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ค าน า 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยให้สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนสถำนศึกษำทั้งกำรประเมินภำยในในส่วนกำรตร วจ
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสถำนศึกษำต้องได้รับกำรตรวจประเมินทุกๆปี  ซึ่งวิทยำลัยเทคนิคตำกมีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

คณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคตำกประจ ำปีกำรศึกษำ  2557 ได้
ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในวิทยำลัยเทคนิคตำกโดยคณะอนุกรรมกำรฯ ได้ประชุมวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน ศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองของแผนกวิชำ/สำขำงำนวิทยำลัยเทคนิคตำก ศึกษำข้อมูลทั้งเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำเสนอในจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนำ  ข้อเสนอแนะ และทิศ
ทำงกำรพัฒนำในอนำคตที่สถำนศึกษำสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำต่อไป  

ขอขอบคุณผู้บริหำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำแผนก/สำขำงำน ครูอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่  ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องของวิทยำลัยเทคนิคตำกที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคนิคตำก
เป็นอย่ำงด ี
 
 
 
 
                 วิทยำลัยเทคนิคตำก 

                เดือนมิถุนำยน  2558 
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1.ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
   ประวัติสถำนศึกษำ 



  ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่7 (2535-2539) กระทรวงศึกษำธิกำร   
ได้มีนโยบำยขยำยกำรอำชีวศึกษำ  ประเภทวิทยำลัยสำรพัดช่ำง จึงได้ประกำศจัดตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำง ตำก   
เมื่อวันที่  30 กันยำยน 2535สังกัดกองกำรศึกษำอำชีพกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร โดยใช้ที่ดิน 
รำชพัสดุจังหวัดตำก หมำยเลขทะเบียน ตก.77บำงส่วนจ ำนวน 15ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำปิงด้ำนทิศตะวันตก 
ของตัวเมืองตำก ณ 195 หมู่ 3ต ำบลป่ำมะม่วง ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก63000โทรศัพท์ 055 – 
514231 โทรสำร 055 – 558118  www.takpoly.ac.th 
  กรมอำชี วศึ กษำได้ จั ดสรรเงินงบประมำณปี  2535–2537 จ ำนวนเงินทั้ งสิ้ น30,050,000.00 บำท 
(สำมสิบล้ำนห้ำหมื่นบำทถ้วน)  เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบกำรดังนี้ 
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

 อำคำรส ำนักงำนและหอประชุม  จ ำนวน   1   หลัง 
 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร  4  ชั้น  จ ำนวน   4หลัง 
 บ้ำนพักผู้บริหำร  7 - 8   จ ำนวน   1   หลัง 
 บ้ำนพักครู  6  หน่วย   จ ำนวน   2   หลัง 
 บ้ำนพักภำรโรง  2  หน่วย   จ ำนวน   3   หลัง 

และปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้ำงอำคำรทุกหลัง 
 

โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นแกนมัธยมหลักประกำศนียบัตร
วิชำชีพ(ปวช.) หลักสูตรปวช.เทียบโอน/สะสมหน่วยกิตและหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนทั่วไปเพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและท้องถิ่น  

ในปีกำรศึกษำ 2546 วิทยำลัยฯได้เปิดด ำเนินกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)ซึ่ง
เป็นหลักสูตร 3 ปี จ ำนวน 9สำขำงำน  
 ในปีกำรศึกษำ 2552 วิทยำลัยฯได้เปิดด ำเนินกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตร  2  ปี จ ำนวน  7สำขำงำน 
 

 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2555 กระทรวงศึกษำธิกำรให้วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตำกเปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยำลัยเทคนิคตำกปรัชญำของวิทยำลัย  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ริเริ่มสร้ำงสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนำ”คือปรัชญำ
กำรท ำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้เป็นหลักในกำรด ำเนินงำนบริหำรวิทยำลัยตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 ปัจจุบันวิทยำลัยฯได้เปิดด ำเนินกำรสอนหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม       โดย
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 9 สำขำงำน และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.) 
จ ำนวน 7 สำขำงำน  ซึ่งได้มีประชำชนและนักศึกษำสนใจเข้ำมำศึกษำเป็นจ ำนวนมำก 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
วิทยำลัยเทคนิคตำก ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ือ

พัฒนำชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

พันธกิจ 
 

 จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และพระรำชบัญญัติกำร
อำชีวศึกษำ 
 



 จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิชำชีพหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรวิชำชีพมัธยมศึกษำหลักสูตรกำรงำนพ้ืนฐำน
อำชีพประถมศึกษำ  หลักสูตรปวช.และปวส. มีมำตรฐำนอำชีพที่ตลำดแรงงำนต้องกำรและจัดกำรศึกษำระบบ
ทวิภำคี  โดยสถำนศึกษำร่วมมือกับสถำนประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือผลิตนักศึกษำเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนอย่ำงมีคุณภำพ 

 

 จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งสำรสนเทศต่ำงๆให้สอดคล้องกับ
สำขำวิชำชีพต่ำงๆ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสำนประเพณีท้องถิ่น 

 

 จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนและกำรให้บริกำรชุมชน 
 

พัฒนำคุณภำพครูอำจำรย์ และบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

 จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน  เพ่ือพร้อมรับกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 

เป้ำหมำยสภำพควำมส ำเร็จที่คำดหวัง 
วิทยำลัยเทคนิคตำก มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ที่เป็นระบบและสำมำรถผดุง

คุณภำพให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรร่วมวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง
ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์ที่ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยในปีกำรศึกษำต่อไป ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2557วิทยำลัยเทคนิคตำก ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนไว้ดังนี้ คือ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 1 
  พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงมีคุณภำพสำมำรถศึกษำ
ต่อและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลำดแรงงำน และสำมำรถให้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่  2 
  พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้เหมำะสม ทันสมัย และมีควำมสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของผู้เรียนและตลำดแรงงำน และส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทั้งครูและบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
 
 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่  3   

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรม /โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำผู้เรียนทั้งทำงด้ำนวิชำกำร คุณธรรม  
จริยธรรมและค่ำนิยมอันดีงำม ให้ฝ่ำยต่ำงๆ พัฒนำระบบดูแลผู้เรียน ด้ำนครูที่ปรึกษำงำนแนะแนวและงำนปกครอง
เพ่ือป้องกันปัญหำผู้เรียนออกกลำงคัน 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 4  
จัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรบริกำรวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ชุมชน สังคม องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถำนศึกษำมีส่วนในกำรพัฒนำประเทศ 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 5  
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำนที่สำมำรถน ำไปใช้

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ตลอดจนหำช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลงำนสู่
สำธำรณชนเพ่ิมมำกข้ึน 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 6 



  มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและก ำกับดูแลบุคลำกร
ด้ำนจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีคุณภำพมำกข้ึน 
 

2.หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
หลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยมศึกษำปัจจุบันวิทยำลัยเทคนิคตำกได้ท ำกำรเปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชำชนที่สนใจและหลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยมศึกษำ ประกอบด้วยรำยวิชำดังนี้ 
 
 

สำขำงำนยำนยนต์ 
- กำรขับรถยนต์ 

 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศพ้ืนฐำน 
- กำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- กำรจัดกำรข้อมูลเบื้องต้น 
- งำนกรำฟฟิกและกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 9 สำขำงำน 
1. สำขำงำนยำนยนต์ 
2. สำขำงำนเชื่อมโลหะ/สำขำงำนโครงสร้ำง 
3. สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
4. สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สำขำงำนก่อสร้ำง 
6. สำขำงำนกำรบัญชี 
7. สำขำงำนกำรขำย/สำขำงำนกำรตลำด 

 
8. สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9. สำขำงำนกำรโรงแรม 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส)7สำขำงำน 
1. สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 
2. สำขำเทคนิคกำรเชื่อมอุตสำหกรรม 
3. สำขำงำนติดตั้งไฟฟ้ำ 
4. สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม 
5. สำขำงำนก่อสร้ำง 
6. สำขำงำนกำรบัญชี 
7. สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 

3.สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพในสถำนศึกษำ มีกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในที่สมบูรณ์ ตั้งแต่ระดับบริหำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำสร้ำงแรงจูงใจให้คณะครูอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ทุกคน ทุก
ระดับ รวมถึงนักกำรภำรโรงเห็นควำมส ำคัญในงำนประกันคุณภำพภำยในให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันแสดงควำม
คิดเห็นในกำรพัฒนำคุณภำพในแต่ละสำขำงำน มำช่วยกันก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจกำรวิเครำะห์ SWOT  หำจุด
แข็ง จุดอ่อน รวมทั้งโอกำสในกำรพัฒนำ อุปสรรคในสำขำงำนของตนเองโดยมีเป้ำหมำยเดียวกันบุคลำกรทุกคนให้
ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องข้อมูลของแต่ละคนที่รับผิดชอบให้ค ำแนะน ำที่ส ำคัญ และมีประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำร



ตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  ด ำเนินกำรในรูปแบบ PDCA  เป็นกลไกในกำร
ประเมินคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรมีโครงสร้ำงกำรบริหำรชัดเจน มีกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจโดย
ก ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรสอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมนโยบำย
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรมีระบบกำรท ำงำน  มอบหมำยงำน มี
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รวม 45ตัวบ่งชี้ในสำขำงำนให้ตรงกับควำมถนัดและหน้ำที่รับผิดชอบตำมค ำสั่งของสถำนศึกษำ  
ติดตำมงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ ตรวจสอบและกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
นอกจำกนี้ยังได้น ำผลกำรประเมินตนเองไปพัฒนำงำนในส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพส่งผล ให้
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้มีสมรรถนะทำงวิชำกำร มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ควำมรู้  ทักษะคุณธรรม  จริยธรรม 
ค่ำนิยมที่ดีงำมในวิชำชีพ บุคลิกภำพเหมำะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถน ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพเป็น
พลเมืองดีอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในได้อย่ำงมีควำมสุข  จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ มีควำมรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสถำนประกอบกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนวิชำชีพที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดไว้ในแผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท ำให้ชุมชนและสังคมให้ได้รับ
กำรพัฒนำด้ำนอำชีพสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้อย่ำงยั่งยืนสร้ำงเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ
และชุมชนช่วยพัฒนำสังคม เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
              สถำนศึกษำ ใช้ภำวะผู้น ำและมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรในกำรผสมผสำนควำมร่วมมือของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำและหน่วยงำนอ่ืน หรือบุคคลภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  ซึ่งผู้บริหำรมีกำรน ำ
ระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรกำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
ทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ กำรพัฒนำวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ส่งผลให้งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมีจุดเด่นในเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพสำมำรถพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพตนเอง อย่ำงต่อเนื่องสู่ควำม
เป็นเลิศและสู่ควำมเป็นมำตรฐำนอยู่ในระดับดีมำก 

4.จุดเด่น 
1. มีกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่สังคมดีเยี่ยม 
2. สถำนศึกษำมีศูนย์วิทยบริกำรที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษำค้นคว้ำให้กับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงดี

เยี่ยม 
3. สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒธรรมประเพณี และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดที่ต้องพัฒนำ 
1. สถำนศึกษำต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำร  

ได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง 
2. สถำนศึกษำต้องเพิ่มจ ำนวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงกำรหลักสูตร .ปวส. แต่ละสำขำงำน 

5.แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต 
1.  สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 
2.  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งำนไดต้ลอดเวลำ 
3.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 
4.  สร้ำงแรงจูงใจในกำรให้ครูหรือบุคลำกรอ่ืนท ำผลงำนวิจัยหรือเอกสำรทำงวิชำกำรมำกข้ึน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  1 



 
 
 
 

บทที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
ประวัติของสถำนศึกษำ 

ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 7 (2535-2539)กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยขยำย
กำรอำชีวศึกษำ ประเภทวิทยำลั ยสำรพัดช่ ำง ได้ประกำศจัดตั้ ง วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตำก เมื่ อวันที่  
30 กันยำยน 2535 โดยใช้ที่ดินรำชพัสดุหมำยเลขทะเบียน ตก. 77 บำงส่วนจ ำนวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำปิง 
ด้ำนทิศตะวันตกของตัวเมืองตำก ณ ท้องที่ต ำบลป่ำมะม่วงถนนเจดีย์ยุทธหัตถี อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 

กรมอำชีวศึกษำ ได้จัดสรรเงินงบประมำณปี 2535 - 2537 จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 30,050,000 บำท (สำมสิบล้ำนห้ำ
หมื่นบำทถ้วน) เพ่ือก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบกำรดังนี้ 

 อำคำรส ำนักงำนและหอประชุม จ ำนวน 1 หลัง 
 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร  4  ชั้น จ ำนวน 2 หลัง 
 บ้ำนพักผู้บริหำร  7-8 จ ำนวน 1 หลัง 
 บ้ำนพักครู  6  หน่วย จ ำนวน 2 หลัง 
 บ้ำนพักภำรโรง  2  หน่วย จ ำนวน 3 หลัง 

และปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณก่อสร้ำงอำคำรทุกหลัง 

 ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ควีนสแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ใช้เวลำก่อสร้ำง 420 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 
20 พฤศจิกำยน 2535 ถึงวันที่ 21 มกรำคม 2537 วิทยำลัยฯ ได้ด ำเนินกำรวำงศิลำฤกษ์ กำรก่อสร้ำงอำคำร เมื่อ
วันที่ 18 มีนำคม 2536 เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จวิทยำลัยฯ เปิดท ำกำรเรียน กำรสอนรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหำคม 2537 เป็นต้นมำ โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชำชีพมัธยม หลักสูตรปวช. (เทียบ
โอน/สะสมหน่วยกิต) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษำและ
ประชำชนทั่วไป เพื่อสนองตอบ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและท้องถิ่น 

 ในปีงบประมำณ 2544 วิทยำลัยได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบัติกำรพื้นที่ใช้สอย 
2,240 ตำรำงเมตร4 ชั้น รวมงบประมำณทั้งสิ้น 12,890,000 บำท  อีก 1 หลัง ท ำให้กำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

 ในปีงบประมำณ 2553วิทยำลัยได้รับงบประมำณไทยเข้มแข็งก่อสร้ำงอำคำรเรียนและปฏิบัติกำรพื้นที่
ใช้สอย 1,920ตำรำงเมตร 4 ชั้น รวมงบประมำณทั้งสิ ้น 14,043,600บำท  จ ำนวน1 หลัง รองรับจ ำนวน
นักศึกษำที่มีปริมำณ เพิ่มมำกขึ้น ท ำ ให้กำร เรียนกำรสอนมีประสิทธิภ ำ พ เตรียมควำมพร้อมสู่กำร
เปลี่ยนเป็นวิทยำลัยเทคนิคตำก  

 ในปีงบประมำณ 2556 วิทยำลัยได้รับงบประมำณ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรเอนกประสงค์
พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ต่ ำกว่ำ3,000 ตำรำงเมตร รวมงบประมำณทั้งสิ้น26,250,000 บำท จ ำนวน 1 หลัง รองรับ
จ ำนวนนักศึกษำท่ีมีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึนท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ 
 

 
1.1.2ขนำดและที่ตั้ง 



วิทยำลัยเทคนิคตำก มีขนำดพ้ืนที่ จ ำนวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำปิงด้ำนทิศตะวันตก ของตัวเมืองตำก 
เลขที่ 95 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี  ต ำบลป่ำมะม่วง อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 

ปัจจุบันวิทยำลัยมีอำคำรต่ำง ๆ ดังนี้   

 อำคำรส ำนักงำนและหอประชุม จ ำนวน 1 หลัง 
 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร  4  ชั้น จ ำนวน 4 หลัง 
 อำคำรปฏิบัติกำรอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ จ ำนวน 1  หลัง 
 บ้ำนพักผู้บริหำร  7-8 จ ำนวน 1 หลัง 
 บ้ำนพักครู  6  หน่วย จ ำนวน 2 หลัง 
 บ้ำนพักภำรโรง  2  หน่วย จ ำนวน 3 หลัง 
 บ้ำนพักครูชั่วครำว จ ำนวน 2 หลัง 
 อำคำรเรียนชั่วครำว จ ำนวน  3 หลัง 
 โครงหลังคำ (Metal sheet)สนำมกีฬำ  จ ำนวน    1     หลัง 

นอกจำกนี้ พ้ืนที่ทุกส่วนภำยในสถำนศึกษำ ได้มีกำรจัดพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน เกิดประโยชน์ใช้สอย 
อย่ำงคุ้มค่ำและค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ท ำให้บริเวณโดยรอบภำยในสถำนศึกษำมีควำมร่มรื่น น่ำอยู่ น่ำเรียน เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นักศึกษำ คณะครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนบุคคลทั่ว ไปที่ เข้ำมำติดต่อ
ภำยในสถำนศึกษำ เกิดควำมประทับใจ  

 

ข้อมูลกำรติดต่อวิทยำลัยเทคนิคตำก 
วิทยำลัยเทคนิคตำกถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต ำบลป่ำมะม่วง อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 63000 
หมำยเลขโทรศัพท์   0 –  5551 –  4231  
 โทรสำร  0 –  5555 –  8118  
 สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  :  tak04 
  E:Mail  :  tak2tc@gamil.com 
  www.taktechnic.ac.th 

 

