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ค าน า 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและ                                
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาในสังกัดมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา                        
ทั้งการประเมินภายใน ในส่วนการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษา    ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินทุกๆปี  ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคตากมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจ าปีการศึกษา  2556 
ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคตาก  โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ศึกษารายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา/สาขางานวิทยาลัยเทคนิคตาก ศึกษาข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพตลอดจนจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าเสนอในจุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะ และ
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ที่สถานศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ                     
ภายในของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป  

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าแผนก/สาขางาน คณะครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องของวิทยาลัย เทคนิคตากที่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินคุณภาพ                           
ภายในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
                   วิทยาลัยเทคนิคตาก 

                      เดือนมิถุนายน 2557 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
   ประวัติสถานศึกษา 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7 (2535-2539) กระทรวงศึกษาธิการ   
ได้มีนโยบายขยายการอาชีวศึกษา  ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง จึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตาก   
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ที่ดิน 
ราชพัสดุจังหวัดตาก หมายเลขทะเบียน ตก.77บางส่วนจ านวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิงด้านทิศตะวันตก 
ของตัวเมืองตาก ณ 195 หมู่ 3 ต าบลป่ามะม่วง ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี อ าเภอเมือง จังหวัดตาก63000                      
โทรศัพท์ 055 – 514231 โทรสาร 055 – 558118  www.takpoly.ac.th 
  กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2535–2537 จ านวนเงินทั้งสิ้น 30,050,000.00 บาท  
(สามสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 อาคารส านักงานและหอประชุม  จ านวน   1   หลัง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  จ านวน   4   หลัง 

 บ้านพักผู้บริหาร  7 - 8   จ านวน   1   หลัง 

 บ้านพักครู  6  หน่วย   จ านวน   2   หลัง 

 บ้านพักภารโรง  2  หน่วย   จ านวน   3   หลัง 
และปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารทุกหลัง 
 

  โดยเปิดสอนหลักสูตร   วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกนมัธยม  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรปวช.เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียน
นักศึกษาและ  ประชาชนทั่วไป เพ่ือสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น  

ในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยฯ ได้เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี จ านวน 9 สาขางาน  
  ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ ได้เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตร  2  ปี จ านวน  7  สาขางาน 
 

  ปัจจุบันวิทยาลัยฯได้เปิดด าเนินการสอนหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม    
โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 9 สาขางาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จ านวน 6 สาขางาน  ซึ่งได้มีประชาชนและนักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาเป็นจ านวนมาก 
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555  กระทรวงศึกษาธิการให้วิทยาลัยสารพัดช่างตากเปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยเทคนิคตาก 
ปรัชญาของวิทยาลัย  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ริเริ่มสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา” 

       คือปรัชญาการท างานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการด าเนินงานบริหารวิทยาลัยตลอดจน                   
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
วิทยาลัยเทคนิคตาก ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

พันธกิจ 
 

 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ              
การอาชีวศึกษา 
 

 จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพมัธยมศึกษา หลักสูตรการงาน
พ้ืนฐานอาชีพประถมศึกษา  หลักสูตรปวช.และปวส. มีมาตรฐานอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการและจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี  โดยสถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
นักศึกษา  เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 

 

 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพต่างๆ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

 

 จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนและการให้บริการชุมชน 
 

    พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือพร้อมรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

เป้าหมาย  สภาพความส าเร็จที่คาดหวัง 
วิทยาลัยเทคนิคตาก มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เป็นระบบและสามารถผดุง

คุณภาพให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมวิเคราะห์ผลการประเมิน
ตนเองในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่ส่งผลให้  
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานไว้ดังนี้ คือ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1  
  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพสามารถ
ศึกษาต่อ  /มีงานท าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงาน  และสามารถใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่าง                  
มีความสุข 

เป้าหมายการพัฒนาที่  2   
  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสม ทันสมัย และมีความสอดคล้องกับ               

ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งครูและ
บุคลากรสายสนับสนุน 



 
เป้าหมายการพัฒนาที่  3   

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม ให้ฝ่ายต่างๆ พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ด้านครูที่ปรึกษา  งานแนะแนวและงาน
ปกครองเพ่ือป้องกันปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 4  
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริการวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ   

ของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษามีส่วนในการพัฒนาประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 5  
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่สามารถ

น าไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนหาช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 6 
  มีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และก ากับดูแล
บุคลากรด้านจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 

2. หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยมศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคตากได้ท าการเปิด

สอนหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนที่สนใจและหลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยมศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
 
 

สาขางานยานยนต์ 
- การขับรถยนต์ 

 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

สาขางานการบัญชี 
- การเงินส่วนบุคคล 

สาขางานการขาย 
- งานบริการการขาย 

สาขางานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 
- คอมพิวเตอร์และงานส านักงาน 
- การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 



 
สาขางานการโรงแรม 
- ศิลปประดิษฐ์ 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9 สาขางาน 
1. สาขางานยานยนต์ 
2. สาขางานเชื่อมโลหะ/สาขางานโครงสร้าง 
3. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สาขางานก่อสร้าง 
6. สาขางานการบัญชี 
7. สาขางานการขาย/สาขางานการตลาด 
8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. สาขางานการโรงแรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  6  สาขางาน 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขาเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
3. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
5. สาขางานการบัญชี 
6. สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่สมบูรณ์ ตั้งแต่ระดับบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจให้คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
ทุกคน ทุกระดับ รวมถึงนักการภารโรง เห็นความส าคัญในงานประกันคุณภาพภายในให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพในแต่ละสาขางาน มาช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ        
การวิเคราะห์ SWOT  หาจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งโอกาสในการพัฒนา อุปสรรค ในสาขางานของตนเอง               
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในเรื่องข้อมูลของแต่ละคน                 
ที่รับผิดชอบ ให้ค าแนะน าที่ส าคัญ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการ
พัฒนาคุณภาพ การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี  ด าเนินการในรูปแบบ PDCA  เป็นกลไกในการประเมินคุณภาพ การบริหารและการจัดการ               
มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามพันธกิจ โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีระบบการท างาน  มอบหมายงาน มีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รวม 
45 ตัวบ่งชี้ ในสาขางาน ให้ตรงกับความถนัดและหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งของสถานศึกษา  ติดตามงาน          



อย่างสม่ าเสมอและรายงานผลการด าเนินงาน การนิเทศ ตรวจสอบ และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
นอกจากนี้ยังได้น าผลการประเมินตนเองไปพัฒนางานในส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความรู้  ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพเหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ                 
เป็นพลเมืองดีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในได้อย่างมีความสุข  จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
และเอกชน รวมถึงการให้บริการด้านวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดไว้ในแผนงานการจัดการเรียนการสอนท าให้ชุมชนและ
สังคมใหไ้ด้รับการพัฒนาด้านอาชีพ  สามารถน าไปประกอบอาชีพ ได้อย่างยั่งยืน สร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนช่วยพัฒนาสังคม เป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
              สถานศึกษา ใช้ภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร              
ในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ซึ่งผู้บริหาร              
มีการน าระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร การก าหนด
เป้าหมายและทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา การพัฒนาวิสัยทัศน์ และพันธกิจโดยบุคลากร             
ในสถานศึกษามีส ่วนร ่วม เป ็นคณะกรรมการสถานศึกษา  ส ่งผลให้ง านประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีจุดเด่นในเรื ่องการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพสามารถพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพตนเอง อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศและสู่ความเป็นมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 

4. จุดเด่น 
1. มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมดีเยี่ยม 
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาค้นคว้าให้กับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

อย่างดีเยี่ยม 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒธรรมประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดที่ต้องพัฒนา 

1. สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ เรียนมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

2. สถานศึกษาต้องเพิ่มจ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการหลักสูตร .ปวส. แต่ละสาขางาน 

5.แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
1.  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
2.  การจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานไดต้ลอดเวลา 
3.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
4.  สร้างแรงจูงใจในการให้ครู หรือบุคลากรอ่ืน ท าผลงานวิจัย หรือเอกสารทางวิชาการมากข้ึน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  1 



บทที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
      ประวัติของสถานศึกษา 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539)กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ขยายการอาชีวศึกษา ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างตาก เมื่อวันที่  
30 กันยายน 2535 โดยใช้ที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ตก. 77 บางส่วนจ านวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิง 
ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองตาก ณ ท้องที่ต าบลป่ามะม่วง ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณปี 2535 - 2537 จ านวนเงินทั้งสิ้น 30,050,000 บาท (สามสิบล้าน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้ 

 อาคารส านักงานและหอประชุม จ านวน 1 หลัง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น จ านวน 2 หลัง 

 บ้านพักผู้บริหาร  7-8 จ านวน 1 หลัง 

 บ้านพักครู  6  หน่วย จ านวน 2 หลัง 

 บ้านพักภารโรง  2  หน่วย จ านวน 3 หลัง 
และปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณก่อสร้างอาคารทุกหลัง 

 ด าเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควีนสแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ใช้เวลาก่อสร้าง 420 วัน เริ่มตั้งแต่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2537 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้าง
อาคาร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2536 เมือ่การก่อสร้างแล้วเสร็จวิทยาลัยฯ เปิดท าการเรียน การสอนรุ่นแรก ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2537 เป็นต้นมา โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม หลักสูตร
ปวช. (เทียบโอน/สะสมหน่วยกิต) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ ให้แก่
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพ่ือสนองตอบ ความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น 

 ในปีงบประมาณ 2544 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ใช้สอย 
2,240 ตารางเมตร 4 ชั้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,890,000 บาท  อีก 1 หลัง ท าให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ในปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร 4 ชั้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,043,600 บาท  จ านวน 1 หลัง รองรับ
จ านวนนักศึกษาที่มีป ริมาณเ พิ่มมากขึ ้น ท า ให้การ เ รียนการสอนมีประสิทธิภ า พ เตรียมความ
พร้อมสู่การเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคตาก  

 ในปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยได้รับงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์
พร้อมครุภัณฑ์ พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 3,000 ตารางเมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น26,250,000 บาท จ านวน 1 หลัง  
รองรับจ านวนนักศึกษาท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 

 



1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 
วิทยาลัยเทคนิคตาก มีขนาดพื้นที่ จ านวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าปิงด้านทิศตะวันตก                   

     ของตัวเมืองตาก เลขที่ 95 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี  ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ปัจจุบันวิทยาลัยมีอาคารต่าง ๆ ดังนี้   

 อาคารส านักงานและหอประชุม จ านวน 1 หลัง 

 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น จ านวน 4 หลัง 

 บ้านพักผู้บริหาร  7-8 จ านวน 1 หลัง 

 บ้านพักครู  6  หน่วย จ านวน 2 หลัง 

 บ้านพักภารโรง  2  หน่วย จ านวน 3 หลัง 

 บ้านพักครูชั่วคราว จ านวน 2 หลัง 

 อาคารเรียนชั่วคราว จ านวน  3 หลัง 

 โครงหลังคา (Metal sheet) สนามกีฬา  จ านวน    1     หลัง 

นอกจากนี้พ้ืนที่ทุกส่วนภายในสถานศึกษา ได้มีการจัดพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน เกิดประโยชน์ใช้สอย 
อย่างคุ้มค่าและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ท าให้บริเวณโดยรอบภายในสถานศึกษามีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่ว ไปที่ เข้ามาติดต่อ
ภายในสถานศึกษา เกิดความประทับใจ  

 

        ข้อมูลการติดต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก 
        วิทยาลัยเทคนิคตาก ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

        หมายเลขโทรศัพท์   0 –  5551 –  4231  
        โทรสาร  0 –  5555 –  8118  
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  :  tak04 
    E:Mail  :  tak2tc@gamil.com 
                       www.taktechnic.ac.th 

 

    สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคตาก คลื่นวิทยุ FM 107.50 MHZ 

1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

สภาพชุมชน มี 9 อ าเภอ เมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง 

วังเจ้า การปกครองท้องถิ่นจ าแนกได้ คือ 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 15 เทศบาลต าบล 53 อบต .ต าบล 63 
ต าบล 559 หมู่บ้าน และ 171,090 หลังคาเรือน 

