
ตอนที่ 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ผูสอนไดวางแผนการสอน โดยแบงคะแนนเปนสวนๆ สงเสริมใหสะสมคะแนนดวยการ

ทดสอบยอยตามเนื้อหาจนครบกระบวนการ ถาสวนใดนอย ก็นํามาทบทวนกันใหม ดําเนินการซอม

เสริมจนสามารถสอบผาน จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนนอง โครงการคลินิกบัญชี กิจกรรมวันวิชาการ 

กิจกรรมพูดหนาแถวหลังเคารพธงชาติ เปนคะแนนชวย และถายังไมผานก็จะจัดใหมีการเรียนเสริม 

และ สอบซอมเสริมปลายภาค กอนประกาศผลสอบ 
 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.1 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร/

ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/

สาขางาน 

ชั้น

ป 

จํานวน 

ผูเรียน 

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

ทั้งหมด 

(1) 

จํานวน 

ผูเรียน 

ที่ออก

กลางคัน 

(2) 

จํานวน 

ผูเรียน

ที่เหลือ 

(3) 
(1)-(2) 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 

จํานวน 

(4) 

รอยละ 

100
)3(

)4(
x  

ปวช. 

พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/

บัญช ี

1 38 7 31 27 87.09 

2 23 5 18 13 72.22 

3 18 1 17 16 94.11 

พณิชยการ/

การขาย 

1 24 12 12 12 100 

2 20 4 16 11 68.75 

3 17 2 15 12 80 

พณิชยการ/

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

1 102 50 52 24 46.15 

2 63 13 50 28 56 

3 59 8 50 42 84 



หลักสูตร/

ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/

สาขางาน 

ชั้น

ป 

จํานวน 

ผูเรียน 

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

ทั้งหมด 

(1) 

จํานวน 

ผูเรียน 

ที่ออก

กลางคัน 

(2) 

จํานวน 

ผูเรียน

ที่เหลือ 

(3) 
(1)-(2) 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 

จํานวน 

(4) 

รอยละ 

100
)3(

)4(
x  

รวม  ปวช.  364 102 262 185 70.61 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ 

การบญัชี 
1 45 21 24 24 100 

2 41 5 36 33 91.66 

การตลาด 
1 61 23 38 24 63.15 

2 45 7 38 32 84.21 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

1 78 18 60 40 66.66 

2 70 12 58 47 81.03 

รวม ปวส.  340 86 254 200 78.74 

รวม ปวช. และ ปวส.  704 188 516 385 74.61 

 

หมายเหตุ  1. ขอมูลจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผูเรียน ณ วัน

สุดทายของการลงทะเบียนเรียน  แตละภาคเรียนสิ้นปการศึกษา  กรณีมีการเปดภาคเรียนฤดูรอนให

นับรวมดวย 

2. ใหกรอกขอมูลใหครบทุกหลักสูตร  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ไดรับ

อนุญาตใหเปดทําการสอน 

3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปการศกึษาที่รายงาน 

4. ในกรณีที่มีนักเรียนเขาเรียนกลางป หรือโอนยายใหนับรวมในจํานวนนักเรียนที่

ลงทะเบียนทั้งหมดดวย 
 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

 



เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป 5 

ด ี รอยละ 70 – 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง  

 1.  ใบผลคูณสรุปผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจําป

การศึกษา 2555 

 2.  สมุดประเมินผลรายวิชาของนักเรียนแตละระดับชั้น ทุกระดับ ประจําปการศึกษา 2555 

 

 

 



มาตรฐานที่  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพ 

ของผูเรียน 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 1. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนโดยนําขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจมาวิเคราะหขอมูล 

 2. ดําเนินการนําแบบสํารวจความพึงพอใจใหอาจารยที่นิเทศการฝกงานไปใหสถาน

ประกอบการประเมิน 

 3. ดําเนินการใหเจาหนาที่นําแบบสํารวจความพึงพอใจใหชุมชนไดประเมิน 

 4. ในสวนของแบบสํารวจความพึงพอใจมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนครบ       

ทั้ง 3 ดาน 

  -  ดานความสามารถในการประยุกตใชทักษะในสาขาวิชาชีพ 

  -  ดานความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการ

เรียนรู 

  -  ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมและทักษะทางปญญา 

 5. ทําการเก็บแบบสํารวจ หาคาเฉลี่ยเพื่อดูวา มีความพึงพอใจอยูในเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 

มีการ

ประเมิน

ความพึง

พอใจโดย

กําหนด

กลุม

ตัวอยาง 

สราง

เครื่องมือ

เพื่อเก็บ

ขอมูล  

จํานวนท่ีตอบกลับ 

 

จํานวนของสถาน

ประกอบการและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 

3.51 – 5.00  

รอยละของสถาน

ประกอบการและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 

3.51 – 5.00  

สถาน

ประกอบการ 

ชุมชน สถาน

ประกอบการ 

ชุมชน สถาน

ประกอบการ 

ชุมชน 

มี = 1 5 5 5 4 100 80 

รวม 10 9 90 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 

 

 



หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณภาพผูเรียน 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของชุมชน ที่มีตอคุณภาพผูเรียน 

- เลมรายงานการฝกงาน 



มาตรฐานที่1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 1.  จัดทํารายชื่อผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาและมสีิทธิสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 2.  ชี้แจงรายละเอียดในการสอบและกําหนดการการสอบใหกับผูมีสทิธิสอบมาตรฐาน 