สถำนีวิทยุเพ่ือกำรศึกษำและพัฒนำอำชีพ วิทยำลัยเทคนิคตำก คลื่นวิทยุ FM 107.50 MHZ 

1.1.3 สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

สภำพชุมชน มี9 อ ำเภอเมืองตำก บ้ำนตำก สำมเงำ แม่ระมำด ท่ำสองยำง แม่สอด พบพระ อุ้มผำง 

วังเจ้ำ กำรปกครองท้องถิ่นจ ำแนกได้คือ1 เทศบำลนคร1 เทศบำลเมือง15เทศบำลต ำบล53อบต.ต ำบล63 ต ำบล559 
หมู่บ้ำน และ 171,090 หลังคำเรือน 

เศรษฐกิจอำชีพหลักของประชำกรจังหวัด คือ กำรท ำนำ เพำะปลูกพืช เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเขียวถั่วเหลือง มะม่วง 
นุ่น กล้วยไข่ กำรประมงน้ ำจืดกำรเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อซึ่งเป็นอำชีพที่ได้รับกำรส่งเสริมสังคม 

กำรศึกษำ 
- จ ำนวนสถำนศึกษำในระบบ 278แห่ง แยกเป็นสังกัดเทศบำลเมือง 8 โรงเรียน สพฐ .246 โรงเรียน

สังกัด ตชด.21โรงเรียน และอบต. 3 โรงเรียนจ ำนวนนักเรียน 86,531 คน 
- โรงเรียนสำขำ 11 แห่งจ ำนวนนักเรียน 728 คน 
- ห้องเรียนสำขำ 69 แห่ง จ ำนวนนักเรียน 4,255 คน 

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


- โรงเรียนในพ้ืนที่สูง (ทุรกันดำร) จ ำนวน 51 โรงเรียน แยกเป็น สพฐ .27 โรงเรียนและ ตชด. 21 
โรงเรียนอบต .3 โรงเรียนจ ำนวนนักเรียน 13,702 คน 

กำรศำสนำ 

- ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธรองลงมำนับถือศำสนำคริสต์อิสลำม 
 

- จังหวัดตำกมีพระ 1,213 รูป สำมเณร 575 รูปพุทธศำสนิกชน 428,300 คน  
 

(ร้อยละ 86.5) จ ำนวนวัด 197 แห่งที่พักสงฆ์ 259 แห่งวัดพัฒนำตัวอย่ำง19 วัดอุทยำนกำรศึกษำ 9 
แห่ง 
 

- อิสลำมมิกชน30,580 คน(ร้อยละ 6.20) จ ำนวนมัสยิด 4 แห่ง 
 

- คริสต์ศำสนิกชน 31,546 คน ร้อยละ( 6.40) จ ำนวนโบสถ์ 26 แห่ง 
 

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

กำรสำธำรณสุข 

- จ ำนวนสถำนพยำบำล    13   แห่ง 
- สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข    9  แห่ง 
- สังกัดกระทรวงกลำโหม                  1  แห่ง 
- รัฐวิสำหกิจ                          1  แห่ง 
- สภำกำชำด                           1  แห่ง 
- เอกชน                                  1  แห่ง 
- สถำนีอนำมัย      115  แห่ง 
- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข   2  แห่ง 
- อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร  1:3,867  
- อัตรำส่วนพยำบำลต่อประชำกร  1:630 

 
 
 
 
กำรเมืองกำรปกครอง 

กำรปกครองจังหวัดตำก มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น  532,353  คน  เป็นผู้ชำยจ ำนวน  268,742 คน    
ผู้หญิงจ ำนวน  263,611  คน  แบ่งเขตกำรปกครอง เป็น  9  อ ำเภอ ซึ่งกำรปกครองท้องถิ่นจ ำแนกได้คือ องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด 1 เทศบำลนคร ,1 เทศบำลเมือง ,17 เทศบำลต ำบล ,49  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

1.1.4 งบประมำณ /ปีกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งสิ้น 31,708,367.25บำท  รำยละเอียดในตำรำงที่  1 

ตารางท่ี 1 งบด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณปีการศึกษา2557 
 

รายการ จ านวนเงิน  )บาท(  

1.งบบุคลำกร 
    (ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ,เงินวิทยฐำนะ,เงินประจ ำต ำแหน่ง,เงินเดือน) 11,406,415.60 

2.งบด ำเนินงำน  



2.1ด ำเนินงำน (รวม บกศ.) 9,221,412.72 

2.1ค่ำสำธำรณูปโภค 850,097.80 

      2.3 โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน (สงกรำนต์ , ปีใหม่) 28,000.00 

3.งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ) 2,942,700.00 

4.งบเงินอุดหนุน  

4.1 ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 82,500.00 

4.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 189,716.10 

4.3 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 15,107,572.65 

4.4 โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักเรียน นักศึกษำ ยำกจน 83,000.00 

5. โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชุน 3,203,367.98 

6.  โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพฯอำชีวร่วมใจต้ำนภัยหนำวปี 2556 280,000.00 

  

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 31,708,367.25 
 
 
 

1.2.สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 

 วิทยำลัยเทคนิคตำกจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ.  
2546 , หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2556  และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546  
รำยละเอียดสภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำมีดังนี้ 

2.1  จ ำนวนผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557ดังแสดงในตำรำงที่  2  ถึง
ตำรำงที่  5   

 
 

ตารางท่ี  2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น   
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน นักศึกษา(คน) 
ปวช.1 599 
ปวช.2 457 
ปวช.3 370 
รวม 1,426 

ปวส.1 287 
ปวส.2 139 
รวม 426 

รวมทั้งหมด 1,852 
 
 
 

ตารางที่3  จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา 
สาขาวิชา    (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน) 

 
 



รุ่นที่/
ปี 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน
รายวิชา 

จ านวนผู้เรียน 

อุตสาหกรรม/ยานยนต์ 
2557 เสริมวิชำชีพมัธยมศึกษำ

และประถมศึกษำ 
กำรขับรถยนต์ 

1  22 
 

พาณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2557 เสริมวิชำชีพมัธยมศึกษำ

และประถมศึกษำ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศพ้ืนฐำน 

1  44 
 

กำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1  44  
กำรจัดกำรข้อมูลเบื้องต้น 1  44  
งำนกรำฟฟิกและกำรน ำเสนอ
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

1  44 
 

รวมทั้งสิ้น 5  198  
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
ตร

ี 

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

 

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

แผนกวิชำยำนยนต์ 10 2 2 6 10 - - - 10 - 2 - - - 

แผนกวิชำเชื่อมโลหะ 5 2 1 4 7 - - - 7 - 1 1 - - 

แผนกวิชำ ไฟฟ้ำก ำลัง 6 2 - 4 6 - - 1 5 - - 1 1 - 

แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 6 1 1 4 4 2 - 1 5 - 1 - - - 

แผนกวิชำ ก่อสร้ำง 2 - - 2 1 1 - - 2 - - - - - 



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

แผนกวิชำ กำรบัญชี 4 2 1 1 1 3 - 2 2 - - 2 - - 

แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 1 - 4 1 4 - - 5 - - 1 - - 

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

แผนกวิชำกำรโรงแรม 2 1 - 1 - 2 - - 2 - - 1 - - 

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 12 4 - 8 4 8 - 1 11 - - 4 - - 

รวมทั้งหมด 63 21 6 37 42 23 0 10 55 0 4 12 5 0 

 

 

 

 
 

 

 

ตารางที่  5  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษาปี 2557 
 

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/
.อนุ

ปริ
ญญ

า 

ปร
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1. พนักงำนพิมพ์ดีด ส 3 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 
2. เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรทั่วไป 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
3. เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนว 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
4. เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - 
5. เจ้ำหน้ำที่งำนกำรบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
6. เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
7. เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
8. เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ และงำนประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

9. เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 



10.เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือและงำน
โครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

11.เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
12.เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักกสูตรกำรเรียน
กำรสอนงำนวัดผลและประเมินผล 

2 - - 2 - 2 - 1 - 1 - 

13.เจ้ำหน้ำที่งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
14.เจ้ำหน้ำทีส่วัสดิกำร 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
15.เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 1 - - 1 1 - - - 1 - - 
16.พนักงำนขับรถ 2 - - 2 2 - 1 - 1 - - 
17.นักกำรภำรโรง 2 - - 2 2 - 2 - - - - 
18.พนักงำนทั่วไปบ 2 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
19.พนักงำนเกษตรพื้นฐำนบ 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
20.พนักงำนสถำนที่ บ 1 
 

1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
21.พนักงำนสถำนที่ บ 2 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 
22.ยำม 2 - - 2 2 - 2 - - - - 

รวมทั้งหมด 28 0 5 23 12 16 9 1 6 12 0 

 
 
1.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
(รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
กำรศึกษำ)   
ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับ ผลงาน 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/
ระดับจังหวัด 

1.  นำยจักรลักษณ์  เวียงนำค  ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์
ทำงด้ำนกำรศึกษำระดับจังหวัด 

 2.  นำงมำนิศำ  เปรมสัย  ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “ครอบครัวครูดี” 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี 2557 
 

ระดับภูมิภำค 1. นำงจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล  ได้รับกำรคัดสรรให้เป็นผู้มีผลงำนวิจัย ระดับ
ภูมิภำค และน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมทำงวิชำกำรของคุรุสภำ ประจ ำปี 
2557เรื่องกำรวิจัยเพื่อเพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
2.  นำยสุพัฒน์  อยู่สุข  ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดงในโครงกำรนิเทศกำร
ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมสู่กำรเรียนรู้ด้ำนอำชีวศึกษำ กลุ่มภำคเหนือ ประจ ำปี 
2557 

ระดับประเทศ 1.  นำงอันนำรำ  จ ำรัสกลำงได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี
ประจ ำปี2557   
2.  นำยณภัทร  ธรรมลิขิต  ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 



ประจ ำปี 2557 
3.  นำงจินตนำ  แก้วมรกต  ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 
ประจ ำปี 2557   
4.  นำงมำนิศำเปรมสัยได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณครูชุมชนสร้ำงคนดีเป็นศรี
แผ่นดินจัดโดยหนังสือพิมพ์ข่ำวผู้น ำประจ ำปี2557 
5.  นำยสุพัฒน์  อยู่สุข  เป็นครูดีเด่นด้ำนกำรจัดท ำชุดกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Self – Learning Packages) เพ่ือบรูณำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนส ำหรับ
ผู้เรียน กลุ่มเทียบโอนควำมรู้ประสบกำรณ์งำนอำชีพของสถำนศึกษำ ประจ ำปี 
2557 
 

 
 
 
 
ผลงานของนักเรียน นักศึกษา 

ระดับ ผลงาน 
ระดับอศจ. 1  . ชนะเลิศกำรประกวดไทยลูกทุ่งหญิง  นำงสำวชลธิชำ  กลำงบุญเรือง 

1. 2.  ชนะเลิศกำรประกวดดนตรี ประเภทเดี๋ยว ระนำดเอก (ไม้นวม)  
2.     นำยศรัณย์  โทนสังข์อินทร์ 
3. 3.  ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวตีขิมสำย (ขิม 7 หย่อง) 
4.     นำยรัชพล  เวียงนำค 
5. 4.  ชนะเลิศกำรประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว สีซออู้ นำยเกียรติศักดิ์  โพธิศรี 
6. 5.  รองชนะเลิศกำรประกวดพูดในที่สำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ (English 

Public Speaking Contest)  นำงสำวภัทรภร  บรรจงรัตน์ 
7. 6.  รองชนะเลิศกำรประกวดโฟล์คซองคนพันธ์ R อันดับที่ 1 
8. นำยพีระวัสโยฆะวัฒน์ 
9.      นำยเอกธนดล  โพธำ 
10.      นำยธนกร  กองทองนอก 

ระดับภำค 1. ได้รับรำงวัลชนะเลิศพิธีกร   
   นำงสำวกัญชลิกำร์ค ำภิรำนนท์ 
   นำยศรำวุธ  ฤทธิ์อ้น  
2. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้ำนLipsynch Dancer 
 

 
 

ประเภททุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
ระดับ ชื่อทุน 

 
ระดับประเทศ 

 
1. ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ได้รับกำรคัดเลือกระดับประเทศ 
    นำงสำวธำรวิมล  จันล้อมระดับชั้น  ปวส.2  สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    นำยสมพงษ์  แซ่ม้ำ  ระดับชั้น  ปวส.1  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 



    นำยศุภชัย  แซ่ว่ำง  ระดับชั้น ปวช.3  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภทงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ประจ าปีการศึกษา 2557 

ระดับ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับ อศจ. 1. เครื่องผสมปูนก่อ  ปูนฉำบ 

นำยธวัชชัยบุญเปรื่อง  
นำยนัทธพงศ์แซ่ว่ำง 
นำยอำทิตย์ขวัญแพ 
นำงสำวอรวรรณปัญญำนำค  ครูที่ปรึกษำ 

 2. ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเคลื่อนที่  
นำยวุฒิชัยสินทรัพย์เพ่ิม  
นำยปฏิภำณบุญปำล 
นำยชำญณรงค์เครือเอ่ียม 
นำยสุรศักดิ์ยะกัน  ครูที่ปรึกษำ 
นำยสมโภชน์จึงกระแพ  ครูที่ปรึกษำ  

 3. เป่ำก่อนขับเพ่ิมระดับควำมปลอดภัยงบประมำณ 
นำยธนพลฟักนำค  
นำงสำวพัชพรพุ่มสวัสดิ์ 
นำยณัฐพงศ์ม่วงบุญ 
นำยณรงค์ศักดิ์เกิดแสง  ครูที่ปรึกษำ 

 4.  โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรAndroid เพ่ือควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้ำผ่ำนระบบ
เครือข่ำย 
นำยจักรกฤษแฮดวิชัย  
นำยสำยธำรคมเชียว 
นำงสำวมรกตโภคำ 
นำยจักรลักษณ์เวียงนำค  ครูที่ปรึกษำ 
นำยณัฐพงศ์ม่วงบุญ  ครูที่ปรึกษำ 
นำงจินตนำแก้วมรกต  ครูที่ปรึกษำ 

 
 

1.4เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 

2557 ซึ่งประชำคมของสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 



1.4.1  กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 

 ใช้ภำวะผู้น ำและกำรมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรในกำร
ผสมผสำนควำมร่วมมือของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
และหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 จัดระบบกำรดูแลบุคลำกรของสถำนศึกษำด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมตำมจรรยำบรรณมำตรฐำน
วิชำชีพ 

 จัดระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำร 
พัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

1.4.2  กำรพัฒนำผู้เรียน 
 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะกำรใช้เทคโนโลยี 
ที่จ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและปฏิบัติงำนวิชำชีพ 
ได้อย่ำงเหมำะสม 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมที่ดีงำม
ในวิชำชีพกำรมีบุคลิกภำพที่เหมำะสมและมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรด้ำน
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ให้สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพได้ 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรใช้ภำษำสื่อสำรได้ 
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 พัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ที่สถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนพึงพอใจ 

1.4.3  กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน 
 กำรสอน 

 จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมธรรมชำติ 
และเต็มตำมศักยภำพ 
 ร่ วมมื อกั บสถำนประกอบกำรในกำรพั ฒ นำ 

หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ สอดคล้องกับควำม 
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมและเพียงพอใน 
แต่ละสำขำวิชำจัดสถำนที่เรียนสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน
สถำนที่ศึกษำค้นคว้ำให้เหมำะสมกับ 
สำขำวิชำทั้งในสถำนศึกษำสถำนประกอบกำรและ
แหล่งกำรเรียนรู้อื่นๆ 

 จัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อมและ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 พัฒนำบุคลำกรทุกคนของสถำนศึกษำในงำน 
ที่เก่ียวข้องอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ระดมทรัพยำกรจำกท้ังภำยในและภำยนอก 
สถำนศึกษำร่วมกัน 



1.4.4  กำรวิจัยและพัฒนำผลงำนโครงงำนทำง 
วิชำชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงำนวิจัย 

 ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรส ร้ ำ งและ พั ฒ น ำ 
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำนที่ 
น ำไปใช้ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมชน 
สังคมและประเทศชำติ 

 จัดสรรงบประมำณในกำรสร้ำงพัฒนำและเผยแพร่
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งำนวิจัยและโครงงำนที่
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมชนสังคม
และประเทศชำติ 

 จัดกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสร้ำงและกำร    
พั ฒ น ำน วั ต ก ร รม สิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ง ำน วิ จั ย แ ล ะ 
โครงงำนที่น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ชุมชนสังคมและประเทศชำติ 

 
1.4.5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชน 
และสังคม 

 บริกำรวิชำชีพที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของ    
ชุมชนสังคมองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อ 

   กำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
 จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบริกำรวิชำชีพอย่ำง 

เป็นระบบและสอดคล้องกับแผนกำรบริกำรวิชำชีพ 
ที่ก ำหนด 

1.4.6 กำรจัดหำทรัพยำกรและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 

 จัดอบรมวิชำชีพระยะสั้นที่หลำกหลำยให้มีควำม
ยืดหยุ่นเพื่อเปิดอบรมได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

 จัดสถำนที่เรียนสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนสถำนที่ 
ศึกษำค้นคว้ำให้เหมำะสมกับสำขำวิชำทั้งใน 
สถำนศึกษำและแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืนๆ 
 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร

ฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 

1.4.7  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 พัฒนำบุคลำกรทุกคนของสถำนศึกษำในงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมและเพียงพอใน
แต่ละสำขำวิชำ 

 ระดมทรัพยำกรจำกทั้ งภำยในและภำยนอก 
สถำนศึกษำร่วมกันจัดกำรศึกษำท้ังในระบบและ 
นอกระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.4.8  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด 
กำรศึกษำ 