                เศรษฐกิจ อาชีพหลักของประชากรจังหวัด คือ การท านา เพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง มะม่วง นุ่น กล้วยไข่ การประมงน้ าจืด การเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสังคม 

             

mailto:tak2tc@gamil.com
http://www.taktechnic.ac.th/


 การศึกษา 
- จ านวนสถานศึกษาในระบบ 278 แห่ง แยกเป็นสังกัดเทศบาลเมือง 8 โรงเรียน สพฐ .246 

โรงเรียน สังกัด ตชด. 21 โรงเรียน และอบต. 3 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 86,531 คน  
- โรงเรียนสาขา 11 แห่ง จ านวนนักเรียน 728 คน  
- ห้องเรียนสาขา 69 แห่ง จ านวนนักเรียน 4,255 คน  
- โรงเรียนในพ้ืนที่สูง )ทุรกันดาร) จ านวน 51 โรงเรียน แยกเป็น สพฐ .27 โรงเรียน และ ตชด. 21 

โรงเรียน  อบต .3 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 13,702 คน  

การศาสนา 

- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม 
 

- จังหวัดตาก มีพระ 1,213 รูป สามเณร 575 รูป พุทธศาสนิกชน 428,300 คน  
 

(ร้อยละ 86.5) จ านวนวัด 197 แห่ง ที่พักสงฆ์ 259 แห่ง วัดพัฒนาตัวอย่าง 19 วัด                      
อุทยานการศึกษา 9 แห่ง 
 

- อิสลามมิกชน 30,580 คน (ร้อยละ 6.20) จ านวนมัสยิด 4 แห่ง 
 

- คริสต์ศาสนิกชน 31,546 คน ร้อยละ( 6.40) จ านวนโบสถ์ 26 แห่ง 
 

- อ่ืนๆ )ฮินดู/พราหมณ์/ซิกข์ (  4,756 คน ร้อยละ( 1)  

การสาธารณสุข 

- จ านวนสถานพยาบาล    13   แห่ง  

- สังกัดกระทรวงสาธารณสุข              9  แห่ง  

- สังกัดกระทรวงกลาโหม                  1  แห่ง  

- รัฐวิสาหกิจ                            1  แห่ง  

- สภากาชาด                             1  แห่ง  

- เอกชน                                    1  แห่ง  

- สถานีอนามัย      115  แห่ง  

- ศูนย์บริการสาธารณสุข     2  แห่ง  

- อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร  1 : 3,867  

- อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร  1 : 630 
 
 
 
 



การเมืองการปกครอง 
การปกครอง  จังหวัดตาก มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  532,353  คน  เป็นผู้ชายจ านวน  268,742  คน    

ผู้หญิงจ านวน  263,611  คน  แบ่งเขตการปกครอง เป็น  9  อ าเภอ  ซึ่งการปกครองท้องถิ่นจ าแนกได้คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร ,1 เทศบาลเมือง ,17 เทศบาลต าบล ,49  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1.1.4 งบประมาณ /ปีการศึกษา   จ านวนทั้งสิ้น 30,160,576.98 บาท  รายละเอียดในตารางที่  1 

ตารางท่ี 1 งบด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ   ปีการศึกษา 2556 
 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท)  

1. งบบุคลากร 
    (ค่าจ้างลูกจ้างประจ า,เงินวิทยฐานะ,เงินประจ าต าแหน่ง,เงินเดือน) 

 
10,962,234.08 

2. งบด าเนินงาน  

      2.1 ด าเนินงาน (รวม บกศ.)  9,827,311.37 

      2.1   ค่าสาธารณูปโภค   932,463.01 

      2.3 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน (สงกรานต์ , ปีใหม่) 80,630.00 

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์การศึกษา) 5,976,600.00 

4. งบเงินอุดหนุน  

4.1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 82,500.00 

4.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 124,936.00 

4.3 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 15,688,737.55 

4.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ยากจน 77,999.05 

5. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชุน 3,066,000.00 

6.  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯอาชีวร่วมใจต้านภัยหนาวปี 2556 280,000.00 

  

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 30,160,576.98 
 
 
 

1.2. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง 
พ.ศ.  2546 , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546  
รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้  

2.1  จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางที่  2  
ถึงตารางที่  5   

 
 



ตารางท่ี  2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น   
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน นักศึกษา )คน( 
ปวช.1 574 
ปวช.2 395 
ปวช.3 334 
รวม 1,303 

ปวส.1 150 
ปวส.2 121 
รวม 271 

รวมทั้งหมด 1,574 
 
 
 

ตารางท่ี  3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา    
                สาขาวิชา    )รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน(   

 
 

รุ่นที่/
ปี 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน
รายวิชา 

จ านวนผู้เรียน 

อุตสาหกรรม/ยานยนต์ 
2556 ประชาชนทั่วไป การขับรถยนต์  1  46  
อุตสาหกรรม/ไฟฟ้าก าลัง 
2556 เสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา

และประถมศึกษา 
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1  35  

พาณิชยกรรม/บัญชี 
2556 เสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา

และประถมศึกษา 
การเงินส่วนบุคคล 1  45  

พาณิชยกรรม/การขาย 
2556 เสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา

และประถมศึกษา 
งานบริหารการขาย 1  19  

พาณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2556 เสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา

และประถมศึกษา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศพ้ืนฐาน 

1       18  

คอมพิวเตอร์และงานส านักงาน 1  1  
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1  18  

 
 
 



 
รุ่นที่/

ปี 
หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จ านวน
รายวิชา 

จ านวนผู้เรียน 

พาณิชยกรรม/การโรงแรม 
2556 เสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา

และประถมศึกษา 
ศิลปะประดิษฐ์  1  129  

รวมทั้งสิ้น 8  311  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี  4  จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง   

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
 

จ านวน 
)คน( 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ า
กว่

า 

คร
ูคศ

.1 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผู้บริหารและรองฯ 5 5 - - 4 1 - 5 - - - 1 4 - 

แผนกวิชา ยานยนต์ 10 1 2 7 10 - - - 10 - 1 - - - 

แผนกวิชา เชื่อมโลหะ 7 2 1 4 7 - - - 7 - 1 1 - - 

แผนกวิชา ไฟฟ้าก าลัง 5 2 - 3 5 - - 1 4 - - 2 - - 

แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 7 2 1 4 4 3 - 1 6 - 1 1 - - 

แผนกวิชา ก่อสร้าง 2 - - 2 1 1 - - 2 - - - - - 

แผนกวิชา เทคนิคพ้ืนฐาน 3 1 - 2 3 - - - 3 - - - 1 - 

แผนกวิชา การบัญชี 4 2 1 1 1 3 - 2 2 - - 2 - - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 1 - 5 1 5 - - 6 - - 1 - - 

แผนกวิชา การขาย 2 - 1 1 - 2 - - 2 - - - - - 

แผนกวิชา  การโรงแรม 4 2 - 2 - 4 - - 4 - - 2 - - 

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์ 11 3 - 8 2 9 - 1 10 - - 3 - - 

รวมทั้งหมด 66 21 6 39 38 28 0 10 56 0 3 13 5 0 

 

 

 

 
 

 



ตารางที่  5  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา ปี 2556 
 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 

 
 

จ านวน 
)คน( 

 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ าก
ว่า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/
อน

ุปร
ิญ

ญ
า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

่า 
ป.

ตร
ี 

1. พนักงานพิมพ์ดีด ส 3 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 
2. เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป 3 - - 3 - 3 - - - 3 - 
3. เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
4. เจ้าหน้าที่งานการเงิน 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - 
5. เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
6. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
7. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
8. เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ และงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

9. เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
10.เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือและงาน
โครงการพิเศษและบริการชุมชน 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

11.เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ 

1 - - 1 - 1 - 1 - - - 

12.เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

13.เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักกสูตรการเรียน
การสอนงานวัดผลและประเมินผล 

1 - - 1 - 1 - 1 - - - 

14.เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
15.เจ้าหน้าที่งานธุรการ 2 - - 2 - 2 - 1 - 1 - 
16.เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 1 - - 1 1 - - - 1 - - 
17.พนักงานขับรถ 2 - - 2 2 - 1 - 1 - - 
18.นักการภารโรง 3 - - 3 2 1 2 1 - - - 
19.พนักงานทั่วไป บ 2 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
20.พนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
21.พนักงานสถานที่ บ 1 
 

1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
22.พนักงานสถานที่ บ 2 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
23.ยาม 2 - - 2 2 - 2 - - - - 

รวมทั้งหมด 32 - 5 27 14 20 9 5 4 14 - 



1.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
     (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม              
ในรอบปีการศึกษา)   
ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับ ผลงาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
ระดับจังหวัด 

1.  นางสาวหัตถาภรณ์  เสาร์เรือน  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครู
ดี” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2556 

 2.  นางมานิศา  เปรมสัย  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2556 

3.  นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคลได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2556    

4. นางกนกกาญจน์  เวียงนาค ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น 

5. นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคลได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมดีเด่น   

6.  นายจักรลักษณ์  เวียงนาค ได้รับรางวัล “การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท า
คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด”จาก ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
จังหวัดตาก  

ระดับภูมิภาค 1. นายณภัทร  ธรรมลิขิต  ได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยชมเชย 

“ระดับภูมิภาค” และน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคุรุ

สภา ประจ าปี 2556 เรื่อง“การวิจัยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาวิชาชีพ 

2. นางสาวสุมามาลณ์  ฉลาด ได้เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ “โครงงานเครื่องไล่นกพิราบด้วย

คลื่นอัลตราโซนิค” ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
ผลงานของนักเรียน นักศึกษา 

ระดับ ผลงาน 
ระดับประเทศ 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแข่งขันงานเชื่อมระดับชาติ      วันที่ 3 -7 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



2. วิทยาลัยเทคนิคตาก  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ในการประกวด Lip synch 

Dancer ไทยลูกทุ่ง วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับภาค 1. นายอภินั นท์   ค าดี ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อันดับ2  ระดับภาค             

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแข่งขันทักษะงานเชื่อม

ระดับภาค  วันที่ 6-9 มกราคม 2557 ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์   

2. 2.  นางสาวรุ่งจีรัตน์  เนื่องเอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ระดับภาค  

การแข่งขันเป็นนักร้อง(เร็ว)ในแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน วันที่ 6-9 มกราคม 2557 ณ  จังหวัด

เพชรบูรณ์     

3. 3. วิทยาลัยเทคนิคตาก  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ในการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ในการประกวด Lip synch Dancer 

ไทยลูกทุ่ง วันที่ 6-9 มกราคม 2557 ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์   

 
 

ประเภททุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับ ชื่อทุน 

ระดับประเทศ 1. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับการคัดเลือกระดับประเทศ 
    นางสาวธารวิมล  จันล้อม  ระดับชั้น  ปวส.1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    นายสมพงษ์  แซ่ม้า  ระดับชั้น  ปวช.3  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    นายศุภชัย  แซ่ว่าง  ระดับชั้น ปวช.2  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประเภทงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ประจ าปีการศึกษา 2556 

ระดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับ อศจ. 1.  เครื่องกระเทาะฟลักซ์จากเศษลวดเชื่อมไฟฟ้า 

     นายวัทวัช  สุขสบาย  สาขางานเชื่อมโลหะ 
     นายธีรยุทธ์  อ่องไคล้  สาขางานเชื่อมโลหะ 
     นายพิรวัฒน  รัตนโมรา ครูที่ปรึกษา 
     นายกิตติศักดิ์  มีวรรณ  ครูที่ปรึกษา 

 2.  เครื่องเก็บโลหะขนาดเล็ก 
     นายไพสัณท์  สายจีน  สาขางานเชื่อมโลหะ 
     นายทรงศักดิ์ บุญมา  สาขางานเชื่อมโลหะ     
     นายมนตรี  ศรีสุริยวรรณ  ครูที่ปรึกษา 



ประเภทงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ประจ าปีการศึกษา 2556 
ระดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับ อศจ. 3.  เครื่องพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกเพ่ือวิทยาลัยฯ 
     นายศราวุธ  หอมล าดวน  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายเสกสรร  แก้วกันยน  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายปรีชา  ฟักตั้ว ครูที่ปรึกษา 
     นายณัฐพงศ์  ม่วงบุญ  ครูที่ปรึกษา 

 4.  เครื่องตรวจเช็คคอมพเรสเซอร์ 
     นายพิษณุ  เพ็งเลิก  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
     นายสุรศักดิ์  ยะกัน  ครูที่ปรึกษา 
     นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ ครูที่ปรึกษา 

 
ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในสังคม 

ระดับ ชื่อผลงาน 
ระดับภาค 1.  รางวัลมาตรฐานงานลูกเสือวิสามัญดีเด่น สังกัดสถานศึกษา ขนาดกลาง 

“งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ    

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีก าแพงเพชร” 

2. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประเภทผู้สอนดีเด่น สังกัดสถานศึกษา 

ขนาดกลาง “งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ภาคเหนือ    ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร”  

3. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประเภทผู้บริหารดีเด่น สังกัดสถานศึกษา 

ขนาดกลาง “งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ภาคเหนือ    ครั้งที ่6 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร”  

4. กองลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัล มาตรฐาน

ดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง ใน“งานชุมนุมลูกเสือ-

เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ    ครั้งที ่6 ระหว่างวันที่ 

17 - 20 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ก าแพงเพชร 

 



ระดับชาติ 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแข่งขันงานเชื่อมระดับชาติ      วันที่ 3 -7 

กุมภาพันธ์ 2557 ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. วิทยาลัยเทคนิคตาก  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ในการประกวด Lip synch 

Dancer ไทยลูกทุ่ง วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  จังหวัดนครศรีธรรมรา 

3. นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “เป็นผู้อนุรักษ์

มรดกภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

จากสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์  

 
 

1.4 เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2556 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
3.4.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 
  

 ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้าน  
คุณธรรม  จริยธรรม   ตามจรรยาบรรณ  มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการ 
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

3.4.2  การพัฒนาผู้เรียน 
 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสม 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ   การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได ้

 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 



ที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
3.4.3  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
        การสอน   

 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 
    และเต็มตามศักยภาพ 
 ร่ วมมื อกับสถานประกอบการ ในการ พัฒนา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอใน 
แต่ ละสาขาวิ ชา จั ดสถานที่ เ รี ยน   สถานที่ ฝึ ก
ปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ  
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา   สถานประกอบการและ
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  

 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงาน 
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอก 
    สถานศึกษาร่วมกัน 

3.4.4  การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง   
        วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 

 ส่ ง เสริ ม   สนับสนุน ให้มี การสร้ า งและพัฒนา 
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่ 
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนาและเผยแพร่
นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัยและโครงงานที่
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและการ    
พัฒนานวัตกรรม   สิ่ งประดิษฐ์    งานวิจัยและ 
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

3.4.5  การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน 
        และสังคม 

 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของ    
ชุมชน  สังคม  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ 

   การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอย่าง 

เป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพ 
ที่ก าหนด 

3.4.6  การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
 

 จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย  ให้มีความ
ยืดหยุ่น เพ่ือเปิดอบรมได้อย่างกว้างขวาง 

 จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที ่



     ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน 
     สถานศึกษา และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  
  ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4.7  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอ                
ในแต่ละสาขาวิชา 

 ระดมทรัพยากรจากทั้ งภายในและภายนอก 
สถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและ 
นอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.8  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด   
        การศึกษา                                          

                                                               
                        

 จั ด กิ จ ก ร ร ม รั ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ส ถ า น
ประกอบการหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน
ราชการรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ในการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมอาชีพด้วย
การน ายุทธศาสตร์การแนะแนวเชิงรุก 

 ร่วมมือกันในการให้การสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญ    
 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาอบรมให้ความรู้ใน    
สถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 เป้าหมายความส าเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 เป้าหมายความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีการศึกษา  2556
ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
3.5.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
       และบุคลากรภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการตระหนักและให้ความส าคัญต่อผู้เรียน       
ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา    โดยมีการจัดท า
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง  ครุภัณฑ์  โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอน   โครงการ
ทัศนศึกษาดูงานสาขางานต่างๆ  โครงการห้องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู้  โครงการจัดซื้อยา โครงการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ  โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม(วันไหว้
ครู) ในสถานศึกษา  โครงการนวสัมพันธ์ โครงการรวมพล
คนดี  ซึ่งทุกๆ  โครงการได้ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง    ท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 



3.5.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด สถานศึกษามีการตระหนักและให้ความส าคัญต่อความเสี่ยง
ด้านสิ่งเสพติด  โดยมีการจัดท าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด โครงการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด ปีงบประมาณ 2556 โครงการอบรมแกนน า
ต่อต้านยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง   ซึ่งทุก  ๆ  โครงการได้
ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  ท าให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

3.5.4 ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น  การตั้งครรภ์ 
        ก่อนวัยอันควร 

สถานศึกษามีการตระหนักและให้ความส าคัญต่อความเสี่ยง
ด้านสังคม  โครงการสายสัมพันธ์บ้านฉันกับวิทยาลัยเทคนิค
ตาก โครงการตรวจเยี่ยมนักเรียน-นักศึกษาที่อยู่ในหอพัก 
ให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมหน้าเสาธง โครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ  โครงการรักศักดิ์ศรี สร้างภูมิคุ้มกัน และ
ให้โอกาสชีวิตมีความสุขฯ  ซึ่งทุกๆ  โครงการ  ได้ด าเนินการ
ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  ท าให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

3.5.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม 
 

สถานศึกษามีการตระหนักและให้ความส าคัญต่อความเสี่ยง
ด้านการพนันและการมั่วสุม  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอก  โครงการวันส าคัญของชาติ   ศาสนา  
พระมหากษัตริย์   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   กิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมไหว้ครู 
โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน   โครงการศูนย์                 
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งทุกๆ  โครงการ  ได้ด าเนินการภายใต้
มาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
ท าให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ให้นักศึกษารู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  2 



บทที่  2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

  
 

 

 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
   

  
     อัตลักษณ์  รักบริการสร้างพ้ืนฐานสู่อาชีพ 
     เอกลักษณ์  ส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน 
     พันธกิจ 

     1. ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
สู่ภูมิภาคอาเซียน 

2. พัฒนาก าลังคนให้ตอบสนองเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือการขยายตัวของภูมิภาคอาเซียน 
3. จัดการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. อย่างมีคุณภาพ 
4. พัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองเศรษฐกิจของประตูอาเซียน 
5. พัฒนาชุมชนสู่ความม่ันคงควบคู่การศึกษากับแผนเศรษฐกิจพิเศษโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

       เป้าหมาย 

       

 

 

 
 

 
 
 
 

เปี่ยมคุณธรรม ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ทักษะเยี่ยม 

วิทยาลัยเทคนิคตาก ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 1  
พัฒนาคุณภาพของผู้ เรี ยน ให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ                   

สามารถศึกษาต่อ  /มีงานท าและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของตลาดแรงาน และสามารถใช้ชีวิต                 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เป้าหมายการพัฒนาที่  2   
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสม ทันสมัย และมีความสอดคล้อง                      

กับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง                      
ทั้งครูและบุคลากรสายสนับสนุน 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.1 การบริหารจัดการ   
สถานศึกษา  
  

 ใช้ภ าวะผู้ น าและการมี  วิ สั ยทั ศน์ ของ
ผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ 
บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด     
การศึกษาจัดระบบการดูแลบุคลากรของ
สถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการ
ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษา 

 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่  3   
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม ให้ฝ่ายต่าง ๆ พัฒนาระให้มีบบดูแลผู้เรียนระ บบครูที่ปรึกษา               
งานแนะแนว และงานปกครอง เพ่ือป้องกันปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน   

เป้าหมายการพัฒนาที่ 4  
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริการวิชาชีพที่สอดคล้องกับ                  

ความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้สถานศึกษามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 5  
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน                         

ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนหาช่องทาง              
ในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนเพ่ิมมากขึ้น 

เป้าหมายการพัฒนาที่ 6 

มีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และก ากับดูแล
บุคลากรด้านจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพมากขึ้น  



ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 

 พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษา
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงาน
พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้าง
โอกาสการศึกษาวิชาชีพ             
อย่างเสมอภาค 

 

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตร          
และการจัดการเรียนการสอน 

 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้ เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละสาขาวิชา จัดสถานที่เรียน 
สถานที่ฝึก ปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาค้นคว้า
ให้เหมาะสมกับ สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้             
อ่ืน ๆ  

 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 พัฒนาบุคลากรทุกคนของ  สถานศึกษา      
ในงานที่ เกี่ ยวข้องอย่ าง เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   ระดมทรัพยากรจากทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาร่วมกัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้าง
โอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่าง
เสมอภาค 



ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.4  การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนา  และ
เผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน        
การสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและ
การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน        
การสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ผลักดันการ 
บูรณาการการวิจัยและ
พัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการ
อาชีวศึกษา  

 

2.2.5 การบริการทาง
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและ
สังคม 
 

 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการ
ของชุมชนสังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือการพัฒนาประเทศ อย่างต่อเนื่อง 

 จัดสรรประมาณเพ่ือการบริการวิชาชีพอย่าง
เป็น ระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่ก าหนด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 

 
 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากร
และแหล่งการเรียนรู้   

 จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย   ให้มี
ความยืดหยุ่น เพ่ือเปิดอบรมได้อย่างกว้างขวาง 

 จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่
ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา  และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน  ๆร่วมกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทั้งส่วนกลางและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มุ่งเตรียมความพร้อม การจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา  อย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 

 



ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.7  การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงาน
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละสาขาวิชาระดมทรัพยากร
จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทั้งส่วนกลางและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มุ่งเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาอย่าง               
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัด
อาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม  
ความมั่นคงของรัฐ  
 

2.2.8 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา                      

                                   
                                 

 จัดกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจ  เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา 

2.2.8 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา                      

                                   
                                   
                                   

  

 ในการจั ดการ เ รี ยนการสอนและการ
ฝึกอบรมอาชีพ   ด้วยการน ายุทธศาสตร์การ
แนะแนวเชิงรุกร่วมมือกันในการให้การ
สนับสนุนให้ผู้ เชี่ ยวชาญด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เข้ามาอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษา
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้าง
โอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่าง
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทั้งส่วนกลางและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มุ่งเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายความส าเร็จทุกข้อและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 



 2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง                   
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

2.3.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ                 
ให้ความส าคัญต่อผู้ เรียน    ครู    และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา   โดยมีการ
จัดท า โครงการ พัฒนาและซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ อาคาร  กิจกรรม Big  Cleaning 
Day ภายในสถานศึกษา   โครงการพัฒนา
ระบบ เครื อข่ ายสารสน เทศภายใน
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ต า ก   โ ค ร ง ก า ร             
ทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
เพ่ือการเรียนรู้ โครงการจัดซื้อยาซึ่งทุก ๆ 
โครงการได้ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   ท าให้สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได้ 
 

จัดท าโครงการพัฒนาและซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่   กิจกรรม 
Big Cleaning Day ภายใน
สถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบ
เค รื อ ข่ า ย ส า ร สน เ ทศ ภ าย ใ น
วิทยาลัยเทคนิค   โครงการทัศน
ศึกษา ดูงานสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ โครงการสัปดาห์
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ โครงการ
จัดซื้ อยา  โครงการพัฒนาห้อง
พยาบาล 

2.3.2  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท 

สถานศึ กษามี ก า รตระหนั กและ ให้
ความส าคัญต่อความ เสี่ ย งด้ านการ
ทะเลาะวิวาท  โดยมีการจัดท าโครงการ 
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอก  
โ ค ร งก า รฝึ ก อบรมอยู่ ค่ า ย พั กแ รม          
ลูกเสือวิสามัญ โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการสาย
สัมพันธ์บ้านฉันกับวิทยาลัย ซึ่ งทุก ๆ 
โครงการ ได้ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  ท าให้สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได้ 
 
 