 จั ด กิ จ ก ร รม รั ก ษ ำค ว ำม สั ม พั น ธ์ กั บ ส ถ ำ น
ประกอบกำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำหน่วยงำน
รำชกำรรัฐวิสำหกิจเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกอบรมอำชีพด้วย
กำรน ำยุทธศำสตร์กำรแนะแนวเชิงรุก 



 ร่วมมือกันในกำรให้กำรสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชำญ    
 ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำอบรมให้ควำมรู้ใน    
สถำนศึกษำตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.5เป้าหมายความส าเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 เป้ำหมำยควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีกำรศึกษำ  2557ซึ่ง
ประชำคมของสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.1 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำมีกำรตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อผู้เรียนครู
และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำโดยมีกำรจัดท ำโครงกำร
อบรมครูที่ปรึกษำ  โครงกำรปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศ โครงกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนโครงกำรทัศนศึกษำดูงำนสำขำงำน
ต่ำงๆโครงกำรห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้โครงกำรฝึกอบรมอยู่
ค่ำยพักแรมลูกเสือวิสำมัญ โครงกำร พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม(วันไหว้ครู) ในสถำนศึกษำโครงกำรนวสัมพันธ์ ซึ่ง
ทุกๆโครงกำรได้ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรป้องกันควำม
เสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท ำให้สำมำรถควบคุม
ควำมเสี่ยงได้ 

1.5.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทะเลำะวิวำท สถำนศึกษำมีกำรตระหนัก และให้ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรทะเลำะวิวำท โดยมีกำรจัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศ
นักเรียนและประชุมผู้ปกครอง โครงกำรฝึกอบรมอยู่ค่ำยพัก
แรมลูกเสือวิสำมัญ โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมใน
สถำนศึกษำ วันไหว้ครู 

1.5.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งเสพติด สถำนศึกษำมีกำรตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยง
ด้ำนสิ่งเสพติดโครงกำรณรงค์ประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ต่อต้ำนยำเสพติดโดยมีโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมใน
สถำนศึกษำ (ปฐมนิเทศ ปวช.1 และปวส.1)  โครงกำร
อบรมแกนน ำต่อต้ำนยำเสพติดและกลุ่มเสี่ยงซึ่ งทุกๆ
โครงกำรได้ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท ำให้สำมำรถควบคุมควำม
เสี่ยงได้ 

1.5.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม เช่นกำรตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร 

สถำนศึกษำมีกำรตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยง
ด้ำนสังคมโครงกำรสำยสัมพันธ์บ้ำนฉันกับวิทยำลัยเทคนิค
ตำก โครงกำรตรวจเยี่ยมนักเรียน-นักศึกษำที่อยู่ในหอพัก 
ให้ควำมรู้และส่งเสริมคุณธรรมหน้ำเสำธงโครงกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อ  ซึ่ งทุกๆโครงกำรได้ด ำเนินกำรภำยใต้
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท ำ
ให้สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ 



1.5.5 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุม 
 

สถำนศึกษำมีกำรตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุมโครงกำรฝึกทักษะภำวะผู้น ำ
ท ำงำนเป็นทีม (วันเด็กแห่งชำติ) โครงกำรวันส ำคัญของชำติ
ศำสนำพระมหำกษัตริย์โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ (วันไห้ว
ครู)โครงกำรอำชีวะร่วมด้วยช่วยประชำชนโครงกำรศูนย์
ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชนซึ่งทุกๆโครงกำรได้ด ำเนินกำรภำยใต้
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท ำ
ให้สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ให้นักศึกษำรู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่  2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

  
 

 

 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
   

เป่ียมคุณธรรม ริเริ่มสร้ำงสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนำ ทักษะเย่ียม 

วิทยำลัยเทคนิคตำก ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ือพัฒนำ
ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

บทที่  2 



  
อัตลักษณ์  รักบริกำรสร้ำงพื้นฐำนสู่อำชีพ 
เอกลักษณ์  ส่งเสริมวิชำชีพสู่ชุมชน 
พันธกิจ 

1. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง 
สู่ภูมิภำคอำเซียน 

2. พัฒนำก ำลังคนให้ตอบสนองเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือกำรขยำยตัวของภูมิภำคอำเซียน 
3. จัดกำรศึกษำระดับ ปวช. และระดับ ปวส. อย่ำงมีคุณภำพ 
4. พัฒนำก ำลังคนเพ่ือตอบสนองเศรษฐกิจของประตูอำเซียน 
5. พัฒนำชุมชนสู่ควำมม่ันคงควบคู่กำรศึกษำกับแผนเศรษฐกิจพิเศษโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 

       เป้าหมาย 

       

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 1 
พัฒนำคุณภำพของผู้ เรียน ให้ สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่ ก ำหนดอย่ำงมีคุณภำพ                   

สำมำรถศึกษำต่อ /มีงำนท ำและมีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของตลำดแรงำน และสำมำรถใช้ชีวิต                 
ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่  2 
พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้ เหมำะสม ทันสมัย และมีควำมสอดคล้อง                      

กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและตลำดแรงงำน และส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง                      
ทั้งครูและบุคลำกรสำยสนับสนุน 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่  3   
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนทั้งทำงด้ำนวิชำกำร 

ระบบดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมอันดีงำม ให้ฝ่ำยต่ำง ๆ พัฒนำระ บบครูที่ปรึกษำ               
งำนแนะแนว และงำนปกครอง เพ่ือป้องกันปัญหำผู้เรียนออกกลำงคัน 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 4  
จัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรบริกำรวิชำชีพที่สอดคล้องกับ                  

ควำมต้องกำรของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  เพ่ือให้สถำนศึกษำมีส่วนในกำรพัฒนำ
ประเทศ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 5  
ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งำนวิจัยและโครงงำน                         

ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ตลอดจนหำช่องทำงใน
กำรเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชนเพ่ิมมำกขึ้น  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 6 

มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและก ำกับดูแล
บุคลำกรด้ำนจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีคุณภำพมำกขึ้น  



 
 
 
 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ  จึงก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดังนี้ 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.1 กำรบริหำรจัดกำร 
สถำนศึกษำ 
 

 ใช้ภำวะผู้น ำและกำรมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร
ในกำรผสมผสำนควำมร่วมมือของ บุคลำกร
ใน ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ห น่ ว ย ง ำ น ห รื อ
บุคคลภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด     
กำรศึกษำจัดระบบกำรดูแลบุคลำกรของ
สถำนศึกษำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมตำม
จรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพจัดระบบ
สำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำร
พัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

ยุทธศำสตร์ที่  1 : เร่งรัดกำร
ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ
ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร
อำชีวศึกษำ 

 

 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.2 กำรพัฒนำผู้เรียน 
 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีที่จ ำเป็นในกำรศึกษำค้นคว้ำและ
ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมที่
ดีงำมในวิชำชีพกำรมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 พัฒนำผู้ เรียนให้มีควำมรู้ควำม เข้ำใจใน
หลักกำรด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์    
ให้สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพได้ 

 พัฒนำผู้ เรียนให้มีทักษะในกำรใช้ภำษำ
สื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่สถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำน
พึงพอใจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำง
โอกำสกำรศึกษำวิชำชีพอย่ำง
เสมอภำค 

 



2.2.3 กำรพัฒนำหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
โดยส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนำตนเองตำม
ธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ 

 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้ เหมำะสมและ
เพียงพอในแต่ละสำขำวิชำจัดสถำนที่เรียน
สถำนที่ฝึก ปฏิบัติงำนสถำนที่ศึกษำค้นคว้ำ
ให้เหมำะสมกับ สำขำวิชำทั้งในสถำนศึกษำ
สถำนประกอบกำรและแหล่งกำรเรียนรู้อื่นๆ 

 จัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อม
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 

 พัฒนำบุคลำกรทุกคนของ  สถำนศึกษำใน
งำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง   
ระดมทรัพยำกรจำกทั้งภำยใน และภำยนอก
สถำนศึกษำร่วมกัน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เร่งรัดกำร
ผลิตและพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำง
โอกำสกำรศึกษำวิชำชีพอย่ำง
เสมอภำค 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.2.4  กำรวิจัยและพัฒนำ
ผลงำนโครงงำนทำงวิชำชีพ
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งำนวิจัย 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งำนวิจัยและโครงงำนที่
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ชุมชน
สังคมและประเทศชำติ 

 จัดสรรงบประมำณในกำรสร้ำงพัฒนำและ
เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนวิจัยและ
โครงงำนที่น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนชุมชนสังคมและประเทศชำติ 

 จัดกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสร้ำงและ
กำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนวิจัยและ
โครงงำนที่น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนชุมชนสังคมและประเทศชำติ 
 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ผลักดันกำร 
บูรณำกำรกำรวิจัยและ
พัฒนำ  ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำร
อำชีวศึกษำ 

 

2.2.5 กำรบริกำรทำง
วิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและ

 บริกำรวิชำชีพที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำร
ของชุมชนสังคมองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน

ยุทธศำสตร์ที่  4 : สร้ำงควำม
เข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือ



สังคม 
 

เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ อย่ำงต่อเนื่อง 
 จัดสรรประมำณเพ่ือกำรบริกำรวิชำชีพอย่ำง

เป็น ระบบและสอดคล้องกับแผนกำรบริกำร
วิชำชีพที่ก ำหนด 

 

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้ งใน
และต่ำงประเทศ 

 
 

2.2.6 กำรจัดหำทรัพยำกร
และแหล่งกำรเรียนรู้   

 จัดอบรมวิชำชีพระยะสั้นที่หลำกหลำยให้มี
ควำมยืดหยุ่นเพ่ือเปิดอบรมได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

 จัดสถำนที่เรียนสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนสถำนที่
ศึกษำค้นคว้ำให้เหมำะสมกับสำขำวิชำทั้งใน
สถำนศึกษำและแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืนๆร่วมกับ
สถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทั้งส่วนกลำงและ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
มุ่งเตรียมควำมพร้อม กำรจัดตั้ง
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ  อย่ำงมี
คุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่  4 : สร้ำงควำม
เข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำทั้ งใน
และต่ำงประเทศ 

 
ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.2.7  กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 พัฒนำบุคลำกรทุกคนของสถำนศึกษำในงำน
ที่เก่ียวข้องอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้ เหมำะสมและ
เพียงพอในแต่ละสำขำวิชำระดมทรัพยำกร
จำกทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ร่วมกันจัดกำรศึกษำทั้งในระบบและนอก
ระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทั้งส่วนกลำงและ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
มุ่งเตรียมควำมพร้อมกำรจัดตั้ง
สถำบันกำรอำชีวศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : จัด
อำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมควำม
มั่นคงของรัฐ 
 

2.2.8 กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำ 

 จัดกิจกรรมรักษำควำมสัมพันธ์กับสถำน
ประกอบกำร  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
หน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจเพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เร่งรัดกำร
ผลิตและพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ 



2.2.8 กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำ 

 ใน กำรจั ดก ำร เรี ยน กำรสอน และกำร
ฝึกอบรมอำชีพด้วยกำรน ำยุทธศำสตร์กำร
แนะแนวเชิงรุกร่วมมือกันในกำรให้กำร
สนับสนุนให้ผู้ เชี่ ยวชำญด้ำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเข้ำมำอบรมให้ควำมรู้ในสถำนศึกษำ
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำง
โอกำสกำรศึกษำวิชำชีพอย่ำง
เสมอภำค 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทั้งส่วนกลำงและ
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
มุ่งเตรียมควำมพร้อมกำรจัดตั้ง
สถำบันกำรอำชีวศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ 

(ให้จัดท ำจนครบเป้ำหมำยควำมส ำเร็จทุกข้อและสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงจึงก ำหนด
มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยงดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

2.3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย 
ของผู้เรียนครู และบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ 

สถำน ศึ กษ ำมี ก ำรตระห นั กและให้
ควำมส ำคัญต่อผู้ เรียนครูและบุคลำกร
ภำยในสถำนศึ กษำโดยมี กำรจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
อ ำ ค ำ ร กิ จ ก ร ร ม Big Cleaning Day 
ภำยในสถำนศึกษำโครงกำรพัฒนำระบบ
เค รื อ ข่ ำ ย ส ำ ร ส น เ ท ศ ภ ำ ย ใ น
วิทยำลัยเทคนิคตำกโครงกำรทัศนศึกษำดู
งำนสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร 
โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้
โครงกำรจัดซื้อยำซึ่ งทุกๆโครงกำรได้
ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรป้องกันควำม
เสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท ำให้
สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ 
 

จัดท ำโครงกำรพัฒนำและซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่กิจกรรม 
Big Cleaning Dayภ ำ ย ใ น
สถำนศึกษำโครงกำรพัฒนำระบบ
เค รื อ ข่ ำ ย ส ำรส น เท ศ ภ ำย ใน
วิทยำลั ย เทคนิ ค โครงกำรทั ศน
ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำร โครงกำรสัปดำห์
ห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้โครงกำร
จัดซื้ อยำ โครงกำรพัฒ นำห้ อง
พยำบำล 

2.3.2  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทะเลำะ
วิวำท 

สถำน ศึ กษ ำมี ก ำรตระห นั กและให้
ควำมส ำคัญ ต่ อควำม เสี่ ย งด้ ำนกำร

จัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน
และประชุมผู้ปกครอง โครงกำรเข้ำ



ทะเลำะวิวำท  โดยมีกำรจัดท ำโครงกำร
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
โครงกำรฝึกอบรมอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ
วิ ส ำมั ญ โค ร งก ำร พั ฒ น ำคุ ณ ธรรม 
จริยธรรมในสถำนศึกษำ โครงกำรสำย
สัมพันธ์บ้ำนฉันกับวิทยำลัย ซึ่ งทุก ๆ 
โครงกำรได้ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  ท ำให้สำมำรถควบคุมควำม
เสี่ยงได้ 
 
 
 

ค่ำยพักแรมลูกเสือวิสำมัญลูกเสือ
วิสำมัญโครงกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมในสถำนศึกษำ (วันไหว้
ครู) โครงกำรสำยสัมพันธ์บ้ำนของ
ฉันกับวิทยำลัย 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
2.3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งเสพติด    
 

สถำน ศึ กษ ำมี ก ำรตระห นั กและให้
ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งเสพติด
โดยมีกำรจัดท ำโครงกำรตรวจสุขภำพ
และสำรเสพติ ดซึ่ งทุ กๆ โครงกำรได้
ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรป้องกันควำม
เสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท ำให้
สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ 

จัดให้มีครูที่ปรึกษำประจ ำทุกชั้น
เรียน จัดท ำโครงกำรตรวจสุขภำพ
และสำรเสพติดอย่ำงน้อยปีละครั้ง  

2.3.4ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม เช่น
กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

สถำน ศึ กษ ำมี ก ำรตระห นั กและให้
ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยงด้ำนสังคมโดยมี
กำรจัดท ำโครงกำรตรวจเยี่ยมนักเรียน
นักศึกษำที่อำศัยอยู่ในหอพัก โครงกำร
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมให้ควำมรู้และส่งเสริมคุณธรรม
หน้ำเสำธงโครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ
ซึ่งทุกๆโครงกำรได้ด ำเนินกำรภำยใต้
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่องท ำให้สำมำรถควบคุม
ควำมเสี่ยงได้ 

มีกำรจัดท ำโครงกำรตรวจเยี่ยม
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ ำที่ อ ำศั ย อ ยู่               
ในหอ พัก  โครงกำรปฐมนิ เทศ
นักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมให้ควำมรู้และส่งเสริม
คุณธรรมหน้ำเสำธงโครงกำรแนะ
แนวกำรศึกษำต่อ   
 
 
 

2.3.5ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพนันและ
กำรมั่วสุม   
 

สถำน ศึ กษ ำมี ก ำรตระห นั กและให้
ควำมส ำคัญต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรพนัน
และกำรมั่วสุมโดยมีกำรจัดท ำโครงกำรวัน
ส ำคัญของชำติศำสนำพระมหำกษัตริย์
โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยกิจกรรม
ธน ำคำรขยะ                รี ไซ เคิ ล
โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมใน
สถำนศึกษำ(วันไหว้ครู)ซึ่งทุกๆโครงกำร
ได้ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท ำ

มีกำรจัดทโครงกำรวันส ำคัญของ
ชำติศำสนำและพระมหำกษัตริย์
โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
กิ จกรรม ธน ำคำรขยะรี ไซ เคิ ล  
โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
ในสถำนศึกษำ(วันไหว้ครู) 



ให้สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้ 

(ให้จัดท ำจนครบเป้ำหมำยควำมส ำเร็จทุกข้ออย่ำงสอดคล้องกับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง) 
 
 
2.4 ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บุคลำกรได้ร่วมคิดร่วมท ำ  ร่วม
ประเมินผล ร่วมปรับปรุงจึงกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก 
 
 
 
 

 
 

 
นายมะณู  คุ้มกล่ า 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 
 

 
 
  
 
 
 
 
      นายภัทธาวุธโพธาว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์นพคุณ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
นางอันนารา  จ ารัสกลางนายวิทยา  ม่ันเติม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 



วิทยำลัย เทคนิคตำกกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ซึ่งมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะของการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ลักษณะของกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคตำกนั้นประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ๆ 4 ขั้นตอน ตำมวงจร PDCA คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติตำมแผน(Do) กำรตรวจสอบ 
ติดตำมประเมินผล(Check) และกำรพัฒนำปรับปรุง(Act) รำยละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