จัดท าโครงการปฐมนิเทศนักเรียน
และประชุมผู้ปกครองโครงการ
แข่งขันกีฬาภายใน โครงการเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญลูกเสือ
วิสามัญโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา (วันไหว้
ครู) โครงการสายสัมพันธ์บ้านของ
ฉันกับวิทยาลัย  
 



ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    
  

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ                  
ใ ห้ ค ว ามส า คั ญต่ อค ว าม เ สี่ ย ง ด้ า น                  
สิ่งเสพติด   โดยมีการจัดท าโครงการ            
ตรวจสุขภาพและสารเสพติด   ซึ่งทุก  ๆ 
โครงการได้ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   ท าให้สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได้ 

จัดให้มีครูที่ปรึกษาประจ าทุกชั้น
เรียน จัดท าโครงการตรวจสุขภาพ
และสารเสพติดอย่างน้อยปีละครั้ง   

2.3.4  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
        

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ                    
ให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงด้านสังคม 
โดยมีการจัดท า โครงการตรวจเยี่ยม
นักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ ในหอพัก 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุม
ผู้ปกครอง กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
คุณธรรมหน้าเสาธง โครงการแนะแนว
การศึ กษาต่ อซึ่ ง ทุ กๆ  โ ค ร งกา ร ไ ด้
ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  ท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 

มีการจัดท าโครงการตรวจเยี่ยม
นั ก เ รี ย นนั กศึ ก ษ า ที่ อ า ศั ย อ ยู่               
ในหอพัก  โครงการปฐมนิ เทศ
นักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรม โครงการรักศักดิ์ศรี สร้าง
ภูมิคุ้มกัน และให้ โอกาสชีวิตมี
ความสุขฯ ให้ความรู้และส่งเสริม
คุณธรรมหน้าเสาธง  โครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ   
 
 
 

 2.3.5  ความเสี่ยงด้านการพนัน
และการมั่วสุม   
 

สถานศึ กษามี ก า รตระหนั กและ ให้
ความส าคัญต่อความ เสี่ ย งด้ านการ                   
พนันและการมั่วสุม   โดยมีการจัดท า
โครงการการแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอก   โครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมธนาคารขยะ               
รี ไ ซ เ คิ ล โ ค ร งก า ร พั ฒ นา คุ ณธ ร ร ม 
จริยธรรมในสถานศึกษา(วันไหว้ครู)   ซึ่ง
ทุกๆ  โครงการ   ได้ด าเนินการภายใต้
มาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและต่อ เนื่ อง    ท า ให้ สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได ้

มีการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในและภายนอก   โครงการ              
วันส าคัญของชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมธนาคาร
ขยะรี ไซ เคิล   โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
(วันไหว้ครู) 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายความส าเร็จทุกข้ออย่างสอดคล้องกับแผนการบริหารความเสี่ยง) 



2.4 ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ ร่วมคิดร่วมท า  
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้   

     ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก 
 
 
 
 

 
 

                                         
     นายมะณู  คุ้มกล่ า 

     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
 

 
 
 
 
 
 
                     
               ว่าที่ พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ                                   นายจักรภพ    เนวะมาตย์ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
                นางอันนารา  จ ารัสกลาง                                         นายภัทธาวุธ  โพธา 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

   



ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคตากกระจายอ านาจการบริหารงานให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

(นางมานิศา  เปรมสัย) 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคตาก 

(นายมะณู  คุ้มกล่ า) 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

    (นายภัทราวุธ  โพธา) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

(นางอันนารา  จ ารกัลาง) 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
   (ว่าที่ พ.ต. ณรงศักดิ ์นพคุณ) 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(นายจกัรภพ  เนวะมาตย์) 

หัวหน้างานการเงิน 
(นางสาวนพวรรณ เมืองสมบัติ) 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
       (นายสมโภชน์  จึงกระแพ) 

 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
( หลวงแนม นายไพทูล ) 

ย(  

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
(นางสาวหัตถาภรณ์  เสาร์เรือน) 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
)นายมานะ  กันธิยะ(  

 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
)นายวีระยุทธ ด้วงบาง(  

หัวหน้างานบัญชี 
)นางชนกานต์ ยะกัน(  

 

หัวหน้างานพัสดุ 
(นายประสงค์  คุ้มสา) 

หัวหน้างานบุคลากร 
(นายโองการ  โกมลทัต) 

 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

(นางสาวอรวรรณ  ปํญญานาค) 

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
       (นางจินตนา   แก้วมรกต) 

 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
(นายนาวิน  ศรีวิเศษ) 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
(นางจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล) 

หัวหน้างานปกครอง 
(นายพิเชษฐ์  เชยสุข)  

 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
)นายรัฐพล  ใบทอง(  

หัวหน้างานความร่วมมือ 
(นายณรงค์ศักด์ิ  เกิดแสง) 

 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
(นายสรศักด์ิ  ศิริ) 

 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
(นายจักรลักษณ์  เวียงนาค) 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

(นางสาวอัชราภรณ์  ทองพุ่ม) 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

(นายณรงค์ศักด์ิ  เกิดแสง) 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
(นายสรศักด์ิ  ศิริ) 

หัวหน้างานทะเบียน 
(นายไกรทอง  วงษา) 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
(นายธีระยุทธ  กันเหม็น) 

 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
และการบริการชุมชน 

)นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล(  

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
)นางอัญชลี พานทอง(  

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
(นางสาวพรทวี  ท าว่อง) 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
)นายสถิตต์พงษ์ จิตต์ส าราญ(  

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
(นายสุรศักด์ิ ยะกัน) 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

)นายนัฐพงษ์  ศีลพร(  

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
(นายณภัทร  ธรรมลิขิต) 

หัวหน้าแผนกวิชาการขาย 
(นางสาวนพวรรณ  เมืองสมบัติ) 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
)นางจินตนา แก้วมรกต(  

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 
(นางสาวณปภัช  นุ่มโฉม) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(นางสาวอัญชลี ชัยประเดิมศึกด์ิ) 



ลักษณะของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ลักษณะของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตากนั้นประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ๆ 4  ขั้นตอน   ตามวงจร PDCA คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน(Do) การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล(Check) และการพัฒนาปรับปรุง(Act) รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

1. การวางแผนของสถานศึกษา  
 

P แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเน้นให้บุคลากร 

ทุกคนมีส่วนร่วม วางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทุกตัวบ่งชี้   วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

ประจ าปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของ สมศ. ใช้เป็นตัวก าหนดเป้าหมายหลัก ในการวางแผน  

การด าเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติ ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่น าไปสู่

เป้าหมายการพัฒนา  ในปีการศึกษา 2556 ให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

   D ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี มีการจัดท าแฟ้มข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูล ร่องรอย เอกสาร การด าเนินงาน และรายงานผล                          
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

   3. การตรวจสอบติดตาม 
 

   C แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละมาตรฐาน และรายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

   4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

A รวบรวมข้อมูลผลการตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน ของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาร่วมวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและให้
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละตัวบ่งชี้ น าไปด าเนินการแก้ไขพัฒนาให้     
บรรลุเป้าหมาย ได้คุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงาน
ผลเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 
 
 
 
 



2.5  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
1.) ผู้จบการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์

การส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อเทียบจ านวน
ศึกษาที่แรกรับเข้ามาของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษามี
ปริมาณต่ ากว่าเกณฑ ์

 

- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
- โครงการสายสัมพันธ์บ้านของฉันกับวิทยาลัย 
- โครงการตรวจเยี่ยมนักเรียน-นักศึกษาท่ีอาศัย   
  ในหอพัก 
- โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด 
- จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในศูนย์วิทยบริการเพ่ิมเติม 
  เหมาะสม 
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ  
  เพ่ิมเติมเหมาะสม 
- โครงการประชาสัมพันธ์ข่าววิทยาลัยเทคนิคตาก 
- โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.) สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

 

-  โครงการจัดหาวิทยากรชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา 
-  โครงงาน English Camp 
-  โครงการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพ
และความเป็นเลิศนักศักษา 

3.) สถานศึกษาต้องเพ่ิมจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 

-  โครงงานการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา  
-  โครงการงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

4)  สถานศึกษาต้องจัดท าแผนและโครงการระยะยาว   
3 ปีหรือ 5 ปี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป 

-  มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 
2555 – 2559  

5)  สถานศึกษาควรมีการสอนซ่อมเสริมความรู้พ้ืนฐาน
และพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ หรือกิจกรรมพิเศษให้กับ
ผู้เรียนที่มีความพร้อมไม่ทันเพ่ือนในชั้นเรียน เพ่ิมขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัต
ลักษณ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

-  โครงการทดสอบ Per V-Net และ V-Net ปวช.3 
และปวส.2 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
1.) ควรสร้างความเข้าใจในหลักการด าเนินการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา ให้เป็นภาระงานที่ต้อง
ด าเนินการเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน เป็นส่วนหนึ่ง
ของภาระงานที่ต้องให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
จัดท าประเมินตนเองทุกป ี

2.) มีกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีควรก าหนดความสอดคล้องสัมพันธ์กัน             
ตาม 8 มาตรฐาน และ 45 ตัวบ่งชี้ 

3) ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา ควรน าข้อควรพัฒนา
มาก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

4.) ท าการศึกษาเฉพาะกรณี หาสาเหตุที่จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาออกกลางคันมาก ส่ งผลให้ผู้ ส า เร็ จ
การศึกษาเทียบกับยอดแรกเข้ามีจ านวนน้อย และ
ศึกษาหา แนวทางแก้ไข 

5.) วัสดุครุภัณฑ์ล้าสมัย หรือมีจ านวนน้อยในบางสาขา
งาน 

6.) จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ จัดท านวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานและส่งเสริมให้               
ทุกสาขางานจัดท าร่วมกัน 

 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ 
  ภายในสถานศึกษาลงสู่สาขางาน 
 
 
 
- ส่งเสริมการศึกษาดูงานของคณะครูอาจารย์แต่ละ             
  สาขางาน เพ่ือพัฒนาอย่างถูกต้อง 
 
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
- จัดโครงการศึกษาเฉพาะกรณี หาสาเหตุจ านวน 
  นักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน 
 
 
- จัดหาครุภัณฑ์ตามสาขางานที่มีน้อยและล้าสมัย 
  เพ่ิมเติมให้เหมาะสม 
- เพ่ิมงบประมาณในการส่งเสริมจัดท านวัตกรรม 
  และสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 



  

ส่วนที่ 1 
การจัดการอาชีวศึกษา 



 
บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษา ได้ด าเนินการวางแผน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึง
เกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. 
และ ปวส. 

การด าเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2556 เช่น โครงการประชุมผู้ปกครอง ประชุมครูผู้สอน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอนและผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือ
ดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล มี
การติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ขาดเรียนโดยท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบและติดตามให้ผู้เรียนกลับเข้าเรียน 
มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ า เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดตามชั้นปีให้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น ปวช. 

ล าดับ สาขางาน ระดับชั้น 
ลงทะเบียน 

ทั้งหมด 

ออก 

กลางคัน 
คงเหลือ 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 

ผลการ

ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 

1 สาขางานยานย นต ์ ปวช.1 147 35 112 83 74.10 ดี 

ปวช.2 117 6 111 93 83.78 ดีมาก 

ปวช.3 95 2 93 77 82.80 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  359 43 316 253 80.06 ดีมาก 

2 สาขางานเชื่อมโลหะ ปวช.1 66 26 40 32 80.00 ดีมาก 

ปวช.2 38 1 37 28 75.68 ดี 

ปวช.3 10 1 9 9 100 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  114 28 86 69 80.23 ดีมาก 

3 สาขางานไฟฟ้าก าลัง ปวช.1 88 22 66 53 80.30 ดีมาก 

ปวช.2 41 2 39 30 76.92 ดี 

ปวช.3 49 0 49 44 89.80 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  178 24 154 127 82.47 ดีมาก 



 
ระดับชั้น ปวช. 

ล าดับ สาขางาน 
ระดับชั้

น 

จ านวน 

ผู้เรยีนที่

ลงทะเบียน 

ทั้งหมด 

จ านวน 

ผู้เรยีน 

ที่ออก

กลางคัน 

จ านวน

ผู้เรยีนที่มี

อยู่จิรง 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 

ผลการ

ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 

4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ ปวช.1 50 
10 40 23 57.50 

ต้อง
ปรับปรุง 

ปวช.2 53 5 48 47 97.92 ดีมาก 

ปวช.3 43 0 43 40 93.02 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  146 15 131 110 83.97 ดีมาก 

5 สาขางานก่อสร้าง ปวช.1 35 1 34 30 88.24 ดีมาก 

ปวช.2 18 0 18 16 88.89 ดีมาก 

ปวช.3 27 0 27 22 81.48 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  80 1 79 68 86.08 ดีมาก 

6 สาขางานการบญัช ี ปวช.1 39 2 37 35 94.59 ดีมาก 

ปวช.2 36 4 32 27 84.38 ดีมาก 

ปวช.3 23 0 23 22 95.65 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  98 6 92 84 91.30 ดีมาก 

7 สาขางานการขาย ปวช.1 31 4 27 22 81.48 ดีมาก 

ปวช.2 13 2 11 11 100.00 ดีมาก 

ปวช.3 14 0 14 14 100.00 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  58 6 52 47 90.38 ดีมาก 

8 สาขางานคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

ปวช.1 78 12 66 59 89.39 ดีมาก 

ปวช.2 62 5 57 53 92.98 ดีมาก 

ปวช.3 53 2 51 43 84.31 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  193 19 174 155 89.08 ดีมาก 

9 สาขางานการโรงแรม ปวช.1 40 12 28 19 67.86 พอใช้ 

ปวช.2 17 1 16 14 87.50 ดีมาก 

ปวช.3 20 3 17 15 88.24 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  77 16 61 48 78.69 ด ี

 รวม ปวช.  1,303 158 1,145 961 83.93 ดีมาก 

    

 



ระดับชั้น ปวส. 

ล าดับ สาขางาน ระดับชั้น 

จ านวน 

ผู้เรยีนที่

ลงทะเบีย

น 

ทั้งหมด 

จ านวน 

ผู้เรยีน 

ที่ออก

กลางคัน 

จ านวน

ผู้เรยีนที่

มีอยู่จิรง 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 
ผลการ

ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 

1 สาขางานเทคนิคยานยนต ์ ปวส.1 48 3 45 45 100.00 ดีมาก 
ปวส.2 36 1 35 33 94.29 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย - 84 4 80 78 97.50 ดีมาก 
2 สาขางานเทคนิคการเช่ือม 

อุตสาหกรรม 

ปวส.1 26 7 19 19 100.00 ดีมาก 
ปวส.2 16 0 16 13 81.25 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  42 7 35 32 91.43 ดีมาก 
3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปวส.1 17 2 15 13 86.67 ดีมาก 

ปวส.2 20 0 20 20 100.00 ดีมาก 
 รวม / เฉลี่ย  37 2 35 33 94.29 ดีมาก 
4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

อุตสาหกรรม 

ปวส.1 12 0 12 12 100.00 ดีมาก 
ปวส.2 17 0 17 17 100.00 ดีมาก 

 รวม / เฉลี่ย  29 0 29 29 100.00 ดีมาก 
5 สาขางานการบญัช ี ปวส.1 17 1 16 13 81.25 ดีมาก 

ปวส.2 16 0 16 16 100.00 ดีมาก 
 รวม / เฉลี่ย  33 1 32 29 90.63 ดีมาก 
6 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ ปวส.1 30 1 29 25 86.21 ดีมาก 

ปวส.2 16 0 16 16 100.00 ดีมาก 
 รวม / เฉลี่ย  46 1 45 41 91.11 ดีมาก 
 รวม ปวส.  271 15 256 242 94.53 ดีมาก 
 รวมท้ัง ปวช. และ ปวส.  1,574 173 1,401 1,203 85.87 ดีมาก 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่ลงทะเบียน หมายถึง ยอดสรุปปลายภาคเรียนสิ้นปีการศึกษารวม 
              ภาคฤดูร้อน 
 
 
 
 
 
 
 



                               จ านวนผู้เรียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป   
ร้อยละ    =                                                                                                                  x 100 
                                 (จ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  -  จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน) 
 
                                   1,203 

85.87 =                                x 100 
                                          1,401 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    85.87     อยู่ในระดับ     ดีมาก      
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

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

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษาได้มีการวางแผนการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ติดตามนักเรียน  นักศึกษาและติดตามข้อมูลจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ในการหาระดับความพึง
พอใจของเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน 
ของแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ 1) 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เป็น
ต้น  

การด าเนินการ (Attempt) สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2556   โดยมีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม ข้อมูลดังตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ล าดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวนแบบสอบถามที่
ตอบกลับ 

จ านวนของสถานประกอบการ 
หน่วยงานและชุมชน ที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ 
หน่วยงานและชุมชน ที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 ผลการ
ประเมิน สถาน

ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ/
หน่วยงาน 

ชุมชน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        

1 ยานยนต ์ 16 8 14 8 87.50 100 ดีมาก 

2 เชื่อมโลหะ 7 8 7 8 100 100 ดีมาก 

3 ไฟฟ้าก าลัง 5 1 5 1 100 100 ดีมาก 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 6 7 6 7 100 100 ดีมาก 

5 ก่อสร้าง 6 3 6 3 100 100 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 40 27 38 27 95.0 100 ดีมาก 

 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

       

1 การบัญชี 4 4 4 4 100 100 ดีมาก 

2 การขาย 8 1 8 1 100 100 ดีมาก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5 5 5 5 100 100 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 17 10 17 10 100 100 ดีมาก 

 
ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

       

1 การโรงแรม 2 2 2 2 100 100 ดีมาก 
 รวมประเภทอุตสาหกรรมการฯ 2 2 2 2 100 100 ดีมาก 

 



จ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน   ที่ให้ข้อมูล  จ านวน  59  แห่ง 
จ านวนชุมชน ที่ให้ข้อมูล  จ านวน   39    แห่ง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ที ่ รายการประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือ

เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
มี 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-
59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

มี 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-
69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-
79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้น
ไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

มี 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)          
 

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

      
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษา ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการเรียน    การสอน ให้
ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ความสามารถในทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ เน้นให้ผู้เรียนต้องผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช.3 และ  ปวส.2 

การด าเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี 2556 เช่น โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โครงการทดสอบฝีมือ
แรงงาน และมีการประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ กิจกรรม ก ากับติดตาม ตรวจสอบ การปรับ วิธี
เรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เป็นต้น 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 

จ านวนผู้ที่
ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกตาม
หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 

 ร้อยละผู้ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ผลการ
ประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

1 ยานยนต ์ 85 85 100.00 ดีมาก 

2 เชื่อมโลหะ 9 9 100.00 ดีมาก 

3 ไฟฟ้าก าลัง 42 36 85.71 ดีมาก 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 42 42 100.00 ดีมาก 

5 ก่อสร้าง 27 27 100.00 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 205 199 97.07 ดีมาก 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     

1 การบัญชี 22 22 100.00 ดีมาก 

2 การขาย 13 13 100.00 ดีมาก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 49 49 100.00 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 84 84 100.00 ดีมาก 

 
ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

  
 

 

1 การโรงแรม 15 15 100.00 ดีมาก 

รวมระดับ ปวช. 304 298 98.03 ดีมาก 



ล าดับ ประเภทวิชา 

จ านวนผู้ที่
ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกตาม
หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 

 ร้อยละผู้ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ผลการ
ประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

1 สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 50 50 100.00 ดีมาก 

2 
สาขางานเทคนิคการเช่ือม

อุตสาหกรรม 
14 14 100.00 ดีมาก 

3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 20 18 90.00 ดีมาก 

4 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

อุตสาหกรรม 
17 17 100.00 ดีมาก 

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรม 101 99 98.02 ดีมาก 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     

1 สาขางานการบญัช ี 16 16 100.00 ดีมาก 

2 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 16 16 100.00 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 32 32 100.00 ดีมาก 

 รวมระดับ ปวส. 133 131 98.50 ดีมาก 

 รวมระดับ ปวช.และปวส. 437 429 98.17 ดีมาก 
 

                               จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
ร้อยละ    =                                                                                                 x 100 
                      จ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

           98.17  =           429    
      437  
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ   98.17      อยู่ในระดับ       ดีมาก       
     

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ด ี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 

X 100 

ระดับชั้น ปวส. 
 



มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
                  )V-NET(  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษาได้ร่วมกับทุกฝ่าย แผนกวิชาที่เก่ียวข้องวางแผนการจัด
กิจกรรม โครงการ  และจัดแผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

การด าเนินการ (Attempt) สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี 2556 เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการดูงานนอกสถานศึกษา 
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ งานวิชาการร่วมกับหลักสูตร จัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ทบทวน
ความรู้ก่อนการทดสอบ   

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 
จ านวน
ผู้เรยีน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการ

ทดสอบผ่าน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ่าน 

ผลการ
ประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

1 ยานยนต ์ 93 78 8 10.26 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

2 เชื่อมโลหะ 9 9 0 0 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

3 ไฟฟ้าก าลัง 49 41 20 48.78 พอใช้ 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 43 39 6 15.38 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 ก่อสร้าง 27 22 8 36.36 ต้องปรับปรุง 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 221 189 42 22.22 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

1 การบัญชี 23 21 9 42.86 พอใช้ 

2 การขาย 14 13 5 38.46 ต้องปรับปรุง 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 51 46 11 23.91 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 88 80 25 31.25 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

     

1 การโรงแรม 17 17 9 52.94 พอใช้ 

 รวมระดับ ปวช. 326 286 76 26.57 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 

 

 



ระดับ ปวส. 

ล าดับ ประเภทวิชา 
จ านวน
ผู้เรยีน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการ

ทดสอบผ่าน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ่าน 

ผลการ
ประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

1 สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 35 35 5 14.29 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

2 
สาขางานเทคนิคการเช่ือม 

อุตสาหกรรม 
16 15 1 6.67 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 20 19 5 26.32 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

4 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

อุตสาหกรรม 
17 17 3 17.65 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรม 88 86 14 16.28 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

1 สาขางานการบญัช ี 16 14 4 28.57 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

2 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 16 16 3 18.75 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 32 30 7 23.33 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 รวมระดับ ปวส. 120 116 21 18.10 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 รวมท้ังสิ้น 446 402 97 24.13 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

ร้อยละ  =    จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไป   

                  จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 
 

     24.13  =            97        x 100 
                                            402 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ   24.13     อยู่ในระดับ   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
     

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ด ี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 

X 100 



มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา    
                 )V-NET(  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียนของนักศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรม แผนงาน

โครงการในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐาน  ในการจัดการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) 
 การด าเนินการ (Attempt)   

 สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556 เช่น โครงการการแข่งขัน Crossword Game  โครงการ English Club โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

และเน้นการปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน การจัดกิจกรรม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ข้อมูลดังตาราง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 

ผลการ
ประเมิน 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

1 ยานยนต ์ 93 78 13 16.67 ต้องปรับปรุง 

2 เชื่อมโลหะ 9 9 4 44.44 ต้องปรับปรุง 

3 ไฟฟ้าก าลัง 49 41 12 29.27 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 43 39 13 33.33 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

5 ก่อสร้าง 27 22 8 36.36 ต้องปรับปรุง 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 221 189 50 26.46 ต้องปรับปรุง 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

1 การบัญชี 23 21 11 52.38 พอใช้ 

2 การขาย 14 13 8 61.54 ดี 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 51 48 22 45.83 พอใช้ 

 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 88 82 41 50.00 พอใช้ 



 
ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

     

1 การโรงแรม 17 16 11 68.75 ดีมาก 

 รวมระดับ ปวช. 326 287 102 35.51 ต้องปรับปรุง 

 
ระดับ ปวส. 