1. การวางแผนของสถานศึกษา  
 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

(นำงมำนิศำ  เปรมสัย) 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคตาก 
(นำยมะณู  คุ้มกล่ ำ) 

คณะกรรมการบริหาร
สถำนศึกษำ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

    (นำยภัทรำวุธโพธำ) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมอื 

(นำงอันนำรำ  จ ำรกัลำง) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนกัเรียนนกัศึกษำ 
          (นำยวทิยำ  มั่นเติม) 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
(ว่ำที่ พ.ต. ณรงศักดิ์ นพคุณ) 

หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
(นำงสำวนพวรรณ เมืองสมบัติ) 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
       (นำยสมโภชน์  จึงกระแพ) 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
(หลวงแนมนำยไพทูล) 

ย(  

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(นำยณัฐพงษ์  ม่วงบุญ) 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 
)นำยมำนะ  กันธิยะ(  

 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 
)นำยวีระยุทธ ด้วงบำง(  

หัวหน้ำงำนบัญชี 
)นำงชนกำนต์ ยะกัน(  

 
หัวหน้ำงำนพัสดุ 

(นำยประสงค์  คุ้มสำ) 

หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
(นำยโองกำร  โกมลทัต) 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 

(นำงสำวอรวรรณปํญญำนำค) 

หัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ 
       (นำงจินตนำ   แก้วมรกต) 

 

หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
(นำยนำวิน  ศรีวิเศษ) 

หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
(นำงจุไรรัตน์  เดชภิรัตนมงคล) 

หัวหน้ำงำนปกครอง 
(นำยพิเชษฐ์  เชยสุข)  

 
 
( 

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
)นำยรัฐพล  ใบทอง(  

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
(นำยณรงค์ศักด์ิ  เกิดแสง) 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 
(นำยสรศักด์ิ  ศิริ) 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
(นำยจักรลักษณ์  เวียงนำค) 

หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ 
และกำรจัดหำงำน 

(นำงสำวอัชรำภรณ์  ทองพุ่ม) 

หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

(นำยณรงค์ศักด์ิ  เกิดแสง) 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 
(นำยสรศักด์ิ  ศิริ) 

หัวหน้ำงำนทะเบียน 
(นำยสุระศักด์ิ  ยะกัน) 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
(นำยธีระยุทธ  กันเหม็น) 

 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ 
และกำรบริกำรชุมชน 

)นำงนันทวัฒน์ศิลวัตรพงศกุล(  

หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
)นำงอัญชลี พำนทอง(  

หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
(นำงสำวพรทวี  ท ำว่อง) 

หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
)นำยสถิตต์พงษ์ จิตต์ส ำรำญ(  

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
(นำยสุพัฒน์  อยู่สุข) 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและ
ประกอบธุรกิจ 

)นำยนัฐพงษ์  ศีลพร(  

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
(นำยณภัทร  ธรรมลิขิต) 

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรขำย 
(นำงสำวนพวรรณ  เมืองสมบัติ) 

หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
)นำงจินตนำ แก้วมรกต(  

หัวหน้ำแผนกวิชำกำรโรงแรม 
(นำงสำวณปภัช  นุ่มโฉม) 

หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
(นำงสำวอัญชลี ชัยประเดิมศึกด์ิ) 

หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร   
นักเรียน นักศึกษำ 

)นำงกนกกำญจน์  เวียงนำค(  



P แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยเน้นให้บุคลำกร 
ทุกคนมีส่วนร่วม วำงแผนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับทุกตัวบ่งชี้ วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557พร้อมทั้ งข้ อ เสนอแนะของ สมศ. ใช้ เป็ นตัวก ำหนดเป้ ำหมำยหลัก ในกำรวำงแผน  
กำรด ำเนินงำน โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติ ไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ที่น ำไปสู่เป้ำหมำย
กำรพัฒนำ  ในปีกำรศึกษำ 2557 ให้ได้คุณภำพตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

   D ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  มีกำรประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี มีกำรจัดท ำแฟ้มข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูล ร่องรอย เอกสำร กำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ 

  3. การตรวจสอบติดตาม 
 

   C แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือติดตำม 
ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน และให้ค ำแนะน ำข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ในแต่ละมำตรฐำน และรำยงำนผลกำรตรวจประเมินฯ ให้ผู้บริหำรทรำบ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

   4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

A รวบรวมข้อมูลผลกำรตรวจประเมิน ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน ของคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มำร่วมวิเครำะห์หำแนวทำงปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำแต่ละตัวบ่งชี้ น ำไปด ำเนินกำรแก้ไขพัฒนำให้     บรรลุเป้ำหมำย ได้
คุณภำพสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ รำยงำนผลเผยแพร่สู่
สำธำรณชนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
2.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
1.)ผู้จบกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์

กำรส ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เมื่อเทียบจ ำนวน
ศึกษำที่แรกรับเข้ำมำของรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำมี

- โครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร 
  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
- โครงกำรสำยสัมพันธ์บ้ำนของฉันกับวิทยำลัย 
- โครงกำรตรวจเยี่ยมนักเรียน-นักศึกษำท่ีอำศัย 



ปริมำณต่ ำกว่ำเกณฑ ์
 

ในหอพัก 
- โครงกำรงำนสัปดำห์ห้องสมุด 
- ผลสรุปกำรคัดกรองกลุ่มผู้เรียน 
- จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำต่ำง ๆ  
  เพ่ิมเติมเหมำะสม 
- โครงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำววิทยำลัยเทคนิคตำก 
- โครงกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2.) สถำนศึกษำต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนมี
ควำมสำมำรถใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้
อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง 

 

-โครงกำรจัดหำวิทยำกรชำวต่ำงชำติหรือผู้เชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนภำษำ 
-  โครงกำร พัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

3.) สถำนศึกษำต้องเพ่ิมจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
 

-โครงงำนกำรประกวดโครงงำนนักเรียน นักศึกษำ  
-  โครงกำรงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

4)  สถำนศึกษำต้องจัดท ำแผนและโครงกำรระยะยำว   
3 ปีหรือ 5 ปี เสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ต่อไป 

-  มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 
2555 – 2559 
-  แผนพัฒนำกำรศึกษำ 

5) สถำนศึกษำควรมีกำรสอนซ่อมเสริมควำมรู้พ้ืนฐำน
และพ้ืนฐำนด้ำนวิชำชีพ หรือกิจกรรมพิเศษให้กับ
ผู้เรียนที่มีควำมพร้อมไม่ทันเพ่ือนในชั้นเรียน เพิ่มข้ึน
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำให้ผู้เรียนมี 

อัตลักษณ์ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 

-  โครงกำรติวข้อสอบPer V-Net และ V-Net ปวช.3 
และปวส.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  



1.) ควรสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพของสถำนศึกษำ ให้เป็นภำระงำนที่ต้อง
ด ำเนินกำรเป็นปกติในชีวิตประจ ำวัน เป็นส่วนหนึ่ง
ของภำระงำนที่ต้องให้บุคลำกรทุกคนในสถำนศึกษำ
จัดท ำประเมินตนเองทุกป ี

2.) มีกิจกรรม/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีควรก ำหนดควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันตำม 
8 มำตรฐำน และ 45 ตัวบ่งชี้ 

3) ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ควรน ำข้อควรพัฒนำ
มำก ำหนดไว้ ในแผน พัฒ นำสถำนศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ตำมวงจรคุณภำพ PDCA 

4.)ท ำกำรศึกษำเฉพำะกรณี หำสำเหตุที่จ ำนวนนักเรียน 
นั กศึกษำออกกลำงคันมำก ส่ งผลให้ ผู้ ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำเทียบกับยอดแรกเข้ำมีจ ำนวนน้อย และ
ศึกษำหำแนวทำงแก้ไข 

5.) วัสดุครุภัณฑ์ล้ำสมัย หรือมีจ ำนวนน้อยในบำงสำขำ
งำน 

6.) จัดให้มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบ จัดท ำนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย โครงงำนและส่งเสริมให้
ทุกสำขำงำนจัดท ำร่วมกัน 

 

- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประกันคุณภำพ 
  ภำยในสถำนศึกษำ 
 
 
 
- ส่งเสริมกำรศึกษำดูงำนของคณะครูอำจำรย์แต่ละ             
  สำขำงำน เพ่ือพัฒนำอย่ำงถูกต้อง 
 
- โครงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 
 
 
- ผลสรุปสนับสนุนให้ครูจัดท ำนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 
 
 
- จัดหำครุภัณฑ์ตำมสำขำงำนที่มีน้อยและล้ำสมัย 
  เพ่ิมเติมให้เหมำะสม 
- เพ่ิมงบประมำณในกำรส่งเสริมจัดท ำนวัตกรรม 
  และสิ่งประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่  3 
ส่วนที่ 1 

การจัดการอาชีวศึกษา 



บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness)สถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรวำงแผน ชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทรำบถึง
เกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในแต่ละชั้นปี ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร ปวช. 
และปวส. 

การด าเนินการ (Attempt)สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2557  เช่น โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ประชุมครูผู้สอน ชี้แจงข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและผู้เรียนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบมีกำรจัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งในคู่มือ
ดังกล่ำวได้ประมวลสำระที่นักเรียน นักศึกษำ และผู้ปกครองควรทรำบไว้ รวมถึงเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล มีกำร
ติดตำมนักเรียนนักศึกษำที่ขำดเรียนโดยท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้รับทรำบและติดตำมให้ผู้เรียนกลับเข้ำเรียน มีกำร
สอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษำ ที่มีผลกำรเรียนต่ ำ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ตำมชั้นปีให้ดังนี้ 

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 สำขำงำนยำนยนต ์
ปวช.1 143 30 113 79 69.91 พอใช้ 
ปวช.2 112 13 99 82 82.83 ดีมำก 
ปวช.3 111 9 102 90 88.24 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  366 52 314 251 79.94 ดี 

2 สำขำงำนเชื่อมโลหะ 
ปวช.1 68 30 38 30 78.95 ดี 
ปวช.2 43 7 36 25 69.44 พอใช้ 
ปวช.3 37 3 34 27 79.41 ดี 

 รวม / เฉลี่ย  148 40 108 82 75.93 ดี 

3 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
ปวช.1 73 13 60 48 80.00 ดีมำก 
ปวช.2 67 7 60 49 81.67 ดีมำก 
ปวช.3 39 1 38 32 84.21 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  179 21 158 129 81.65 ดีมำก 

 
 
 
 
 
 



 
ระดับชั้น ปวช. 

ล าดับ สาขางาน ระดับชั้น 
ลงทะเบียน 

ทั้งหมด 
ออก 

กลางคัน 
คงเหลือ 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

ผลการ
ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 
4 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส ์ ปวช.1 65 21 44 32 72.73 ด ี

ปวช.2 42 5 37 23 62.16 พอใช้ 
ปวช.3 50 - 50 47 94.00 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  157 26 131 102 77.86 ด ี
5 สำขำงำนก่อสร้ำง ปวช.1 44 6 38 27 71.05 ด ี

ปวช.2 33 4 29 25 86.21 ดีมำก 
ปวช.3 18 - 18 17 94.44 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  95 10 85 69 81.18 ดมีำก 
6 สำขำงำนกำรบญัช ี ปวช.1 63 9 54 49 90.74 ดีมำก 

ปวช.2 37 2 35 34 97.14 ดีมำก 
ปวช.3 32 - 32 27 84.38 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  132 11 121 110 90.91 ดีมำก 
7 สำขำงำนกำรตลำด ปวช .1  26 6 20 20 100 ดีมำก 

ปวช .2  29 5 24 20 83.33 ดีมำก 
ปวช .3  11 1 10 8 80 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย   66 12 54 48 88.89 ดีมำก 
8 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 83 12 71 53 74.65 ด ี

ปวช.2 66 5 61 59 96.72 ดีมำก 
ปวช.3 56 3 53 52 98.11 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  205 20 185 164 88.65 ดีมำก 
9 สำขำงำนกำรโรงแรม ปวช.1 34 7 27 25 92.59 ดมีำก 

ปวช.2 28 8 20 19 95.00 ดมีำก 
ปวช.3 16 - 16 16 100.00 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  78 15 63 60 95.24 ดีมำก 
 รวม ปวช.  1,426 207 1,219 1,015 83.26 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับชั้น ปวส. 

ล าดับ สาขางาน ระดับชั้น 
ลงทะเบียน 

ทั้งหมด 
ออก 

กลางคัน 
คงเหลือ 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

ผลการ
ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 
1 สำขำงำนเทคนิคยำนยนต ์ ปวส.1 50 4 46 35 76.09 ดี 

ปวส.1 7 3 4 4 100.00 ดีมำก 
  ปวส.2 45 - 45 39 86.67  ดีมำก 
 รวม / เฉลี่ย - 102 7 95 78 82.11 ดีมำก 
2 สำขำงำนเทคนิคกำรเช่ือม

อุตสำหกรรม 
ปวส.1 28 5 23 19 82.61 ดีมำก 
ปวส.2 19 - 19 19 100.00 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  47 5 42 38 90.48 ดีมำก 
3 สำขำงำนติดตั้งไฟฟ้ำ ปวส.1 61 3 58 58 100.00 ดีมำก 

ปวส.2 16 - 16 13 81.25 ดีมำก 
 รวม / เฉลี่ย  77 3 74 71 95.95 ดีมำก 
4 สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส ์

อุตสำหกรรม 
ปวส.1 35 2 33 27 81.82 ดีมำก 
ปวส.2 13 1 12 12 100.00 ดีมำก 

 รวม / เฉลี่ย  48 3 45 39 86.67 ดีมำก 
5 สำขำก่อสรำ้ง(ทวิภำคี) ปวส.1 6 - 6 5 83.33 ดีมำก 
 รวม / เฉลี่ย  6 - 6 5 83.33 ดีมำก 
6 สำขำงำนกำรบญัช ี ปวส.1 32 2 30 26 86.67 ดีมำก 
 สำขำงำนกำรบญัช(ีเทียบโอน) ปวส.1 19 6 13 13 100.00 ดีมำก 
  ปวส.2 17 1 16 13 81.25 ดีมำก 
 รวม / เฉลี่ย  68 9 59 52 88.14 พอใช้ 
7 สำขำงำนกำรตลำด ปวส.1 13 - 13 12 92.31 ดีมำก 
 รวม / เฉลี่ย  13 - 13 12 92.31 ดีมำก 
8 สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ ปวส.1 36 2 34 32 94.12 ดีมำก 

ปวส.2 29 2 27 26 96.30 ดีมำก 
 รวม / เฉลี่ย  65 4 61 58 95.08 ดีมำก 
 รวม ปวส.  426 31 395 353 89.37  ดีมาก 
 รวมท้ัง ปวช. และ ปวส.  1,852 238 1614 1,368 84.76 ดีมาก 
 
หมายเหตุข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมดที่ลงทะเบียน หมำยถึง ยอดสรุปปลำยภำคเรียนสิ้นปีกำรศึกษำรวม 
ภำคฤดูร้อน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
       84.76 

   =         x5 
                           80 
 

     =                 5.30 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ   5.30     อยู่ในระดับ     ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

ด ี 3.53 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 -  3.50 3 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 5 
ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
80 

สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนน = 



มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ความตระหนัก (Awareness) สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรติดตำม
นักเรียน  นักศึกษำและติดตำมข้อมูลจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ในกำรหำระดับควำมพึงพอใจของ
เจ้ำของสถำนประกอบกำรหน่วยงำน ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียนใน 3 ด้ำน ของแต่ละ
หลักสูตรตำมประเภทวิชำสำขำวิชำและสำขำงำนที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับ  1)ด้ำนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์2) ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและ 3) ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ เป็นต้น 

การด าเนินการ (Attempt) สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2557โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง สร้ำงเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล
จำกกลุ่มตัวอย่ำง น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดย
พิจำรณำจำกภำพรวม ข้อมูลดังตำรำง 

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 ยำนยนต ์ 17 20 17 20 100 100 ดีมำก 
2 เชื่อมโลหะ 8 11 8 10 100 91.0 ดีมำก 
3 ไฟฟ้ำก ำลัง 6 10 6 9 100 90.0 ดีมำก 
4 อิเล็กทรอนิกส ์ 26 5 25 5 96.0 100 ดีมำก 
5 ก่อสร้ำง 6 8 6 8 100 100 ดีมำก 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 63 54 62 52 98.41 96.0 ดีมำก 

 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

       

1 กำรบัญชี 1 6 1 5 100 83.0 ดีมำก 
2 กำรขำย 7 3 7 3 100 100 ดีมำก 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 8 5 8 5 100 100 ดีมำก 
 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 16 14 16 13 100 93.0 ดีมำก 

 
ประเภทอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว 

       

1 การโรงแรม 3 3 3 3 100 100 ดีมำก 
 รวมประเภทอุตสาหกรรมการฯ 3 3 3 3 100 100 ดีมำก 

 

 
จ ำนวนสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ที่ให้ข้อมูล  จ ำนวน  82  แห่ง 
จ ำนวนชุมชน ที่ให้ข้อมูลจ ำนวน71แห่ง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ที ่ รายการประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง สร้ำงเครื่องมือเพ่ือ มี 



เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
2 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 

เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 
- 

3 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 

- 

4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 

- 

5 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 

มี 
(4.31) 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และมีผลตำม (1) 1 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก (Awareness) สถำนศึกษำ ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ได้
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำในด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ  เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพ
ให้สูงขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงทฤษฎีและปฏิบัติไป
ประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอำชีพโดยอิสระได้ เน้นให้ผู้เรียนต้องผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพในระดับ ปวช.3 และ  ปวส.2 

การด าเนินการ (Attempt)สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
และแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี 2557 เช่น โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ โครงกำรทดสอบฝีมือแรงงำน และมีกำร



ประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำร กิจกรรม ก ำกับติดตำม ตรวจสอบกำรปรับวิธีเรียน           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 ยำนยนต ์ 111 95 85.59 ดีมำก 

2 เชื่อมโลหะ 37 34 91.89 ดีมำก 

3 ไฟฟ้ำก ำลัง 39 35 89.74 ดีมำก 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 50 38 76.00 ด ี

5 ก่อสร้ำง 18 17 94.44 ดีมำก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 255 219 85.88 ดีมำก 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     

1 กำรบัญชี 32 28 87.50 ดีมำก 

2 กำรขำย 11 9 81.81 ดีมำก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 56 56 100.0 ดีมำก 

 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 99 86 86.87 ดีมำก 

 ประเภทอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว     

1 การโรงแรม 16 16 100.0 ดีมำก 

 รวมอุตสหกรรมการท่องเท่ียว 16 16 100.0 ดีมำก 
รวมระดับ ปวช. 370 321 86.76 ดีมาก 

ล าดับ ประเภทวิชา 

จ านวนผู้ที่
ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกตาม
หลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละผู้ผ่านการ
ประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการ
ประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1 สำขำงำนเทคนิคยำนยนต ์ 45 44 97.78 ดีมำก 

2 
สำขำงำนเทคนิคกำรเช่ือม
อุตสำหกรรม 

19 19 100.00 ดีมำก 

3 สำขำงำนติดตั้งไฟฟ้ำ 16 16 100.00 ดีมำก 

4 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส ์
อุตสำหกรรม 

13 12 92.31 ดีมำก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 93 91 97.85 ดีมำก 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
1 สำขำงำนกำรบญัช ี 36 33 91.67 ดีมำก 

ระดับชั้น ปวส. 
 