ล าดับ ประเภทวิชา 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 

ผลการ
ประเมิน 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

1 สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 35 35 22 62.86 ดี 

2 
สาขางานเทคนิคการเช่ือม 

อุตสาหกรรม 
16 15 5 33.33 

ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 20 19 12 63.16 ดี 

4 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
17 17 10 58.82 ดี 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 88 86 49 56.98 ดี 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

1 สาขางานการบญัช ี 16 14 7 50.0 พอใช้ 

2 สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 16 16 11 68.75 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 32 30 18 60.0 ดี  

 รวมระดับ ปวส. 120 116 67 57.76 ดี 

 รวมท้ังสิ้น 446 403 169 41.94 ต้องปรับปรุง 

 
   จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 ร้อยละ  =       ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
          จ านวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเข้าทดสอบ 

 

41.94  =                169            x 100 
                                              403 
 
 
 
 
 

X 100 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    41.94     อยู่ในระดับ   ต้องปรับปรุง      
   
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
                    หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา2555  เช่น   มีการ

ประชุม วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ รายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเก็บข้อมูลในการจัดท าประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยฯ 

การด าเนินการ (Attempt)    
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาละแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านอาชีพ  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
โดยน าความรู้ความสามารถในทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ เน้นให้ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพ (VQ) ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ข้อมูลดังตาราง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หมายเหตุ  :  ตัวบ่งชี้ที่  1.6  ยกเว้นการประเมิน  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน              
การอาชีวศึกษา  ลงวันที่  25  เม.ย  2557 

 

 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษา ได้มีการวางแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน

การวางแผนร่วมกันเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรม  /งาน/
โครงการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

การด าเนินการ (Attempt)   
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึ กษาละแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  การจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ขาดเรียนโดยครูที่
ปรึกษา  โครงการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาเป็นต้น โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เก็บรวบรวมข้อมูลดัง
ตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับ ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 

 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
 

 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ ผลการประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

1 ยานยนต ์ 193 60 31.09 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

2 เชื่อมโลหะ 28 6 21.43 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

3 ไฟฟ้าก าลัง 68 44 64.70 พอใช้ 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 82 36 43.90 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 ก่อสร้าง 30 25 83.33 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 401 171 42.64 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     

1 การบัญชี 40 22 55.0 ต้องปรับปรุง 

2 การขาย 13 13 100.0 ดีมาก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 84 44 52.38 ต้องปรับปรุง 

 
รวมประเภทวิชาพาณิชยก

รรม 
137 79 57.66 ต้องปรับปรุง 

 
ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

    

1 การโรงแรม 29 14 48.27 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 รวม ปวช. 567 264 46.56 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



ระดับ ปวส. 

ล าดับ ประเภทวิชา 

 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ผลการประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

1 เทคนิคยานยนต ์ 44 32 72.73 ดี 

2 เทคนิคการเชื่อม อุตสาหกรรม 32 10 
31.25 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

3 ติดตั้งไฟฟ้า 23 19 82.61 ดีมาก 

4 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 17 17 100.00 ดีมาก 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 116 78 67.24 พอใช้ 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     

1 การบัญชี 18 16 88.89 ดีมาก 

2 การพัฒนาเว็บเพจ 21 16 76.19 ดี 

 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 39 32 82.05 ดีมาก 

 รวม ปวส. 155 110 70.97 ดี 

 รวม ปวช. และ ปวส. 722 374 51.80 ต้องปรับปรุง 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ร้อยละ    =                                                                              x 100 

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
                             374  

   722 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  คิดเป็นร้อยละ  51.94  อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง  
 

    ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ด ี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

X 100 51.80   = 



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
ความตระหนัก (Awareness)  
 สถานศึกษา ได้มีการวางแผนร่วมกับฝ่าย และงานที่รับผิดชอบ ในส่วนของการก ากับติดตาม นักศึกษา

ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่ได้งานท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี ตามประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน 

การด าเนินการ (Attempt)   
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาละแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  โครงการปัจฉิมนิเทศ
ก่อนจบการศึกษา โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังตาราง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับ ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 

จ านวนผู้เรียน
ที่ส าเร็จ

การศึกษาในปี
การศึกษาที่

ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม 
ผลการ
ประเมิน 

 
  

จ านว
น 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านว

น 
ร้อยละ 

จ านว
น 

ร้อยละ  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 ยานยนต ์ 38 - - 6 15.79 32 84.21 38 100 ดีมาก 

2 เชื่อมโลหะ 15 2 13.33 5 33.33 8 53.33 15 100 ดีมาก 

3 ไฟฟ้าก าลัง 21 - - 3 14.29 18 85.71 21 100 ดีมาก 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 21 5 23.81 16 76.19 - - 21 100 ดีมาก 

5 ก่อสร้าง 15 1 6.67 - - 14 93.33 15 100 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 110 8 7.27 30 27.27 72 65.45 110 100 ดีมาก 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

          

1 การบัญชี 27 2 7.41 10 37.04 15 55.55 27 100 ดีมาก 

2 การขาย 11 3 27.27 2 18.18 6 54.55 11 100 ดีมาก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 40 5 12.50 - - 35 87.50 40 100 ดีมาก 

4 การโรงแรม 12 2 16.67 - - 9 75.00 11 91.67 ดีมาก 

 
รวมประเภท 

วิชาพาณิชยกรรม/
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

90 18 20.00 12 13.33 65 72.22 89 98.88 ดีมาก 

 รวม ปวช. 200 20 10.0 42 21.00 137 68.50 199 99.50 ดีมาก 

 
 
ระดับ ปวส. 



ล าดับ ประเภทวิชา 

จ านวนผู้เรียน
ที่ส าเร็จ

การศึกษาในปี
การศึกษาที่

ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม 
ผลการ
ประเมิน 

 
  

จ านว
น 

ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านว

น 
ร้อยละ 

จ านว
น 

ร้อยละ  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 เทคนิคยานยนต์ 39 - - 31 79.49 3 7.69 34 87.18 ดีมาก 

2 
เทคนิคการเชื่อม 

อุตสาหกรรม 
9 - - 8 88.88 1 11.11 9 100 ดีมาก 

3 ติดต้ังไฟฟ้า 12 4 33.33 4 33.33 4 33.33 12 100 ดีมาก 

4 
อิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรม 
18 7 38.88 4 22.22 7 38.88 18 100 ดีมาก 

 
รวมประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 

78 11 14.10 47 60.26 15 19.23 73 93.59 ดีมาก 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           

1 การบัญช ี 17 1 5.88 10 58.82 3 17.65 14 82.35 ดีมาก 

2 การพัฒนาเว็บเพจ 11 2 18.18 8 72.73 1 9.09 11 100 ดีมาก 

 
รวมประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ 
28 3 10.71 18 64.29 4 14.29 25 89.29 ดีมาก 

 รวม ปวส. 106 14 12.84 65 61.32 19 17.92 98 92.45 ดีมาก 

 รวม ปวช. และ ปวส. 306 34 11.11 107 34.96 156 50.98 297 97.06 ดีมาก 

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

                  297 
       306 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    97.06     อยู่ในระดับ    ดีมาก       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากวา่ร้อยละ 50 1 

X 100 

X 100 97.06   = 



มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
                 ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษา ได้มีการวางแผนการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามนักเรียน  นักศึกษาและ

ติดตามข้อมูลจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
การหาระดับความพึงพอใจของเจ้าของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่   มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน ของแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ 1) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ3)         ด้านสมรรถนะอาชีพ เป็นต้น  

การด าเนินการ (Attempt)  
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการ

ประจ าปี 2556 โดยมีกิจกรรม/โครงงาน/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เช่น          
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะวิชาชีพ โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลดังตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับ ปวช. 

 

ล าดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวนแบบสอบถามที่
ตอบกลับ 

จ านวนของสถานประกอบการ 
หน่วยงานและผู้รับบริการ ท่ีมี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ 
หน่วยงานและผู้รับบริการ ท่ีมี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ผลการ
ประเมิน 

สถานประกอบการ/
หน่วยงาน 

ผู้รบั 
บรกิาร 

สถานประกอบการ/
หน่วยงาน 

ผู้รบับรกิาร 
สถานประกอบการ/

หน่วยงาน 
ผู้รบั 

บรกิาร 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        

1 ยานยนต ์ 11 7 9 6 81.82 85.71 ดีมาก 

2 เชื่อมโลหะ 10 7 9 6 90.00 85.00 ดีมาก 

3 ไฟฟ้าก าลัง 5 2 5 2 100 100 ดีมาก 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 6 6 6 6 100 100 ดีมาก 

5 ก่อสร้าง 5 2 5 2 100 100 ดีมาก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 37 24 34 22 91.89 91.67 ดีมาก 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ        

1 การบัญชี 4 4 4 4 100 100 ดีมาก 

2 การขาย 4 1 4 1 100 100 ดีมาก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5 5 5 5 100 100 ดีมาก 

 
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
/บริหารธุรกิจ 

13 10 13 10 100 100 ดีมาก 

 ประเภทอุตสาหกรรมการ        



ท่องเที่ยว 
1 การโรงแรม 2 2 2 2 100 100 ดีมาก 
 รวม 52 36 49 34 94.23 94.44 ดีมาก 

 

จ านวนของสถานประกอบการ หน่วยงานที่ให้ข้อมูล  จ านวน   52 แห่ง 
จ านวน ของสถานศึกษา ที่ให้ข้อมูล  จ านวน  36  แห่ง 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/   ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บ

ข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
มี 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)         
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 

 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม  2.00 ขึ้นไป (5 คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน                 
(5 คะแนน)  

5 ดีมาก 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ (5คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  (5 คะแนน) 

1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
(5 คะแนน) 

2 ต้องปรับปรุง 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง (5 คะแนน) 

- ยกเว้นการประเมิน 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า (5 คะแนน) 

2 ต้องปรับปรุง 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี              
(5 คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (5 คะแนน) 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 3.75 ดี 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษา ได้มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับ 

สาขางาน หรือรายวิชา  ปรับปรุงแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน โดยด าเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

การด าเนินการ (Attempt) วิทยาลัย ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2556 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การลงนามความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครองระบบทวิภาคี  โครงการนิเทศติดตามการฝึกงานของนักศึกษา
ระบบทวิภาค ีเป็นต้น โดยด าเนินงานตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และสถานศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ดังตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
มี 

3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) 

ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน 

 
ไม่มี 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 



มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

หรือ บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัด
ประเมินผลอย่างหลากหลายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน  

การด าเนินการ (Attempt)   
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  โดยมี

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะการท าวิจัยเพื่อใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และเก็บรวบรวมข้อมูลดังตาราง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) 50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) 60-69.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

- 

4 สถานศกึษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) 70-79.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

100.0 

 
หมายเหตุ   

- ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา   
- จ านวนครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  61  คน 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

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

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษาได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

และวางแผนการก ากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน  ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนรายวิชาในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ ความสามารถ ในรายวิชาที่สอน เนื้อหาและ การใช้สื่อ
การสอน การวัดและประเมินผลเป็นต้น  

การด าเนินการ (Attempt)    
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและ

ความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การนิเทศการสอนของครูผู้สอน โดยด าเนินงาน ตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA  
การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังตาราง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

มี/ร้อยละ 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถระอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 
ร้อยละ 100.0 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 
ร้อยละ 100.0 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคน
ท าบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 
ร้อยละ 100.0 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 
 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 
 

 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      
  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดหลักสูตรที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  และวางแผนการก ากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการสอนรายวิชาในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ในรายวิชาที่สอน เนื้อหาและ การใช้สื่อการสอน 
การวัดและประเมินผลเป็นต้น  

การด าเนินการ (Attempt)   สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การ
ปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ เช่น การนิเทศการสอนของครูผู้สอน โดยด าเนินงาน ตามข้ันตอนของวงจรคุณภาพ PDCA เก็บรวบรวม
ข้อมลูดังตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ

ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 



มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ความตระหนัก   )Awareness) สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดท าหลักสูตรที่สนองต่อความ
ต้องการของหน่วยงาน ชุมชน และสถานประกอบการ โดยท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ  สอบถาม
ความต้องการ        และจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม ในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความพยายาม )Attempt) สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนัก 
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรี ยนเข้าฝึกงานตรง
หรือสัมพันธ์กับงาน มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงานของ
ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงานมีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานมีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือ

ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)               
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
  
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 



 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  หรือ
ประชาคมอาเซียน 

4 ดี 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

5 ดีมาก 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

5 ดีมาก 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5 ดีมาก 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.80 ดีมาก 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และประชาคม

อาชีวศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  สามารถตรวจสอบได้ และความ
ร่วมมือของบุคลากรใน สาขาวิชา/สาขางาน หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา รวมทั้งการน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้สอดคล้อง กับแผนพัฒนา
สถานศึกษา และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาที่ก าหนดไว้ 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพในการ บริหารงานของ
ผู้บริหาร มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์ เอกสาร/รายงานการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางานหรือแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
โดยด าเนินงานตามขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA  ข้อมูลดังตาราง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

มี 
 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

มี 

 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษามีประชุมการด าเนินการ  การจัดวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

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

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)                
 

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

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 



มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ความตระหนัก (Awareness)  
 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการวางแผนการ

ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
การด าเนินการ (Attempt)  
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

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

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

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

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 



มาตรฐานที่  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผน  การจัดท าแผน บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยการบริหารจัด

การศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  มีการจัด
ประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการน าความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 

คร้ัง 
มี 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)              
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษามีความตระหนัก มีการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน

ทั้งหมดเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลผู้เรียน บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/สาขางาน เพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  มีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก มีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ครู บุคลากร
ทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ  มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
มีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีข้อมลูพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมลูอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมรีะบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมลูสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเปน็ปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)       
  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

    

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง  การประชุม วางแผน วิเคราะห์

และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญในสถานศึกษา  
การด าเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  
2556 มีการด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ  อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการด าเนินงาน ตามปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา 2556 เช่น 
โครงการตรวจสารเสพติด โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวฯ   มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลดัง
ตาราง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ

อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด 
ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

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

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)       
 

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

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ(4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 



มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้   3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษาได้ประชุมครูผู้สอนในวิทยาลัยฯ และหัวหน้างานที่รับผิดชอบ ในด้านของงานครูที่ปรึกษา  

งานแนะแนวอาชะและสวัสดิการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สาขาวิชา/สาขางาน จัดให้ผู้เรียนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/
ห้อง) พบครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่อง   
ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556 เช่น โครงการสายสัมพันธ์บ้านฉันกับวิทยาลัย กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา  โครงการตรวจเยี่ยม
นักเรียน นักศึกษาที่อาศัยในหอพัก มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกวัน มี
ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
เช่น โครงการมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ทุนการศึกษาบริษัทผาแดงอินดัสทรีจ ากัด (มหาชน)  มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ข้อมูลดังตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
มี 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย  

ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 



มาตรฐานที่  3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ 
               การใช้อาคารเรยีนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

ความตระหนัก )Awareness)  

สภาพความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ ได้แก่ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองห้อง
อินเทอร์เน็ตที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น และสามารถรองรับ
การให้ บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือ
เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา  

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา โดยมีค าสั่ง

วิทยาลัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ เป็นประจ า โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนมีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  มีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝา่ยใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนนิงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศนูย์
วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรยีน 

มี 

4 สถานศึกษามผีลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)               
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 



มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษาได้มีการวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์   การจัด

สถานที่ด้วย ความเหมาะสม และสอดคล้องกับการการใช้งาน การบริหารจัดการ แต่ละหลักสูตรตามประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก มีแผนงาน โครงการ การจัดหา  การใช้

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน มีผลการประเมิน ความพึงพอใจ และสถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

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

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
   

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

     

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 



มาตรฐานที่  3   ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก )Awareness)  

สถานศึกษาได้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการศึกษาดูงานและสถานประกอบการ 
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงการ
อบรมวิธีเขียนงานวิจัย 5 บท รวมทั้งจัดบุคลากรครูให้เหมาะสมกับงานกับรายวิชา ส่งเสริมสนับสนุนครูและ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน และได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556 โดยการให้ครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ด าเนินการ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 
1 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบัการฝึกอบรม

ด้านวชิาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบัทุนการศึกษา 
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพฒันา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

มี 

 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษามีการประชุมจัดท าแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์และวางแผนงบประมาณที่ใช้จริงในการ

ด าเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ รวมทั้งรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ตามที่สาขาวิชา/สาขางานโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน มี
รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มี
รายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา งบด าเนินการ งบท่ีจัดสรร ร้อยละ 

1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบด าเนนิการ 

30,160,576.98 3,107,100.69 10.30 

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

3,107,100.69 781,380 25.14 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การบริการวิชาการและวชิาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของงบด าเนนิการ 

30,160,576.98 385,280 1.27 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนนิการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยัไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนนิการ
  

30,160,576.98 329,986 1.09 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนนิการ 

30,160,576.98 1,512,000 5.01 

 
 
 



 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)               
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ

และหรือต่างประเทศ 
ความตระหนัก )Awareness)  

สถานศึกษาได้มีการประชุม  วางแผน การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในภายนอกสถานศึกษา เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
เป็นต้น เพ่ือให้การจัดการ ศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีจ านวนสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สาขางานที่เปิดสอน 

มี 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

เพ่ือการปรับปรุง 
มี 

 
 
 
 
 



 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
      สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

5 ดีมาก 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ   
     สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตาม                   
อัตลักษณ์ 

5 ดีมาก 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
     สารสนเทศของสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
     และภูมิปัญญา 

5 ดีมาก 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 

5 ดีมาก 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5 ดีมาก 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ งบประมาณ 4 ดี 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ  หรือ
ต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.92 ดีมาก 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีประชุมวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
การด าเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556 โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เช่น โครงการศูนย์
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน  โครงการมหกรรม 108 อาชีพ จัดให้
ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกฝ่ายสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน

ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อ
ปี 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51- 5.00 
มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการ
ประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  4 



มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ความตระหนัก )Awareness) 
 สถานศึกษา มีความตระหนัก และมีการประชุมมอบหมายงาน สนับสนุนให้ครูผู้สอน  และผู้เรียน ใน

แต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ เรียนการสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน หรือ การประกอบ
อาชีพและ/หรือการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษา มีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและ

ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น 
ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด 
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น สถานศึกษาได้
เข้าร่วมประกวดกับ อศจ.จังหวัดตาก และได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาน าผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน         

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนนิการจดัประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนนิการให้ผู้เรียนระดับชัน้ ปวช.3 และระดบัชัน้ ปวส. 2 จัดท า
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด 
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชัน้ ปวส.2 
จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยัไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา 

มี 
 

4 สถานศึกษาไดน้ าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไมน่้อยกว่า 

ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มี 

5  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชนห์รือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  

มี 

 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)           
      

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษาร่วมกับบุคลากรครู และบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งองค์กรภายนอก วางแผนส่งเสริม สนับสนุน 

ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพ่ือเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอน และสนองนโยบายของต้นสังกัด 

ด าเนินการ (Attempt)                           
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการ

ประจ าปี 2556 สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยจัดประกวดและได้น านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชนและน าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จั งหวัด ภาค และ
ระดับชาต ิ

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

มี 

 
 
 
 
 
 



 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ     
     สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น   
     ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

5 ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ 
               ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ  
               วัฒนธรรม 
ความตระหนัก )Awareness)  

สถานศึกษามีการวางแผนร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ความพยายาม )Attempt)  

สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก ด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมม่ ี
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

ม ี

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้้เรยีนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ม ี

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ม ี

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการ 
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผูเ้รียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านกึ ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย     3.51 – 5.00 

ม ี

 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษาร่วมกับทุกฝ่ายจัดประชุม วางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรม ประเพณีและ   ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่จัดภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้กับผู้เรียนทุก
สาขาวิชา/สาขางาน 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก มีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
ม ี

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ม ี

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ม ี

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

ม ี

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ม ี

 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนัก )Awareness)  

สถานศึกษา ได้วางแผนร่วมกับทุกฝ่าย วางแผนงานโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  ด้านการกีฬา
และนันทนาการ เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สู่คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษา มีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก มีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา

และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กจิกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 

กิจกรรม 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนนิการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มี 
3 สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทกุคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการโดยครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรงุการ
บริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดมีาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 



มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษาร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุม วางแผนจัดโครงการ กิจกรรมและมอบหมายให้มีการ

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างความรู้และสร้างความเข้าใจ ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการ (Attempt)  
สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนมีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
ม ี

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

ม ี

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ม ี

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ม ี

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ม ี

 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)                
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ 
     รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ  
     ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
     ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ   
     วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ 
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5 ดีมาก 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ 
     นันทนาการ 

5 ดีมาก 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 



มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนัก )Awareness)  

สถานศึกษามีการวางแผนระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ 
กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยก าหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบายและ แผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนและ
ผู้จบการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ความพยายาม )Attempt)  

สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีสว่นรว่มของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรยีน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)               
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น และ (2) 2 
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษามีการวางแผนระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยด าเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้  
ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความส าเร็จจากการ 

ปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มีคู่มือและ
แผนการประกันคุณภาพ มีหลักฐาน หรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบ การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน
ประจ าปี มีการน าผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจ าปีรวมทั้งข้อเสนอแนะ มาใช้พัฒนาปรับปรุง
การบริหาร มีการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA)  มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
และรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.1      
1.2      
1.3      
1.4      
1.5      
1.6 ยกเว้นการประเมิน  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา  ลงวันที่ 25 เม.ย 2557 

1.7      
1.8      
1.9      
รวม 5 - - 2 1 

 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2.1      
2.2      
2.3      
2.4      
2.5      
รวม 4 1 - - - 

 



มาตรฐานที่  3   ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
3.1      
3.2      
3.3      
3.4      
3.5      
3.6      
3.7      
3.8      
3.9      
3.10      
3.11      
3.12      
รวม 11 1 - - - 

 

มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
4.1      
รวม 1 - - - - 

 

มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5.1      
5.2      
รวม 2 - - - - 

 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
6.1      
6.2      
6.3      
6.4      
รวม 4 - - - - 

 
 



มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
7.1      
7.2      
รวม 1 1 - - - 

 
มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   จ านวน  5 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที ่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  4 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    จ านวน  11 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ    จ านวน  1 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน  2 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที ่ 6  ด้านการปลูกฝงัจิตส านึกและเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทยฯ จ านวน  4 ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    จ านวน  1 ตัวบ่งชี ้
 
รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก    จ านวน   28   ตัวบ่งชี้   
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)     
          

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 4 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 
ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

 
 

 
 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
       (5 คะแนน)                                           

5 ดีมาก 

7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ 
       อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (5 คะแนน) 

4 ดี 

เฉลี่ย 4.50 ดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ระดับคุณภาพภายในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษามีประชุมการด าเนินการ  การจัดวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพฒันาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครับและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชีพระยะสั้นประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ของสถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนนิงาน ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)                
 

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

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2  ระดับคุณภาพภายในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษา ได้มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

โดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ  

การด าเนินการ (Attempt) สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2556 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการประชุมผู้ปกครองระบบทวิภาคี  โครงการนิเทศติดตามการฝึกงานของ
นักศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น โดยด าเนินงานตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และสถานศึกษาได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลดังตาราง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสตูร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ มี 
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสตูร มี 
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่พัฒนาแลว้ตามข้อ (1)-(4) 

ไม่เกิน 2 ปีไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวชิาที่จดัการฝึกอบรม 
ไม่มี 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

การด าเนินการ (Attempt)   
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  โดยมี

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะการท าวิจัยเพื่อใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และเก็บรวบรวมข้อมูลดังตาราง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

2 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 50-59.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 60-69.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

4 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 70-79.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 80 ขึ้นไป 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 
 

 
หมายเหตุ   

- ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา   
- จ านวนครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 10 คน 
 
 
 



ข้อมูลการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลายหลายที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จ านวนรายวิชาระยะสัน จ านวนครูผู้จัดท า 
มัธยมต้น 1/2556 2/2556 

8 5 5 
รวมรายวิชาที่จัดท า 8 รายวิชา รวมเฉลี่ยครูผู้จัดท า 10 คน 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

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

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก (Awareness)   
สถานศึกษามีการด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การด าเนินการ (Attempt)   
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  โดยมี

กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะการท าวิจัยเพื่อใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และเก็บรวบรวมข้อมูลดังตาราง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

2 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 50-59.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 60-69.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

4 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 70-79.99 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) 80 ขึ้นไป 
ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
 

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

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก )Awareness)  
สถานศึกษามีการประชุมจัดท าแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์และวางแผนงบประมาณที่ใช้จริงในการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถานประกอบการ 
ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ  

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 มีแผนงาน 

โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้
อ 

ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชีย่วชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ เป็นวทิยากรหรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 

มี 

3 สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

4 สถานศึกษาได้รับการสนบัสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เชน่ งบประมาณ วัสด ุอุปกรณ ์ 
ครุภัณฑ์ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)               
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก )Awareness)  

สถานศึกษาได้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น โครงการศึกษาดูงานและสถานประกอบการ ให้
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาที่รับผิดชอบ 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556 โดยการให้ครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ร้อยละ   =       ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
         ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นทั้งหมด 
 

                    8 
         8 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ   100  อยู่ในระดับ  ดีมาก           
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
 

X 100 

X 100 100   = 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก )Awareness)  

สถานศึกษาได้มีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความพยายาม )Attempt)  
สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2556  มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารงบด าเนินการ
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้
อ 

ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการดา้นการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชพีระยะสั้น ใน
ด้านวสัดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่
เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 
สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

มี 

2 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชญิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 25-29.99 ของงบด าเนินการดา้นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชญิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 30-34.99 ของงบด าเนินการดา้นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชญิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 35-39.99 ของงบด าเนินการดา้นการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชญิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 40 ของงบด าเนนิการด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- 

 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)       
        

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษา ได้ด าเนินการวางแผน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึง
เกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแต่ละชั้นปี  

การด าเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2556 เช่น โครงการประชุมผู้ปกครอง ประชุมครูผู้สอน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาการเรียนการ
สอนและผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือ
ดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล มี
การติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ขาดเรียนโดยท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบและติดตามให้ผู้เรียนกลับเข้าเรียน 
มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ า เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดตามชั้นปีให้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น มัธยม 

สาขางาน ระดับชั้น 

จ านวน 

ผู้เรยีนที่

ลงทะเบียน 

ทั้งหมด 

จ านวน 

ผู้เรยีน 

ที่ออก

กลางคัน 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 

ผลการ

ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 

ยานยนต ์ มัธยมต้น 46 - 46 100.00 ดีมาก 

ไฟฟ้าก าลัง มัธยมต้น 35 1 34 97.14 ดีมาก 

การบัญช ี มัธยมต้น 45 1 44 97.78 ดีมาก 

การขาย มัธยมต้น 19 2 17 89.47 ดีมาก 

คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น 37 - 37 100.00 ดีมาก 

การโรงแรม มัธยมต้น 129 1 128 99.22 ดีมาก 

รวม 311 5 306 98.39 ดีมาก 
 

หมายเหตุ ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน หมายถึง ยอดสรุปปลายภาคเรียนสิ้นปีการศึกษารวม 
              ภาคฤดูร้อน 
                               จ านวนผู้เรียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป   
ร้อยละ    =                                                                                                                  x 100 
                                 (จ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด  -  จ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคัน) 
 

                                  306 
100.00    =                              x 100 

            306  = (311-5) 

 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    99.67   อยู่ในระดับ     ดีมาก     
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

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

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษา ได้มีการวางแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน

การวางแผนร่วมกันเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรม  /งาน/
โครงการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

การด าเนินการ (Attempt)   
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาละแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  การจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ขาดเรียนโดยครูที่
ปรึกษา  โครงการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาเป็นต้น โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เก็บรวบรวมข้อมูลดัง
ตาราง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น มัธยม 

สาขางาน ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน 

แรกเข้า 
 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากผูเ้รียน

แรกเข้า 
 

ร้อยละ 
ผลการ

ประเมิน 

ยานยนต ์ มัธยมต้น 46 46 100.00 ดีมาก 

ไฟฟ้าก าลัง มัธยมต้น 35 34 97.14 ดีมาก 

การบัญช ี มัธยมต้น 45 44 97.78 ดีมาก 

การขาย มัธยมต้น 19 17 89.47 ดีมาก 

คอมพิวเตอร์ มัธยมต้น 37 37 100.00 ดีมาก 

การโรงแรม มัธยมต้น 129 128 99.22 ดีมาก 

รวม 311 306 98.39 ดีมาก 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

         ร้อยละ    =                                                                              x 100 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 

 
                                    306 
              311 

X 100 98.39    = 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    98.39     อยู่ในระดับ    ดีมาก       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษา ได้มีการวางแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน

การวางแผนร่วมกันเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรม /งาน/
โครงการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

การด าเนินการ (Attempt)   
สถานศึกษา ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาละแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2556  โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  การจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การติดตามนักเรียนนักศึกษาที่ขาดเรียนโดยครูที่
ปรึกษา  โครงการพัฒนาระบบครูที่ปรึกษาเป็นต้น โดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เก็บรวบรวมข้อมูลดัง
ตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง สร้างเคร่ืองมือเพื่อ

เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
มี 

2 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

4 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามผีลการประเมินความพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป   
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ ์(Achievement)       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดมีาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 



 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 8 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

8.1  ระดับคุณภาพภายในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

5 ดีมาก 

8.2  ระดับคุณภาพภายในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการ 

5 ดีมาก 

8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 4 ดี 
8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 ดีมาก 
8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
5 ดีมาก 

8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนา 

5 ดีมาก 

8.7  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนา 

2 ต้องปรับปรุง 

8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่
มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมาก 

8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

5 ดีมาก 

8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
น าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.60 ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่  1  การจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน  28  ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 
     มาตรฐานที่  1 

1. ตัวบ่งชี้  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อ

คุณภาพ ของผู้เรียน 
3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ

ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
5. ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา

หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่  2 

6. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
7. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
8. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
9. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

มาตรฐานที่  3 
10. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
11. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
12. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
13. ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
14. ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
15. ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
16. ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
17. ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญา 
18. ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
19. ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย

ทั้งในประเทศและ  หรือต่างประเทศ 
มาตรฐานที่  4 

21. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 



มาตรฐานที่  5 
22. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิจัยของผู้เรียนที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
23. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัยของครทูี่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
มาตรฐานที่  6 

24. ตัวบ่ งชี้ที่  6 .1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตส านึกด้านการรักชาติ   เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

25. ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
26. ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
27. ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่  7 
28.  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์ ในระดับ 4  คะแนน  ดี   จ านวน   4   ตัวบ่งช้ี   ดังนี้ 
      มาตรฐานที่  2 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานที่  3 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ   

มาตรฐานที่  7 
3. ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์ ในระดับ  2  คะแนน  ต้องปรับปรุง   จ านวน   1   ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์ ในระดับ  1  คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   จ านวน   1  ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

ส่วนที่  2  การฝึกอบรมวิชาชีพ 
  ตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน   8   ตัวบ่งชี ้  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  8 



1. ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

2. ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
3. ตัวบ่งชี้ที่  8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
4. ตัวบ่งชี้ที่  8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 
5. ตัวบ่งชี้ที่  8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนา 
6. ตัวบ่งชี้ที่  8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 

2.00 ขึ้นไป  
7. ตัวบ่งชี้ที่  8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
8. ตัวบ่งชี้ที่  8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้

ความสามารถไปใช้ประโยชน์   
ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 4 คะแนน  ดี   จ านวน   1   ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่  8.2  ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ   

ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง   จ านวน  1  ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ที่  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ     

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
                  อาชีวศึกษา  

3.75 ดี 

มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                  อาชีวศึกษา 

4.80 ดีมาก 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.92 ดีมาก 
มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง 
                  ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 ดี 
มาตรฐานที่  8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
                  ระยะสั้น 

4.60 ดี 

ผลการประเมินสถานศึกษา 4.69 ดี 
 
 
 



4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยตระหนัก (Awareness) ให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ กิจกรรม 
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความพยายาม (Attempt) โดยด าเนินงานตามแผนงานร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน ภายในจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ผลปฏิบัติงาน ได้รับความพึงพอใจต่อผู้เรียนและชุมชน จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต ในรูปแบบของแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

4.2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1) โครงการพัฒนางานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2) โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
3) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 

 

4.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
1) โครงการการ English Camp 
2) โครงการวันภาษาไทย 
3) โครงการการแข่งขัน Amath Game 
4) โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
5) โครงการการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
 

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1) โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน 
2) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3) โครงการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 1/2556 และ 2/2556 
4) โครงการทดสอบ Per V-net และ V-net ปวช.3 และ ปวส.2 

 

4.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
1) โครงการอบรมพัฒนางานวิจัยครูบุคลากรและการประกวดงานวิจัย 
2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานนักเรียน นักศึกษา 
3) โครงการสนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานนักเรียน นักศึกษา 

 

4.2.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1) โครงการพัฒนา 5 หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชด าริ 
2) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
3) โครงการศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

 

4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
1) โครงการจัดหาชุดสื่อการเรียนรู้ระบบตู้เย็น ตู้ท าน้ าเย็น 
2) โครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอนสาขางานคอมพิวเตอร์ 



3) โครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอนสาขางานบัญชี 
4) โครงการพัฒนาระบบลมสาขางานยานยนต์ 

 

4.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
2) โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการอบรมครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
5) โครงการอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
6) โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้าน กฎ ระเบียบ และวินัยข้าราชการ 

 

4.2.8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
1) โครงการเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาก าลังคนและลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ

สถานประกอบการ 
2) โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
3) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างอ าเภอเมืองและจังหวัดตาก 

 

4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  )แนวทางการน าเสนอ( 
4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ในวิทยาลัย จากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

1) โครงการการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
2) โครงการอบรมวิธีการเขียนวิจัย 5 บท 
3) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานนักเรียน นักศึกษา 

 

4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
1) โครงการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคตาก 
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลและจังหวัด 

 

4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 
1) การใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นทางการและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละภารกิจ 
2) พัฒนาเครือข่ายจากสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากข้ึน และเข้มแข็งเพ่ือเพ่ิม

โอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ของครูและโอกาสมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา 
 

4.3.4 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
1) โครงการอบรมครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการ 
2) การนิเทศติดตาม งานทางด้านวิชาการภายในของครูผู้สอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของครูผู้สอน

และสามารถสร้างความเป็นเลิศด้านการอาชีวศึกษา 
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คณะกรรมการจัดท ารปูเล่ม 

คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายมะณู   คุ้มกล่ า   ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่พ.ต.ณรงค์ศักดิ์  นพคุณ   กรรมการ 

3. นายวิทยา   มั่นเติม   กรรการ 

4. นายภัทธาวุธ   โพธา   กรรมการ 

5. นางอันนารา   จ ารัสกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงานและจัดท ารูปเล่ม 

1. นางอันนารา   จ ารัสกลาง  ประธานกรรมการ 

2. นายณภัทร   ธรรมลิขิต   กรรมการ 

3. นายไพทูล   หลวงแนม   กรรมการ 

4. นายสรศักดิ์   ศิร ิ   กรรมการ 

5. นายสมโภชน ์   จึงกระแพ   กรรมการ 

6. นายมานะ   กันธิยะ   กรรมการ 

7. นายจักรลักษณ์   เวียงนาค   กรรมการ 

8. นางจินตนา   แก้วมรกต   กรรมการ 

9. นางสาวณปภัช   นุ่มโฉม   กรรมการ 

10. นางสาวนพวรรณ   เมืองสมบัติ  กรรมการ 

11. นางวสาวอรวรรณ  ปัญญานาค  กรรมการ 

12. นายณัฐพงษ์   ม่วงบุญ   กรรมการ 

13. นายณรงค์ศักดิ์   เกิดแสง   กรรมการ 

14. นายพิรวัฒน   รัตนโมรา   กรรมการ 

15. นางสาวพรรณชม   บุญหนุน   กรรมการ 

16. นางสาวรัตนา   บุญอินทร์   กรรมการ 

17. นางมานิศา   เปรมสัย   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ขอขอบพระคุณคณะครู เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 