2 สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 29 27 93.10 ดีมำก 
 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 65 60 92.31 ดีมาก 
 รวมระดับ ปวส. 130 120 92.31 ดีมาก 
 รวมระดับ ปวช.และปวส. 500 411 88.20 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      5.00=88.20 
                            80 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ   5.00  อยู่ในระดับ  ดี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก 4.51 – 5.00 5 
ด ี 3.53 – 4.50 4 

พอใช้ 2.51 -  3.50 3 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 

X 100 จ ำนวนผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในกำรประเมินครั้งแรก 
 

จ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
ร้อยละ = 

ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 
 80 

สูตรค ำนวณ ค่ำ
คะแนน 

= 
X 5 



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   
(V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness) สถำนศึกษำได้ร่วมกับทุกฝ่ำย แผนกวิชำที่เก่ียวข้องวำงแผนกำรจัด
กิจกรรม โครงกำร  และจัดแผนกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรเรียน กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

การด าเนินการ (Attempt)สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำและแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี 2557 เช่น กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดยกำรดูงำนนอกสถำนศึกษำ 
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรทดสอบ งำนวิชำกำรร่วมกับหลักสูตร จัดให้นักเรียน นักศึกษำได้ทบทวนควำมรู้
ก่อนกำรทดสอบ   

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการ

ทดสอบผ่าน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ่าน 

ผลการ
ประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

1 ยำนยนต ์ 111 82 18 21.95  

2 เชื่อมโลหะ 37 32 3 9.38  

3 ไฟฟ้ำก ำลัง 39 28 7 25.00  

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 50 41 16 39.32  

5 ก่อสร้ำง 18 17 10 58.82  

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 255 200 54 27.00  

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

1 กำรบัญชี 32 25 10 40.00  

2 กำรขำย 11 9 1 11.11  

3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 56 51 9 17.65  

 รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 99 85 20 23.53  

 
ประเภทอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว 

     

1 การโรงแรม 16 16 4 25.00  

 รวมระดับ ปวช. 310 301 78 25.91  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ปวส. 



ล าดับ ประเภทวิชา 
จ ำนวน
ผู้เรยีน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้ำทดสอบ 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการ

ทดสอบผ่าน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ่าน 

ผลการ
ประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
1 สำขำงำนเทคนิคยำนยนต ์ 45 43 6 13.59  

2 
สำขำงำนเทคนิคกำรเช่ือม 
อุตสำหกรรม 

19 19 2 10.53  

3 สำขำงำนติดตั้งไฟฟ้ำ 16 12 3 25.00  

4 
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส ์
อุตสำหกรรม 

20 12 6 50.00  

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรม 100 86 17 19.77  

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      

1 สำขำงำนกำรบญัช ี 16 13 5 38.46  

2 สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 29 27 7 25.93  

 รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 45 40 12 30.00  

 รวมระดับ ปวส. 145 126 29 23.02  

 รวมท้ังสิ้น 515 427 107 25.05  

 
 

 
 

 

        2.50  =   25.05  
         50   

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ   2.50   อยู่ในระดับ   ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ด ี 3.51 – 4.50 4 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก 4.51 – 5.00 5 
ด ี 3.51 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 – 3.50 3 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

 
 
 
 
 
มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
 

ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 
 50 

สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนน = X 5 



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำได้จัดแผนกำรเรียนของนักศึกษำ โดยเน้นให้นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติกิจกรรม แผนงำนโครงกำร

ในกำรสื่อสำรด้ำนกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน  ใน
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึ กษำแห่งชำติ  เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V – NET) 
 การด าเนินการ (Attempt) 
 สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2557  เช่น โครงกำรกำรแข่งขัน Crossword Game  โครงกำร English Club โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและเน้นกำร
ปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชำชีพตำมควำมเหมำะสมของศักยภำพผู้เรียนกำรจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำชีพ
เป็นต้น โดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ข้อมูลดังตำรำง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ 

ผลการประเมิน 
จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
1 ยำนยนต ์ 111 82 62 75.61  

2 เช่ือมโลหะ 37 32 23 71.88  

3 ไฟฟ้ำก ำลัง 39 28 25 89.29  

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 50 41 32 78.05  

5 ก่อสร้ำง 18 12 15 88.24  

 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรม 255 200 157 78.50  

 ประเภทวิชาพาณชิยกรรม      

1 กำรบัญช ี 16 25 20 80.00  

2 กำรขำย 29 9 8 88.89  

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 51 44 86.27  

 รวมประเภทวชิาพาณิชยกรรม 145 85 72 84.71  

 ประเภทอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว      

1 การโรงแรม 16 16 12 75.00  

 รวมระดบั ปวช. 301 301 241 80.07  

 
 
 
 
 
 
ระดับ ปวส. 



ล าดับ ประเภทวิชา 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการประเมิน จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบยีนเข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
1 สำขำงำนเทคนิคยำนยนต ์ 45 43 42 97.67  

2 
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อม 
อุตสำหกรรม 

19 19 17 89.47  

3 สำขำงำนติดต้ังไฟฟ้ำ 16 12 11 91.67  
4 สำขำงำนอิเล็กทรอนกิส์อุตสำหกรรม 20 12 11 91.67  
 รวมประเภทวชิาอุตสาหกรรม 100 86 81 94.19  
 ประเภทวิชาพาณชิยกรรม      
1 สำขำงำนกำรบัญช ี 16 13 12 92.31  
2 สำขำงำนกำรพัฒนำเว็บเพจ 29 27 25 92.59  

 รวมประเภทวชิาพาณิชยกรรม 45 40 37 92.50  
 รวมระดบั ปวส. 145 126 118 93.65  
 รวมทั้งสิ้น 515 427 359 84.07  
 
   
 
 

8.41 =      84.07 
50 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    8.41     อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 
ด ี 3.51 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 – 3.50 3 
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 
 

50 
สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนน = X 5 

X 5 



หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ความตระหนัก (Awareness)   
สถำนศึกษำ ได้มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำร เพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ2555  เช่น มีกำรประชุม 

วำงแผนกำรจัดกิจกรรมโครงกำร รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ เพ่ือเก็บข้อมูลในกำรจัดท ำประกันคุณภำพภำยในวิทยำลัยฯ 
การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำละแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557 เพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนอำชีพ  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
โดยน ำควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงทฤษฎีและปฏิบัติไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอำชีพโดย
อิสระได้ เน้นให้ผู้เรียนต้องผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนอำชีพ (VQ) ในระดับ ปวช.และปวส.  ข้อมูลดังตำรำง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่   1.6  ยกเว้นกำรประเมิน  ตำมประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน              
กำรอำชีวศึกษำ  ลงวันที่  25เม.ย  2557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกำร

วำงแผนร่วมกันเพ่ือลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำ และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม/งำน/โครงกำรที่
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

การด าเนินการ (Attempt) 



สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำละแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2557โดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำน
ประกอบกำรกำรประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงกำรติดตำมนักเรียนนักศึกษำที่ขำดเรียนโดยครูที่ปรึกษำโครงกำร
พัฒนำระบบครูที่ปรึกษำเป็นต้นโดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA เก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับ ปวช. 

ล าดับ ประเภทวิชา 

 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
 

 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ ผลการประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

1 ยำนยนต ์ 169 81 47.93 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2 เชื่อมโลหะ 59 24 40.68 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
3 ไฟฟ้ำก ำลัง 53 30 56.60 ต้องปรับปรุง 
4 อิเล็กทรอนิกส ์ 63 41 65.08 พอใช้ 
5 ก่อสร้ำง 22 16 72.73 ด ี
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 366 192 52.46 ต้องปรับปรุง 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     
1 กำรบัญชี 40 27 67.50 พอใช้ 
2 กำรขำย 17 9 52.94 ต้องปรับปรุง 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 82 50 60.98 พอใช้ 
 รวมประเภทวชิาพาณิชยกรรม 139 86 61.87 พอใช้ 

 
ประเภทอุตสำหกรรมกำร

ท่องเที่ยว 
    

1 กำรโรงแรม 25 16 64.0 พอใช้ 
 รวม ปวช. 530 294 55.47 ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
ระดับ ปวส. 

ล าดับ ประเภทวิชา 

 
จ านวนผู้เรียน

แรกเข้า 
 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

1 เทคนิคยำนยนต ์ 48 43 89.58 ดีมำก 
2 เทคนิคกำรเชื่อม อุตสำหกรรม 26 19 73.08 ด ี
3 ติดตั้งไฟฟ้ำ 17 13 76.47 ด ี
4 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรม 12 11 91.67 ดีมำก 

 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 103 86 83.50 ดีมำก 



 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     

1 กำรบัญชี 36 25 69.44 พอใช้ 
2 กำรพัฒนำเว็บเพจ 30 26 86.67 ดีมำก 
 รวมประเภทวิชำบริหำรธุรกจิ 66 51 77.27 ด ี
 รวม ปวส. 169 137 81.07 ดีมำก 
 รวม ปวช. และ ปวส. 699 431 61.66 พอใช้ 

 
 

หมายเหตุ  สาขางานการบัญชี(เทียบโอนประสบการณ์) รหัส 57 จบการศึกษา จ านวน 13 คน แรกเข้า 19 คน 
 

 
 

 
61.66 

  80 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  คิดเป็นร้อยละ  3.86  อยู่ในระดับ  ดี 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ด ี 3.53 – 4.50 4 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

ด ี 3.53 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 -  3.50 3 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผนร่วมกับฝ่ำย และงำนที่รับผิดชอบ ในส่วนของกำรก ำกับติดตำม นักศึกษำที่

ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปวช.และปวส. ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่ได้งำนท ำในสถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐและ
เอกชนประกอบอำชีพอิสระและศึกษำต่อภำยใน 1 ปีตำมประเภทวิชำสำขำวิชำและสำขำงำน 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำละแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557โดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นโครงกำรปัจฉิมนิเทศก่อนจบ
กำรศึกษำโครงกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นต้นโดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ  PDCA และด ำเนินกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับ ปวช. 

X 5 3.86    = 

X 5 
ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
80 

สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนน = 



ล าดับ ประเภทวิชา 

จ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาที่

ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม 
ผลการ
ประเมิน 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 ยำนยนต ์ 60 - - 4 6.67 44 73.33 48 80.00 ดีมำก 

2 เช่ือมโลหะ 6 - - - - 5 83.33 5 83.33 ดีมำก 

3 ไฟฟ้ำก ำลัง 45 1 2.22 - - 40 88.89 41 91.11 ดีมำก 

4 อิเล็กทรอนิกส ์ 36 2 5.56 - - 34 94.44 36 100.0 ดีมำก 

5 ก่อสร้ำง 25 - - - - 20 80.00 20 80.00 ดีมำก 

 
รวมประเภทวชิา

อุตสาหกรรม 
172 3 1.74 4 2.33 143 83.14 150 87.21 ดีมำก 

 
ประเภทวิชาพาณชิยก
รรม/อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

          

1 กำรบัญช ี 22 - - - - 20 90.91 20 90.91 ดีมำก 

2 กำรขำย 13 - - - - 12 92.31 12 92.31 ดีมำก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 2 4.55 - - 40 90.91 42 95.45 ดีมำก 

4 การโรงแรม 14 - - 3 21.43 7 50.00 10 71.43 ดี 

 
รวมประเภท 

วิชาพาณิชยกรรม/
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

93 2 2.15 7 7.53 79 84.95 84 90.32 ดีมำก 

 รวม ปวช. 265 5 1.89 11 4.15 222 83.77 234 88.30 ดีมำก 
 
 
ระดับ ปวส. 

ล าดับ ประเภทวิชา 

จ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาที่

ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม 
ผลการ
ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 เทคนิคยำนยนต์ 32 1 3.13 8 25.00 - - 9 28.13 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

2 
เทคนิคกำรเชื่อม 
อุตสำหกรรม 

10 - - 3 30.00 - - 3 30.00 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

3 ติดต้ังไฟฟ้ำ 19 - - 4 21.05 6 31.58 10 52.63 ต้องปรับปรุง 

4 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรม 17 1 5.88 5 29.41 - - 6 35.29 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

 
รวมประเภทวชิา
อุตสาหกรรม 

78 2 2.56 11 14.10 6 7.69 28 35.90 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           

1 กำรบัญช ี 16 1 6.25 3 18.75 11 68.75 15 93.75 ดีมำก 

2 กำรพัฒนำเว็บเพจ 16 - - 8 50.00 8 50.00 16 100.0 ดีมำก 

 
รวมประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจ 

32 
1 31.25 11 34.38 19 59.38 31 96.88 ดีมำก 



 รวม ปวส. 110 3 2.73 22 20.00 25 22.73 59 53.64 ต้องปรับปรุง 

 รวม ปวช. และ ปวส. 375 8 2.13 33 8.80 247 65.87 293 78.13 ดี 
 
 
 
 
 
 

78.13 
 80 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    4.89     อยู่ในระดับ    ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

ด ี 3.53 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 -  3.50 3 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

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

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผนกำรประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรติดตำมนักเรียน  นักศึกษำและติดตำม

ข้อมูลจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในกำรหำ
ระดับควำมพึงพอใจของเจ้ำของสถำนประกอบกำรหน่วยงำน หรือสถำนศึกษำหรือผู้รับบริกำรที่   มีต่อคุณภำพของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน 3 ด้ำน ของแต่ละหลักสูตรตำมประเภทวิชำสำขำวิชำและสำขำงำนที่ปฏิบัติงำน ในสถำน
ประกอบกำรเกี่ยวกับ 1) ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและ3)  ด้ำน
สมรรถนะอำชีพ เป็นต้น 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฎิบัติกำร

ประจ ำปี 2557  โดยมีกิจกรรม/โครงงำน/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำเช่นจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นฝึกทักษะวิชำชีพโครงกำรสัมมนำร่วมกับสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำข้อมูลดังตำรำง 

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        

X 5 4.89   = 

X 5 
ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 
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สูตรค ำนวณ ค่ำคะแนน = 



1 ยำนยนต ์ 16 20 15 20 93.75 100 ดีมำก 
2 เชื่อมโลหะ 5 14 5 14 100 100 ดีมำก 
3 ไฟฟ้ำก ำลัง 5 8 5 8 100 100 ดีมำก 
4 อิเล็กทรอนิกส ์ 1 10 1 10 100 100 ดีมำก 
5 ก่อสร้ำง 5 9 5 9 100 100 ดีมำก 
 รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 32 61 31 61 96.88 100 ดีมำก 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ        
1 กำรบัญชี 2 18 2 18 100 100 ดีมำก 
2 กำรขำย 3 5 3 5 100 100 ดีมำก 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 8 6 8 6 100 100 ดีมำก 

 
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
/บริหารธุรกิจ 

13 29 13 29 100 100 ดีมาก 

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 

 
ประเภทอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว 

       

1 กำรโรงแรม 3 11 3 11 100 100 ดีมำก 
 รวม 48 101 47 101 97.92 100 ดีมาก 

 

จ ำนวนของสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ให้ข้อมูล  จ ำนวน  48แห่ง 
จ ำนวน ของสถำนศึกษำ ที่ให้ข้อมูล  จ ำนวน  47  แห่ง 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ โดยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง สร้ำงเครื่องมือเพ่ือเก็บ

ข้อมูล เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
มี 

2 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 

- 

3 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 

- 

4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 

- 

5 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพิจำรณำจำกภำพรวม 

มี 
(4.35) 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (5) 5 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (5) 5 



ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (1) 1 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม  2.00 ขึ้นไป (5 คะแนน) 

5 ดีมำก 

1.2 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  
หน่วยงำน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน  (5 
คะแนน)  

5 ดีมำก 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ (5คะแนน) 

5 ดีมำก 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
ตั้งแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป  (5 คะแนน) 

4 ดี 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน (V-NET) ตั้งแต่ค่ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ  
(5 คะแนน) 

5 ดีมำก 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำน
อำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพหรือหน่วยงำนที่
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
รับรอง (5 คะแนน) 

- ยกเว้นกำรประเมิน 

1.7 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้ำ (5 คะแนน) 

4 ดี 

1.8 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี  (5 
คะแนน) 

5 ดีมำก 

1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  
หน่วยงำน  หรือสถำนศึกษำหรือผู้รับบริกำรที่มี
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (5 คะแนน) 

5 ดีมำก 

เฉลี่ย 4.22 ดี 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
ความตระหนัก (Awareness) สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในระดับ

สำขำงำนหรือรำยวิชำ ปรับปรุงแผนกำรเรียนในแต่ละสำขำวิชำให้สอดคล้อ งกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  หรือประชำคมอำเซียนโดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะมีกำร
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

การด าเนินการ (Attempt)วิทยำลัย ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2557โดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นกำรลงนำมควำมร่วมมือกับ
สถำนประกอบกำรโครงกำรประชุมผู้ปกครองระบบทวิภำคี  โครงกำรนิเทศติดตำมกำรฝึกงำนของนักศึกษำระบบ
ทวิภำคีเป็นต้นโดยด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของวงจรคุณภำพ PDCA และสถำนศึกษำได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร มี 
2 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินหลักสูตร มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรน ำหลักสูตรสมรรถนะรำยวิชำที่พัฒนำแล้วตำมข้อ (1)-(4) 

ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของจ ำนวนสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำร
สอน 

 
มี 

(66.67%) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรด้ำนคุณธรรมจริยธรรมหรือ

บูรณำกำรควำมรู้จำกรำยวิชำต่ำงๆโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญมีกำรจัดกิจกรรมกำรใช้สื่อกำรสอน กำรวัดประเมินผล
อย่ำงหลำกหลำยที่เหมำะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน 



การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2557โดยมีกิจกรรม/

โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรท ำวิจัยเพ่ือใช้พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนในสถำนศึกษำ โดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA และเก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำร

สอนที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำ
ที่สอน 

มี 

2 สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) 50-59.99 ของจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถำนศึกษำ 

- 

3 สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) 60-69.99 ของจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถำนศึกษำ 

- 

4 สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) 70-79.99 ของจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถำนศึกษำ 

- 

5 สถำนศึกษำมีครูที่ด ำเนินกำรตำม (1) 80% ขึ้นไป ของจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถำนศึกษำ 

มี 
(100%) 

 
หมายเหตุ 

- ใส่ค่ำร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตำมประเด็นพิจำรณำ 
- จ ำนวนครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน58  คน 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น(1)  1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับตลำดแรงงำน  

และวำงแผนกำรก ำกับติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ด ำเนินกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน  ศึกษำควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนรำยวิชำในด้ำนต่ำงๆเช่นควำมรู้ควำมสำมำรถในรำยวิชำที่สอนเนื้อหำและกำรใช้สื่อกำรสอนกำร
วัดและประเมินผลเป็นต้น 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักกำรปฏิบัติและ

ควำมส ำเร็จจำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดโดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเช่นกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอน โดยด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของวงจรคุณภำพ PDCA  กำร
จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำร่วมเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรสอนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

มี/ร้อยละ 
1 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้นสมรรถระอำชีพ และบูรณำกำร
มี 

(100%) 



คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน 

มี 
(100%) 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและให้ครูแต่ละคนท ำ
บันทึกหลักกำรสอน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของรำยวิชำที่สอน 

มี 
(100%) 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนน ำผลจำกกำรสอนด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่
หลำกหลำยและผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไปจัดท ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำ
หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ไม่น้อยกว่ำหนึ่งรำยวิชำที่สอน 

มี 
 

5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูแต่ละคนน ำผลจำกกำรวิจัยไปแก้ไขปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำหนึ่งรำยวิชำที่สอน 

มี 
 

 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness) สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับตลำดแรงงำน  และวำงแผนกำรก ำกับติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพ
กำรสอนรำยวิชำในด้ำนต่ำงๆเช่นควำมรู้ควำมสำมำรถในรำยวิชำที่สอนเนื้อหำและกำรใชส้ื่อกำรสอนกำรวัดและประเมินผล
เป็นต้น 

การด าเนินการ (Attempt)   สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักกำรปฏิบัติ
และควำมส ำเร็จจำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดโดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพ
เช่นกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอน โดยด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของวงจรคุณภำพ  PDCA เก็บรวบรวมข้อมูลดัง
ตำรำง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัว
ข้อ 

ประเด็นพิจารณา มี
/
ไ
ม่
มี 

1 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคนก ำหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำที่สอน 

มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำที่สอน มี 
3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและเหมำะสมทุกรำยวิชำที่

สอน 
มี 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผลทุกรำยวิชำที่สอน มี 
5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน น ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน

ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

มี 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

 



เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ความตระหนัก (Awareness) สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนในกำรจัดท ำหลักสูตรที่สนองต่อควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน ชุมชน และสถำนประกอบกำร โดยท ำควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร  สอบถำมควำมต้องกำร  
และจัดสรรงบประมำณในกำรส่งเสริม ในกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 

ความพยายาม (Attempt) สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงถึงควำมตระหนักสถำนศึกษำ
มีกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำร ฯ หน่วยงำนและท ำควำมร่วมมือในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำนตรงหรือสัมพันธ์กับ
งำนมีกำรปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนกำรฝึกงำนพร้อมมีคู่มือกำรฝึกงำนมีกำรนิเทศกำรฝึกงำนของผู้เรียนร่วมกับสถำน
ประกอบกำรในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนมีกำรวัดผลกำรฝึกงำนของผู้ เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนมีกำรสัมมนำกำรฝึกงำนเพ่ือน ำผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม
กำรสัมมนำ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำร ฯ หน่วยงำนและท ำควำมร่วมมือใน

กำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำนตรงหรือสัมพันธ์กับงำน 
มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนกำรฝึกงำนพร้อมมีคู่มือกำรฝึกงำน มี 
3 สถำนศึกษำมีกำรนิเทศกำรฝึกงำนของผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำรในสถำน

ประกอบกำร หน่วยงำน 
มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรวัดผลกำรฝึกงำนของผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำน 

มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรสัมมนำกำรฝึกงำนเพ่ือน ำผลไปปรับปรุงโดยเชิญ 
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 

มี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 



ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร  หรือ
ประชำคมอำเซียน 

5 ดีมำก 

2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำ 

5 ดีมำก 

2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ 

5 ดีมำก 

2.4 ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

5 ดีมำก 

2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 5 ดีมำก 
เฉลี่ย 5 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และประชำคมอำชีวศึกษำ

โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  สำมำรถตรวจสอบได้และควำมร่วมมือของ
บุคลำกรในสำขำวิชำ/สำขำงำนหน่วยงำนและบุคลำกรภำยนอกให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวมทั้ง
กำรน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใสและตรวจสอบได้สอดคล้องกับแผนพัฒนำสถำนศึกษำ และ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กำรอำชีวศึกษำที่ก ำหนดไว้ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557โดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรมี
แผนพัฒนำสถำนศึกษำระยะ 3-5 ปีหรือแผนยุทธศำสตร์เอกสำร/รำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
สำขำวิชำ/สำขำงำนหรือแผนยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยด ำเนินงำน
ตำมข้ันตอนวงจรคุณภำพ PDCA  ข้อมูลดังตำรำง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง 
มี 
 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยอย่ำง
น้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 
(1 ครั้ง) 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำนศึกษำประเมินควำมพึงพอใจของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับสถำนศึกษำและมีผล
กำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

มี 
(4.12) 

5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำนศึกษำประเมินคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

มี 

 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 



ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีประชุมกำรด ำเนินกำร  กำรจัดวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และ



หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน และด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงมีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของ

ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 

มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มี 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำรวำงแผนกำร

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม โครงกำรโดยมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วน

ร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
โครงกำรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรและมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำร 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มี 



หรือวิทยำลัย 
2 สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ชุมชน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร มี 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

มาตรฐานที ่ 3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรวำงแผน  กำรจัดท ำแผน บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย โดยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557มีกำรประชุมครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 ครั้งมีกำรจัดประชุม
ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้งมีกำรน ำควำมคิดเห็นของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำน และภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด มี 
2 สถำนศึกษำมีกำรประชุมครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2 คร้ัง มี 

(2 ครั้ง) 
3 สถำนศึกษำมีกำรจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
มี 

(1 ครั้ง) 
4 สถำนศึกษำมีกำรน ำควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หรือวิทยำลัย ครูและ

บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

มี 



5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำน และภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
(4.12) 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีควำมตระหนัก มีกำรจัดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนทั้งหมด

เป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลผู้เรียนบุคลำกรงบประมำณ เป็นต้นมีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภำพและกำรจัดกำรควำมรู้ของสำขำวิชำ/สำขำงำนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557มีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักมีข้อมูลพ้ืนฐำน 9 ประเภทและมีระบบส ำรองข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
ป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูลมีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันครู บุคลำกรทุกฝ่ำย
และผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลสำรสนเทศมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำร
จัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีข้อมลูพื้นฐำน 9 ประเภทและอำจมีข้อมลูอื่น ท่ีจ ำเป็นส ำหรับสถำนศึกษำท่ีครบถ้วน

และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ำรองข้อมูลสำรสนเทศเพื่อป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูล 
มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำฐำนข้อมลูสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องและเปน็ปัจจุบัน มี 
3 สถำนศึกษำให้ครู บุคลำกรทุกฝ่ำยและผูเ้รียนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล

สำรสนเทศ 
มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจดักำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ โดยครูและบุคลำกรทกุฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 

มี 

5 สถำนศึกษำมผีลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจดักำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 
(3.77) 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 

 



เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น 5 ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น 1 ข้อ 1 

 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ความตระหนัก (Awareness) 
สถำนศึกษำร่วมกับฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ งำนปกครอง  กำรประชุม วำงแผน วิเครำะห์และ

จัดท ำแผนงำน โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญในสถำนศึกษำ  
การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนงำน โครงกำรบริหำร ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญอย่ำงน้อย 5 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรทะเลำะวิวำท ด้ำนสิ่งเสพติด ด้ำนสังคม ด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุม โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียนและผู้ปกครองมีกำรด ำเนินงำน ตำมปฏิบัติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 เช่น 
โครงกำรคัดกรองกลุ่มผู้เรียน เวรยำมหน้ำประตูวิทยำลัย  โครงกำรตรวจสำรเสพติด โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ปัญหำควำมรุนแรงภำยในครอบครัวฯ  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรมีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ใช้ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ข้อมูลดังตำรำง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนงำน โครงกำรบริหำร ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ

อย่ำงน้อย 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรทะเลำะวิวำท ด้ำนสิ่งเสพติด 
ด้ำนสังคม ด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุม โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย
ในสถำนศึกษำ ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำน ตำมแผนงำน โครงกำร มี 
3 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง มี 
5 

สถำนศึกษำมีควำมเสี่ยงลดลงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน 
มี 

4 ด้ำน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ(4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ(3) 3 



ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้   3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำได้ประชุมครูผู้สอนในวิทยำลัยฯ และหัวหน้ำงำนที่รับผิดชอบ ในด้ำนของงำนครูที่ปรึกษำ 

งำนแนะแนวอำชะและสวัสดิกำรศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สำขำวิชำ/สำขำงำนจัดให้ผู้เรียนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/ห้อง) 
พบครูที่ปรึกษำเพ่ือดูแลติดตำมให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเรียนและควำมประพฤติอย่ำงต่อเนื่องส่งเสริม
สนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนตลอดปีกำรศึกษำ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557เช่น โครงกำรสำยสัมพันธ์บ้ำนฉันกับวิทยำลัย กิจกรรมพบครูที่ปรึกษำ  โครงกำรตรวจเยี่ยมนักเรียน 
นักศึกษำที่อำศัยในหอพัก มีกำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำเป็นประจ ำทุกวันมีระบบ
เครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียนมีแผนงำน โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนโครงกำร
มอบทุนกำรศึกษำวันไหว้ครู ทุนกำรศึกษำบริษัทผำแดงอินดัสทรีจ ำกัด (มหำชน)มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญำเลิศ ข้อมูลดังตำรำง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
หัวข้อ ประเด็นพิจำรณำ มี/ไม่มี 

1 สถำนศึกษำมีกำรปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถำนศึกษำมีกำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

มี/ทุกวัน 

3 สถำนศึกษำมีระบบเครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนอย่ำงน้อย
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 
(100%) 

5 สถำนศึกษำมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญำเลิศ มี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ 
               การใช้อาคารเรยีนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  



ความตระหนัก (Awareness)  

สภำพควำมเหมำะสมในกำรจัดศูนย์วิทยบริกำรได้แก่ห้องสมุดศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองห้องอินเทอร์เน็ตที่
มีสื่อหลำกหลำยมีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเช่นระบบกำรสืบค้นและสำมำรถรองรับกำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชนและสังคมโดยจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรศึกษำท่ีเพียงพอและ/หรือเหมำะสมกับแต่ละสำขำวิชำ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ โดยมีค ำสั่ง

วิทยำลัย เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ให้รับผิดชอบพ้ืนที่ภำยในวิทยำลัยฯ เป็นประจ ำ โดยกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
นักศึกษำ ครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียนมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรมีกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภมูิทัศน์ของ

สถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  
โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 
และผูเ้รียน 

ม ี

2 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ม ี
3 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมและภูมิทศัน์ของสถำนศึกษำ

และกำรใช้อำคำรสถำนท่ี ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร โดยครู
และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรยีน 

ม ี

4 สถำนศึกษำมผีลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ม ี
(4.04) 

5 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรับปรุง กำรบริหำรจดักำร ม ี
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์กำรจัดสถำนที่ด้วย 

ควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับกำรกำรใช้งำนกำรบริหำรจัดกำรแต่ละหลักสูตรตำมประเภทวิชำสำขำวิชำและ
สำขำงำน 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักมีแผนงำน โครงกำร กำรจัดหำ กำรใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำร



จัดหำ กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียนมีผล
กำรประเมิน ควำมพึงพอใจ และสถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรจัดหำ กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดหำ กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 

มี 

4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 มี 
(3.75) 

5 สถำนศึกษำมีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร มี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 

มาตรฐานที ่ 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness)  

สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบ โดยก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เช่น โครงกำรศึกษำดูงำนและสถำนประกอบกำร โครงกำร
อบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงกำรอบรมวิธีเขียน
งำนวิจัย 5 บท รวมทั้งจัดบุคลำกรครูให้เหมำะสมกับงำนกับรำยวิชำ ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้ได้รับกำรพัฒนำในวิชำชีพที่สอนและได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบั ติกำร

ประจ ำปี 2557โดยกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
และจรรยำบรรณวิชำชีพ จัดหำทุนกำรศึกษำ ทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม 
เช่น โครงกำรประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือกำรเรียนกำรสอน โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือกำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้



โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน (RBL) ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 
1 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รบักำรฝึกอบรม

ด้ำนวชิำกำรหรือวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 75 
มี 

(91.12%) 
2 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รบัทุนกำรศึกษำ 

ทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 5 

มี 
(5%) 

3 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กับสถำนศึกษำอ่ืนหรือหน่วยงำน องค์กรภำยนอก
ตรงกับสำขำวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 

มี 
(5%) 

4 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตที่เหมำะสม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

มี 
(91.12%) 

5 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำรประกำศ
เกียรติคุณยกย่องด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กร
ภำยนอกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 

มี 
(5%) 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำ แผนกลยุทธ์และวำงแผนงบประมำณที่ใช้จริงในกำรด ำเนินกำร

กิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำชีพและฝึกทักษะวิชำชีพรวมทั้งรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ตำมที่สำขำวิชำ/สำขำงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วม 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนมีรำยได้หรือมีมูลค่ำของผลผลิต ผลงำนจำกกำรใช้วัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรำยจ่ำยค่ำ
วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท ำ
และด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดงโครงกำร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยมีรำยจ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา งบด าเนินการ งบท่ีจัดสรร ร้อยละ 
1 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนไมน่้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ
งบด ำเนนิกำร 

31,708,367.25 5,829,681.18 18.38 

2 สถำนศึกษำมีรำยได้หรือมีมูลค่ำของผลผลิต ผลงำนจำก
กำรใช้วัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไมน่้อยกว่ำร้อย
ละ 25 ของค่ำวัสดุฝึก 

5,829,681.18 320,431.55 5.49 

3 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับ
กำรบริกำรวิชำกำรและวชิำชีพไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของ
งบด ำเนนิกำร 

31,708,367.25 3,818,637.98 12.04 

4 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดง
โครงกำร นวัตกรรม สิง่ประดษิฐ ์งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจยัไมน่้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนนิกำร  

31,708,367.25 393,361.10 1.24 



5 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

กิจกรรม ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
งบด ำเนนิกำร 

31,708,367.25 4,801,849.49 15.14 

 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ

หรือต่างประเทศ 
ความตระหนัก (Awareness)  

สถำนศึกษำได้มีกำรประชุม  วำงแผนกำรระดมทรัพยำกรบุคคลเงินเครื่องมือเครื่องจักรและอ่ืนๆทั้งภำยใน
ภำยนอกสถำนศึกษำเช่นกำรเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้สนับสนุนเงินวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเป็นต้นเพ่ือให้กำร
จัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักมีแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรใน

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำยทั้งในประเทศและหรือต่ำงประเทศมีสำขำงำนที่มีกำรจัดหำภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่ำงประเทศร่วมพัฒนำผู้เรียน มีจ ำนวนสถำนประกอบกำรทั้งใน
ประเทศและ หรือต่ำงประเทศที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำ มีกำรระดมทรัพยำกรอ่ืนๆ เช่น 
งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ หรือ
ต่ำงประเทศ เพ่ือกำรพัฒนำ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับ

เครือข่ำยทั้งในประเทศและหรือต่ำงประเทศ 
มี 

2 สถำนศึกษำมีสำขำงำนที่มีกำรจัดหำภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่ำงประเทศร่วมพัฒนำผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนสำขำ
งำนที่เปิดสอน 

มี 
(100%) 

3 สถำนศึกษำมีจ ำนวนสถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและ หรือต่ำงประเทศที่มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 20 แห่ง 

มี 
(110 แห่ง) 

4 สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรอ่ืนๆ เช่น งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร 

มี 
(5 รำยกำร) 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดมทรัพยำกร
ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ หรือต่ำงประเทศ เพ่ือกำร
ปรับปรุง 

มี 

 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 



ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
      สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 

5 ดีมำก 

3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำร   
     สถำนศึกษำ 

5 ดีมำก 

3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 5 ดีมำก 



3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของ 
     ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

5 ดีมำก 

3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 
     สำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

5 ดีมำก 

3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5 ดีมำก 

3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมำก 

3.8 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม 
     และภูมิปัญญำ 

5 ดีมำก 

3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 

5 ดีมำก 

3.10 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

5 ดีมำก 

3.11 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและ งบประมำณ 3 พอใช้ 
3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำ  กับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ  หรือ
ต่ำงประเทศ 

5 ดีมำก 

เฉลี่ย 4.83 ดีมาก 
 
 

 

 

 

 
 

 
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
มาตรฐานที ่4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก (Awareness) 
สถำนศึกษำมีประชุมวำงแผนงำน โครงกำร กิจกรรม บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ โดยกำรมีส่วนร่วมของครู

และบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 
การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557 โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน  เช่น โครงกำรศูนย์
อำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้นสู่ชุมชน  โครงกำรมหกรรม 108 อำชีพ จัดให้ครู
และบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ทุกฝ่ำยสถำนศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร และมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กิจกรรม บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ โดยกำรมีส่วนร่วม มี 



ของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน 
2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ทุกสำขำงำนด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร กิจกรรม ต่อปี มี 

2 โครงกำร/สำขำงำน 
3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 

เข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม 
มี 

(60%) 
4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนในแต่ละสำขำงำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 เข้ำร่วม

โครงกำร กิจกรรม 
มี 

(60%) 
5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51- 5.00 
มี 

(4.5) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่ำคะแนนผล 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ
ของกำร
ประเมิน 

4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำร
วิชำกำรและวิชำชีพ 

5 ดีมำก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

ความตระหนัก (Awareness) 
สถำนศึกษำ มีควำมตระหนัก และมีกำรประชุมมอบหมำยงำน สนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละ

หลักสูตรทุกสำขำวิชำ/สำขำงำนให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งำนวิจัยและโครงงำนที่น ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรืออ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวันหรือกำรประกอบอำชีพและ /
หรือกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและประเทศซึ่งน ำไปสู่กำรแข่งขันระดับชำติ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท ำและ

ด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดงโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยด ำเนินกำรให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.
3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย โดยมีจ ำนวนผลงำนทั้งหมด ตำม
เกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ ำนวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ ำนวน 2 คน : 1 ชิ้นสถำนศึกษำได้เข้ำร่วม
ประกวดกับ อศจ.จังหวัดตำก และได้น ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนผลงำนทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำน ำผลงำนเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนนุ ให้ผู้เรียนจัดท ำและด ำเนนิกำรจดัประกวด จัดแสดง

โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรให้ผู้เรียนระดับชัน้ ปวช.3 และระดบัชัน้ ปวส. 2 จัดท ำ
โครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย โดยมีจ ำนวนผลงำนทั้งหมด 
ตำมเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ ำนวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชัน้ ปวส.2 
จ ำนวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 
(188 ชิ้น) 

3 สถำนศึกษำได้จัดประกวดและได้น ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจยัไมน่้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถำนศึกษำ 

มี 
(100%) 

4 สถำนศึกษำไดน้ ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไมน่้อยกว่ำร้อย
ละ 25 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

มี 
(25%) 

5  สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้โครงกำร สิ่งประดิษฐ ์งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด น ำไปใชป้ระโยชนห์รือได้รับรำงวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำต ิ

มี 
(5%) 

 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 
 



เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำร่วมกับบุคลำกรครู และบุคลำกรทุกฝ่ำย รวมทั้งองค์กรภำยนอก วำงแผนส่งเสริม สนับสนุน ให้

ครูจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยเพ่ือเป็นกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน และสนองนโยบำยของต้นสังกัด 

ด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฎิบัติกำร

ประจ ำปี 2557สนับสนุน ให้ครูจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัยให้ครูทุกคน จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยจัดประกวดและได้น ำนวัตกรรม 



สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัย เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและน ำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรำงวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภำค และระดับชำติ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
มี 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูทุกคน จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัย  

มี 

3 สถำนศึกษำได้จัดประกวดและได้น ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ 

มี 
(100%) 

4 สถำนศึกษำได้น ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

50 ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
มี 

(100%) 
5 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 5  ของจ ำนวนผลงำนทั้งหมด น ำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรำงวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ 

มี 
(5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 
ค่ำคะแนนผล 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพของ
กำรประเมิน 

5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร     
     สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยที่เป็น   
     ประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 

5 ดีมำก 

5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัยของครู 

5 ดีมำก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนร่วมกับบุคลำกรทุกฝ่ำยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัด โครงกำร กิจกรรม กำร
ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
ความพยายาม (Attempt)  

สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักด ำเนินกำรจัดโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร 
กิจกรรม ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร กิจกรรม โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรและมี
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตส ำนึก 
ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผล/มี/ไมม่ ี
1 สถำนศึกษำมีจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษตัริย์ 

ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม 

มี 
(6 โครงกำร) 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรใหผู้้เรยีนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรัก
ชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตรยิ์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบคุลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม กำร
ปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษตัริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศลิปะ วัฒนธรรม 

มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กจิกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรรัก
ชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตรยิ์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบคุลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและ
ผู้เรยีน เพื่อน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจดักำร 

มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อภำพลักษณ์ของ
สถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตส ำนกึ ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสรมิกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ำรงุ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
และมผีลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51– 5.00 

มี 
(4.56) 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 



ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำร่วมกับทุกฝ่ำยจัดประชุม วำงแผนกำรจัดโครงกำร กิจกรรมเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมประเพณีและ  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งที่จัดภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้กับผู้เรียนทุกสำขำวิชำ/
สำขำงำน 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักมีจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึก

ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรมด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร กิจกรรมเพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรและสถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรม 
มี 

(5 โครงกำร) 

2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มี 

3 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร 
กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน เพื่อน ำผล
ไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร  

มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อ
ภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
กำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
(3.75) 

 
 
 
 
 
 



 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.3ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนัก (Awareness)  



สถำนศึกษำ ได้วำงแผนร่วมกับทุกฝ่ำย วำงแผนงำนโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อย
กว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรมให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและ
นันทนำกำร เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำย และเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพ สู่คุณภำพชีวิตที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักมีจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำ

และนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร กิจกรรมให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร 
กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรมเพ่ือน ำผลไปปรับปรุง
กำรบริหำรจัดกำรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีจ ำนวนโครงกำร กจิกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 โครงกำร 

กิจกรรม 
มี 

(5 โครงกำร) 
2 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร มี 
3 สถำนศึกษำด ำเนนิกำรใหค้รูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำทกุคนเข้ำร่วมโครงกำร กิจกรรม

ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน เพื่อน ำผลไปปรับปรงุกำรบรหิำรจัดกำร 

มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อภำพลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ ในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร และมีผลกำรประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 

5.00 

มี 
(4.61) 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดมีำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำร่วมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องประชุม วำงแผนจัดโครงกำร กิจกรรมและมอบหมำยให้มีกำร

ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้ำงควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยใน
สถำนศึกษำ และผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักโดยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียนมีแผนงำน โครงกำร กำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน



ตำมแผนงำน โครงกำรเพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรและสถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อกำรปลูกฝังจิตส ำนึกตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน 
มี 

2 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 
และผู้เรียน 

มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มี 

4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และผู้เรียน เพ่ือน ำผล
ไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อ
กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลกำรประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
(4.28) 

 
 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 
 

ค่ำคะแนนผล 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพของ
กำรประเมิน 

6.1 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำร 
     รักชำติ  เทิดทูนพระมหำกษัตริย์  ส่งเสริมกำร  
     ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
     ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ำรุง  ศำสนำ  ศิลปะ   
     วัฒนธรรม 

5 ดีมำก 

6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำร 
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5 ดีมำก 

6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและ 
     นันทนำกำร 

5 ดีมำก 

6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำ 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดีมำก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 



มาตรฐานที่ 7ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนัก (Awareness)  

สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนระบบกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเนื่องโดยด ำเนินงำน
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยระบบพัฒนำคุณภำพระบบกำรติดตำมคุณภำพกระบวนกำร/
กำรจัดกำรประกันคุณภำพโดยก ำหนดระเบียบวิธีกำรขั้นตอนบุคลำกรงบประมำณและระยะเวลำกำรประเมิน
คุณภำพภำยในเช่นนโยบำยและแผนงำนประกันคุณภำพคณะบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรท ำงำนประกัน
คุณภำพคู่มือกำรประกันคุณภำพมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพตลอดจนประเมินผลลัพธ์และกำรน ำผล
กำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่จะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้จบกำรศึกษำมีคุณภำพยิ่งขึ้น 
ความพยายาม (Attempt)  

สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำ

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยใน

มี 



สถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน 

2 สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มี 
3 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และจัดให้มี

กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มี 

4 สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน มี 
5 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
มี 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น และ (2) 2 
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

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

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนระบบกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดย

ด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 7 มำตรฐำน 35 ตัวบ่งชี้  
ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนและมีข้อมูลที่แสดงควำมตระหนักกำรปฏิบัติและควำมส ำเร็จจำกกำรปฏิบัติ

ตำมข้อก ำหนดโดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นมีคู่มือและแผนกำรประกัน
คุณภำพมีหลักฐำนหรือรำยงำนแสดงผลกำรตรวจสอบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีมีกำรน ำผลกำร
ตรวจสอบประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีรวมทั้งข้อเสนอแนะมำใช้พัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรมีกำรปฏิบัติงำนโดย
ใช้ระบบคุณภำพ (PDCA) มีเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพ
ภำยในต่อกรรมกำรสถำนศึกษำรวมทั้งสำธำรณชน 



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 ยกเว้นกำรประเมิน  ตำมประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน กำรอำชีวศึกษำ  ลงวันที่ 25เม.ย 2557 

1.7      
1.8      
1.9      
รวม 6 2 - - - 

 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ ์

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2.1      
2.2      
2.3      
2.4      
2.5      
รวม 5 - - - - 

 
มาตรฐานที ่ 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

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 2 - - - - 

 
มำตรฐำนที1่  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ   จ ำนวน  6 ตัวบ่งชี ้
มำตรฐำนที2่  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5 ตัวบ่งชี ้
มำตรฐำนที ่ 3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ    จ ำนวน  11 ตัวบ่งชี ้
มำตรฐำนที่  4  กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ    จ ำนวน  1 ตัวบ่งชี ้
มำตรฐำนที่  5  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย  จ ำนวน  2 ตัวบ่งชี ้
มำตรฐำนที6่  ด้ำนกำรปลูกฝงัจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเปน็พลเมืองไทยฯ จ ำนวน  4 ตัวบ่งชี ้
มำตรฐำนที่  7  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ    จ ำนวน  2 ตัวบ่งชี ้
 
รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลกำรตัดสินตำมเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมำกจ ำนวน31ตัวบ่งชี้   
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

 



เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

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

 
 

 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

7.1  ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  
       (5 คะแนน)                                           

5 ดีมำก 

7.2  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร 
       อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555 (5 คะแนน) 

5 ดีมำก 

เฉลี่ย 5.00 ดี 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ 8ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ระดับคุณภาพภายในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีประชุมกำรด ำเนินกำร  กำรจัดวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะ
สั้น ของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงมีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
แผนกำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นของสถำนศึกษำ 

โดยกำรมีส่วนร่วมของครูและบคุลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชุมชน สถำน
ประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครับและภำคเอกชน 

มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชีพระยะสั้นประจ ำปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสัน้ของสถำนศึกษำ โดยกำรมีสว่นร่วมของครูและ
บุคลำกรทุกฝำ่ยในสถำนศึกษำ 

มี 

3 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนนิงำน ตำมแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสัน้ประจ ำปี มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปี มี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
มาตรฐานที่ 8ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2  ระดับคุณภาพภายในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
ความตระหนัก (Awareness) สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 

โดยก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม เกี่ยวกับเนื้อหำสำระโดยร่วมกับชุมชน สถำนประกอบกำรเพ่ือให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน สถำนประกอบกำร  

การด าเนินการ (Attempt)สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2557โดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นกำรลงนำมควำมร่วมมือกับ
สถำนประกอบกำรโครงกำรประชุมผู้ปกครองระบบทวิภำคี  โครงกำรนิเทศติดตำมกำรฝึกงำนของนักศึกษำระบบ
ทวิภำคีเป็นต้นโดยด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของวงจรคุณภำพ PDCA และสถำนศึกษำได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสตูร มี 
2 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถำนประกอบกำร มี 
3 สถำนศึกษำมีกำรทดลองใช้หลักสูตร มี 
4 สถำนศึกษำมีกำรประเมินหลักสตูร มี 
5 สถำนศึกษำมีกำรน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวชิำที่พัฒนำแลว้ตำมข้อ (1)-(4) 

ไม่เกิน 2 ปีไปใช้อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของจ ำนวนรำยวชิำที่จดักำรฝึกอบรม 
มี 

(100%) 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

 
 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก (Awareness)  



สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วย
เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2556 โดยมีกิจกรรม/

โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรท ำวิจัยเพื่อใช้พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนในสถำนศึกษำ โดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA และเก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดท ำแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้รำยวิชำ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยที่มุ้งเน้นสมรรถนะอำชีพและ
บูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

2 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 50-59.99 
ของจ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

- 

3 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 60-69.99 
ของจ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

- 

4 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 70-79.99 
ของจ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

- 

5 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 80 ขึ้นไป 
ของจ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

มี 
(100%) 

 
หมายเหตุ 

- ใส่ค่ำร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตำมประเด็นพิจำรณำ 
- จ ำนวนครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ที่มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน3 คน 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 



ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น(1)  1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น

รำยวิชำตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยที่มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำ
กำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2556 โดยมีกิจกรรม/

โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรท ำวิจัยเพื่อใช้พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนในสถำนศึกษำ โดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA และเก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 



 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นจัดท ำแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้รำยวิชำ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยที่มุ้งเน้นสมรรถนะอำชีพและ
บูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

2 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 50-59.99 ของ
จ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

- 

3 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 60-69.99 ของ
จ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

- 

4 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 70-79.99 ของ
จ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

- 

5 สถำนศึกษำมีครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ด ำเนินกำรตำม (1) 80 ขึ้นไป ของ
จ ำนวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถำนศึกษำ 

มี 
(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น(1)  1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำมีกำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำ แผนกลยุทธ์และวำงแผนงบประมำณที่ใช้จริงในกำรจัดกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ในด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนสถำนประกอบกำร ด้ำน
งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2557มีแผนงำน โครงกำร 

กำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  มีกำรจัดหำภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ เชี่ยวชำญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร กำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร

วิชำชีพระยะสั้น 
มี 

2 สถำนศึกษำมีกำรจัดหำภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชีย่วชำญ ผู้ทรงคณุวุฒิ เป็นวทิยำกรหรือ
ร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสัน้ 

มี 

3 สถำนศึกษำจัดหำสถำนประกอบกำรให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร มี 



วิชำชีพระยะสั้น 
4 สถำนศึกษำได้รับกำรสนบัสนุนทรัพยำกรอ่ืน ๆ เชน่ งบประมำณ วัสด ุอุปกรณ์  

ครุภัณฑ์ฯลฯ ในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
มี 

5 สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรในกำรระดม
ทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น เพื่อกำรปรับปรุง 

มี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น  5  ข้อ 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก (Awareness)  

สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบ โดยก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เช่น โครงกำรศึกษำดูงำนและสถำนประกอบกำร ให้ครูผู้สอน
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น รำยวิชำที่รับผิดชอบ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557โดยกำรให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
และจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม 
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่องด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพหรือ
จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ร้อยละ =       ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 
         ครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชพีระยะสั้นทั้งหมด 

3 
 3 

 
 
 
 

X 100 

X 100 100   = 

ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 
 80 

สูตรค ำนวณ ค่ำ
คะแนน 

= X 5 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ   5.00  อยู่ในระดับ  ดีมาก           
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

ด ี 3.53 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 -  3.50 3 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก (Awareness)  

สถำนศึกษำได้มีกำรบริหำรงบด ำเนินกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นในด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำที่เชิญเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ความพยายาม (Attempt)  
สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2557  มีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรบริหำรงบด ำเนินกำรด้ำน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ในด้ำนวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอก
สถำนศึกษำ สอดคล้องกับแผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงบด ำเนินกำรดำ้นกำรฝึกอบรมหลักสตูรวิชำชพีระยะสั้น ในดำ้น

วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ ที่เชิญเป็น
วิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น สอดคล้องกับ
แผนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

มี 

2 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทน
บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ ที่เชญิเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 25-29.99 ของงบด ำเนินกำรดำ้นกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

มี 
(25.63%) 

3 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทน
บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ ที่เชญิเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 30-34.99 ของงบด ำเนินกำรดำ้นกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

- 

4 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทน
บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ ที่เชญิเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 35-39.99 ของงบด ำเนินกำรดำ้นกำรฝึกอบรม

- 



หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
5 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยด้ำนวัสดฝุกึ อุปกรณ์ สื่อกำรสอน รวมทั้งค่ำตอบแทน

บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ ที่เชญิเป็นวิทยำกรหรือร่วมเป็นผู้สอนในกำรฝึกอบรม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น คิดเปน็ร้อยละ 40 ของงบด ำเนนิกำรด้ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น 

- 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (2) 2 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น (1)และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น (1) 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก (Awareness)สถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรวำงแผน ชี้แจงข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทรำบถึง
เกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในแต่ละชั้นปี  

การด าเนินการ (Attempt)สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2557 เช่น โครงกำรประชุมผู้ปกครอง ประชุมครูผู้สอน ชี้แจงข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และผู้เรียนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบมีกำรจัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งในคู่มือดังกล่ำว
ได้ประมวลสำระที่นักเรียน นักศึกษำ และผู้ปกครองควรทรำบไว้ รวมถึงเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล มีกำรติดตำม
นักเรียนนักศึกษำที่ขำดเรียนโดยท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้รับทรำบและติดตำมให้ผู้เรียนกลับเข้ำเรียน มีกำรสอน
ซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษำ ที่มีผลกำรเรียนต่ ำ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดตำม
ชั้นปีให้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น มัธยม 

สาขางาน ระดับชั้น 

จ านวน 
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคัน 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

ผลการ
ประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 
ยำนยนต์  ประชำชน

ทั่วไป 
22 - 22 

100.00 

ดีมำก 

คอมพิวเตอร์  มัธยมต้น 176 - 176 100.00 ดีมำก 
รวม 198 - 198 100.00 ดีมำก 

 

หมายเหตุข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมดที่ลงทะเบียน หมำยถึง ยอดสรุปปลำยภำคเรียนสิ้นปีกำรศึกษำรวม 
ภำคฤดูร้อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 
 80 

สูตรค ำนวณ ค่ำ
คะแนน 

= X 5 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนเฉลีย่สะสม 2.00 
ขึ้นไป 

 (จ ำนวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเรียนทั้งหมด  -  จ ำนวนผู้เรียนที่ออกกลำงคัน) 
 

ร้อยละ = X 100 

198 
 

198 
198 
 

100.00     = 198 
198 
 

X 100 



ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    5.00   อยู่ในระดับ     ดีมาก     
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

ด ี 3.53 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 -  3.50 3 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก (Awareness)  



สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกำร
วำงแผนร่วมกันเพ่ือลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำ และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม/งำน/โครงกำรที่
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำละแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2557 โดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำน
ประกอบกำรกำรประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงกำรติดตำมนักเรียนนักศึกษำที่ขำดเรียนโดยครูที่ปรึกษำโครงกำร
พัฒนำระบบครูที่ปรึกษำเป็นต้นโดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA เก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับชั้น มัธยม 

สาขางาน ระดับชั้น 
จ ำนวนผู้เรียน 

แรกเข้ำ 
 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกผูเ้รียน

แรกเข้ำ 
 

ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

ยำนยนต์  ประชำชนท่ัวไป 22 22 100 ดีมำก 
คอมพิวเตอร์  มัธยมต้น 176 176 100 ดีมำก 

รวม  198 198 100 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      คิดเป็นร้อยละ    5.00     อยู่ในระดับ    ดีมาก       
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

198 
 

198 
198 
 

100.00     = 198 
198 
 

X 100 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
พิจำรณำ 

 
จ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำ 

 

ร้อยละ = X 100 

ร้อยละจำกประเด็นกำรพิจำรณำ 
 80 

สูตรค ำนวณ ค่ำ
คะแนน 

= X 5 



ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมำก 4.51 – 5.00 5 

ด ี 3.53 – 4.50 4 
พอใช้ 2.51 -  3.50 3 

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถำนศึกษำ ได้มีกำรวำงแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกำร

วำงแผนร่วมกันเพ่ือลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำ และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม/งำน/โครงกำรที่
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

การด าเนินการ (Attempt) 
สถำนศึกษำ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสถำนศึกษำละแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2557โดยมีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพเช่นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำน
ประกอบกำรกำรประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงกำรติดตำมนักเรียนนักศึกษำที่ขำดเรียนโดยครูที่ปรึกษำโครงกำร
พัฒนำระบบครูที่ปรึกษำเป็นต้นโดยด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA เก็บรวบรวมข้อมูลดังตำรำง 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 



หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 
1 สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ โดยก ำหนดกลุ่มตัวอยำ่ง สร้ำงเคร่ืองมือเพื่อเก็บ

ข้อมูล เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
มี 

2 สถำนศึกษำมผีลกำรประเมินควำมพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รบัจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพจิำรณำจำกภำพรวมของสถำนศึกษำ 

- 

3 สถำนศึกษำมผีลกำรประเมินควำมพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รบัจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพจิำรณำจำกภำพรวมของสถำนศึกษำ 

- 

4 สถำนศึกษำมผีลกำรประเมินควำมพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รบัจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพจิำรณำจำกภำพรวมของสถำนศึกษำ 

- 

5 สถำนศึกษำมผีลกำรประเมินควำมพึงพอเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป   เม่ือ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รบัจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยพจิำรณำจำกภำพรวมของสถำนศึกษำ 

มี 
(3.72) 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดมีำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมำก ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตำมประเด็น(1) และมีผลตำม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตำมประเด็น(1)  1 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 8 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ค่าคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

8.1  ระดับคุณภำพภำยในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำร
กำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

5 ดีมำก 

8.2  ระดับคุณภำพภำยในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 
สถำนประกอบกำร 

5 ดีมำก 

8.3ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 5 ดีมำก 
8.4ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 5 ดีมำก 
8.5  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
5 ดีมำก 

8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำร
พัฒนำ 

5 ดีมำก 

8.7  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำร
พัฒนำ 

2 ต้องปรับปรุง 

8.8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่
มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมำก 



8.9  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้ำ 

5 ดีมำก 

8.10  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำร
น ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ 

5 ดีมำก 

เฉลี่ย 4.70 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่  1  การจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมากจ านวน31ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
     มาตรฐานที่  1 

1. ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป   
2. ตัวบ่งช้ีที ่1.2ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  หน่วยงำน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน 
3. ตัวบ่งช้ีที ่1.3ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
4. ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 

(V-NET)  ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 
5. ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี   
6. ตัวบ่งช้ีที ่1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร  หน่วยงำน  หรือสถำนศึกษำหรือผู้รับบริกำรที่มี

คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
มาตรฐานที่  2 

7. ตัวตัวบ่งช้ีที่2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำรหรือประชำคมอำเซียน 

8. ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
9. ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
10. ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
11. ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 

มาตรฐานที่  3 
12. ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
13. ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 



14. ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
15. ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
16. ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
17. ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
18. ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
19. ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิปัญญำ 
20. ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
21. ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
22. ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ  

หรือต่ำงประเทศ 
มาตรฐานที่  4 

23. ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 
 
มาตรฐานที่  5 

24. ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของ
ผู้เรียนที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 

25. ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของครู
ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 

มาตรฐานที่  6 
26. ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ  เทิดทูนพระมหำกษัตริย์  ส่งเสริมกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ำรุง  ศำสนำ  
ศิลปะวัฒนธรรม 

27. ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
28. ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
29. ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่  7 
30.  ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
31. ตัวบ่งช้ีที7่.2ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำพ.ศ. 2555 

 

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ ในระดับ 4  คะแนน ดีจ านวน2ตัวบ่งชี้ดังนี ้
      มาตรฐานที่  1 

1. ตัวบ่งช้ี  1.4 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ
(V-NET)  ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำตขิึ้นไป 

2. ตัวบ่งช้ีที่ 1.7ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ในระดับ3คะแนนพอใช้จ านวน1ตัวบ่งชี้ดังนี้ 

 

มาตรฐานที3่ 
1. ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงิน และงบประมำณ 

ส่วนที่  2  การฝึกอบรมวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมากจ านวน9ตัวบ่งชีด้ังนี ้
 มาตรฐานที่  8 

1. ตัวบ่งช้ีที่  8.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสัน้ 
2. ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ระดับคุณภำพในกำรใช้ และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของชุมชน สถำนประกอบกำร   
3. ตัวบ่งช้ีที่  8.3  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้รำยวิชำ  

4. ตัวบ่งช้ีที่  8.4  ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 



5. ตัวบ่งช้ีที่  8.5  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจดักำรฝกึอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
6. ตัวบ่งช้ีที่  8.6  ร้อยละของครูผูส้อนหลักสตูรวิชำชีพระยะสั้น ที่ได้รบักำรพัฒนำ 
7. ตัวบ่งช้ีที่  8.8  ร้อยละของผู้ส ำเรจ็กำรฝึกอบรมหลักสตูรวิชำชีพระยะสั้นท่ีมผีลกำรฝึกอบรม 2.00 ข้ึนไป  
8. ตัวบ่งช้ีที่  8.9  ร้อยละของผู้ส ำเรจ็กำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
9. ตัวบ่งช้ีที่  8.10  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มตีอ่กำรน ำควำมรูค้วำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์   

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑส์ูงสุด ในระดับ 2 คะแนน  ต้องปรับปรุง   จ านวน  1  ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 
1. ตัวบ่งช้ีที่  8.7  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงิน และงบประมำณ     

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมิน 

มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผูเ้รียนและผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำอำชีวศึกษำ 4.33 ด ี
มำตรฐำนที่  2  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอำชีวศึกษำ 5.00 ดีมำก 
มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรบริหำรจดักำรอำชีวศึกษำ 4.83 ดีมำก 
มำตรฐำนที่  4  กำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 5.00 ดีมำก 
มำตรฐำนที่  5  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 5.00 ดีมำก 
มำตรฐำนที่  6  ด้ำนกำรปลูกฝังจติส ำนึกและเสรมิสร้ำง 
ควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5.00 ดีมำก 
มำตรฐำนที่  7  ด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 4.50 ดีมำก 

มำตรฐำนที่  8  ด้ำนกำรจดักำรฝกึอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 4.70 ดีมำก 

ผลกำรประเมินสถำนศึกษำ 4.80 ดีมำก 
 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 แนวทำงในกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ โดยตระหนัก (Awareness) ให้สอดคล้องกับแผนงำนโครงกำร กิจกรรม ปฏิบัติงำนให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ มีควำมพยำยำม (Attempt) โดยด ำเนินงำนตำมแผนงำนร่วมมือกับสถำนประกอบกำร ภำครัฐ
และเอกชน ภำยในจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ตำมแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ผลปฏิบัติงำน 
ได้รับควำมพึงพอใจต่อผู้เรียนและชุมชน จึงก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต ในรูปแบบของ
แผนงำน โครงกำร กิจกรรม สรุปภำพรวมได้ดังนี้ 

4.2.1 การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1) โครงกำรพัฒนำงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2) โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร 
3) โครงกำรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศ 

 

4.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
1) โครงกำรกำร English Camp 
2) โครงกำรวันภำษำไทย 
3) โครงกำรกำรแข่งขัน Amath Game 
4) โครงกำรเสริมทักษะภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพ 
5) โครงกำรกำรจัดหำวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ 
 

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1) โครงกำรทดสอบฝีมือแรงงำน 
2) โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
3) โครงกำรจัดสอบกลำงภำคและปลำยภำคเรียนที่ 1/2556 และ 2/2556 



4) โครงกำรทดสอบ Per V-net และ V-net ปวช.3 และ ปวส.2 
 

4.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย 
1) โครงกำรอบรมพัฒนำงำนวิจัยครูบุคลำกรและกำรประกวดงำนวิจัย 
2) โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงำนนักเรียน นักศึกษำ 
3) โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงำนนักเรียน นักศึกษำ 

 

4.2.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1) โครงกำรพัฒนำ 5 หมู่บ้ำน ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 
2) โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) 
3) โครงกำรศูนย์อำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน 

 

4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
1) โครงกำรจัดหำชุดสื่อกำรเรียนรู้ระบบตู้เย็น ตู้ท ำน้ ำเย็น 
2) โครงกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนสำขำงำนคอมพิวเตอร์ 
3) โครงกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนสำขำงำนบัญชี 
4) โครงกำรพัฒนำระบบลมสำขำงำนยำนยนต์ 

 

4.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร 
2) โครงกำรอบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงกำรอบรมครูนิเทศและครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
4) โครงกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
5) โครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
6) โครงกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรในด้ำน กฎ ระเบียบ และวินัยข้ำรำชกำร 

 

4.2.8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
1) โครงกำรเพ่ิมผลผลิตและพัฒนำก ำลังคนและลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำน

ประกอบกำร 
2) โครงกำรอบรมสัมมนำเพ่ือควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีร่วมกั บสถำน

ประกอบกำร 
3) โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงอ ำเภอเมืองและจังหวัดตำก 

 

4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(แนวทางการน าเสนอ) 
4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ในวิทยาลัย จากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

1) โครงกำรกำรจัดหำวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ 
2) โครงกำรอบรมวิธีกำรเขียนวิจัย 5 บท 
3) โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงำนนักเรียน นักศึกษำ 
4)  

 

4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
1) โครงกำรทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์ของวิทยำลัยเทคนิคตำก 
2) โครงกำรจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชนร่วมกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและจังหวัด 

 

4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน 



1) กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันเป็นทำงกำรและเพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในแต่ละภำรกิจ 
2) พัฒนำเครือข่ำยจำกสถำนประกอบกำรภำครัฐและเอกชนเพ่ิมมำกขึ้น และเข้มแข็งเพ่ือเพ่ิม

โอกำสเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ของครูและโอกำสมีงำนท ำของนักเรียน นักศึกษำ 
 

4.3.4 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
1) โครงกำรอบรมครูนิเทศและครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
2) กำรนิเทศติดตำม งำนทำงด้ำนวิชำกำรภำยในของครูผู้สอนเพ่ือเพ่ิมคุณภำพของครูผู้สอนและ

สำมำรถสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
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คณะกรรมการจัดท ารปูเล่ม 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นำยมะณู   คุ้มกล่ ำ   ประธำนกรรมกำร 
2. ว่ำที่พ.ต.ณรงค์ศักดิ์  นพคุณ   กรรมกำร 
3. นำยวิทยำ   มั่นเติม   กรรกำร 
4. นำยภัทธำวุธ   โพธำ   กรรมกำร 
5. นำงอันนำรำ   จ ำรัสกลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานและจัดท ารูปเล่ม 
1. นำงอันนำรำ   จ ำรัสกลำง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณภัทร   ธรรมลิขิต   กรรมกำร 
3. นำยไพทูล   หลวงแนม   กรรมกำร 
4. นำยสรศักดิ์   ศิร ิ   กรรมกำร 
5. นำยสมโภชน ์   จึงกระแพ   กรรมกำร 
6. นำยมำนะ   กันธิยะ   กรรมกำร 
7. นำยจักรลักษณ์   เวียงนำค   กรรมกำร 
8. นำงจินตนำ   แก้วมรกต   กรรมกำร 
9. นำงสำวณปภัช   นุ่มโฉม   กรรมกำร 
10. นำยสุพัฒน์   อยู่สุข   กรรมกำร 
11. นำงสำวนพวรรณ   เมืองสมบัติ  กรรมกำร 
12. นำงสำวอรวรรณ   ปัญญำนำค  กรรมกำร 
13. นำยณัฐพงษ์   ม่วงบุญ   กรรมกำร 
14. นำยณรงค์ศักดิ์   เกิดแสง   กรรมกำร 
15. นำยพิรวัฒน   รัตนโมรำ   กรรมกำร 
16. นำงสำวพรรณชม   บุญหนุน   กรรมกำร 
17. นำงสำวรัตนำ   บุญอินทร์   กรรมกำร 
18. นำงมำนิศำ   เปรมสัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ขอขอบพระคุณคณะครู เจ้ำหน้ำที่ ทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 