 3.  ดําเนินการใหมีการทบทวนและทําความเขาในเกี่ยวกบัเนื้อหา และวิชาที่จะทําการสอบ 

 4.  ติดประกาศรายช่ือผูมีสทิธิเขาสอบ ขอกําหนดตางๆ และหลกัฐานในการเขาสอบ 

 5.  ประกาศผลการสอบใหผูสอบรับทราบ 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 

ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จํานวนผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร 

 

จํานวนผูเรียนชั้นป

สุดทายที่สอบผาน

เกณฑฯ 

 

รอยละ 

 

ปวช. การบญัชี 17 17 100 

 การขาย 15 15 100 

 คอมพิวเตอรธรุกิจ 45 45 100 

รวม ปวช.  77 77 100 

ปวส. การบญัช ี 37 37 100 

 การตลาด 32 29 90.62 

 คอมพิวเตอรธรุกิจ 73 53 72.6 

รวม ปวส.  142 119 83.8 

รวม ทั้งหมด 219 196 89.49 

หมายเหตุ  จํานวนผูเรียน ณ วันสุดทายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทาย 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 



เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป 5 

ด ี รอยละ 70 – 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50 1 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา 

- รายชื่อผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.4  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ทางวิทยาลัยไดรับทราบนโยบายการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ของผูเรียนที่จะ

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. จึงไดจัดโครงการและกิจกรรมการ

สอบ โดยไดมีกิจกรรมการสอนเสริมรายวิชาที่จะใชสอบ การแจงสถานที่สอบ การเตรียมตัวในการ

สอบ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการสอบ แจงเลขที่นั่งสอบ พรอมจัดครูควบคุมและเปนกรรมการคุมสอบ

และมีการติดตามผลการทดสอบ 

 ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 

ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา/

สาขางาน 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

ความรูพื้นฐานทั่วไป ความรูพื้นฐานประเภทวิชา จํานวน

ผูเรียนที่

มีผลการ

ทดสอบ

ผาน  ทั้ง 

2 วิชา 

รอยละ 

จํานวน

ผูเรียนที่

ลงทะเบียน

เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียนที่

มีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

รอยละ 

จํานวน

ผูเรียนที่

ลงทะเบียน

เขา

ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนที่

มีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

รอยละ 

การบัญชี 19 16 14 87.5 16 12 75 8 50 

การขาย 17 15 11 73.33 15 7 46.67 6 40 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
54 48 20 41.66 48 22 45.83 17 35.42 

รวมท้ังหมด 90 79 45 67.49 79 41 55.83 31 41.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐานประยกุต/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู 

จํานวนผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขา

ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนที่มีตั้งแต

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 

ขึ้นไปจากการทดสอบทาง

การศึกษา 

รอยละ 

การบัญชี 33 32 24 75 

การตลาด 32 30 19 63.33 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 56 50 29 58 

รวมท้ังหมด 121   65.44 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.   2 ตองปรับปรุง 

ปวส.   5 ดีมาก 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป 5 

ด ี รอยละ 55  - 64.99 4 

พอใช รอยละ 45 – 54.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 35 – 44.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 35 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ผลการสอบ V-NET  

 

 

 

 



มาตรฐานที่1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยฯไดกําหนดแผนการเรียนเกี่ยวกับดานภาษาอังกฤษรวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่

สงเสริมและพัฒนาการใชภาษาในการสื่อสารได เชน 1.โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ    

2.โครงการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ 3.โครงการภาษาพาเพลิน 4.โครงการทําการดวันพอ –แม     

5.โครงการวันคริสตมาส 6.โครงการเรียนภาษาอังกฤษชายหาด 7.โครงการคาย 3 ภาษาเปนตน ได

กําหนดโครงการกิจกรรมดังกลาวไวในแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 

  ความพยายาม 

  วิทยาลัยไดนําโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวที่กําหนดไวในแผนไปดําเนินการปฏิบัติจริง มีการ

วัดผลโดยเนนผูเรียนเขาใจ สามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนมีคะแนนสอบ        

V-Net ในกลุมภาษาอังกฤษมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีข้ึน            

    

 ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  

ระดับ 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขา

ทดสอบ 

กลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูสอบ

ผานเกณฑ 

กลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 

ปวช. 

การบัญชี 17 16 5 31.25 

การตลาด 19 15 4 26.67 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 54 48 18 37.50 

รวมปวช.  90 79 27 34.18 

ปวส. 
การบัญชี 33 32 21 65.63 

การตลาด 32 30 19 63.33 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 56 50 29 58 

รวมปวส.  121 112 69 61.61 

รวมท้ังหมด 211 191 96 50.26 



ห ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.   2 ตองปรับปรุง 

ปวส.   4 ด ี

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 65 ขึ้นไป 5 

ด ี รอยละ 55  - 64.99 4 

พอใช รอยละ 45 – 54.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 35 – 44.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 35 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

-  ผลการสอบ V-NET



มาตรฐานที่  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  1.6 รอยละผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

  

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

ระดับ 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนผู

ลงทะเบียน 

เขาสอบ 

จํานวนผูสอบผาน

เกณฑ 

รอย

ละ 

ปวช.      

      

รวม 

ปวช. 

     

ปวส.      

      

รวม 

ปวส. 

     

รวม

ทั้งหมด 

   

 

หมายเหตุ  ในกรณทีี่ยังไมมผีลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบงชี้นี้ไมตองนํามา

คํานวณ  

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

  

 



เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป 5 

ด ี รอยละ 70 - 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50 1 

 
         หลักฐานและเอกสารอางอิง 
 



มาตรฐานที่1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยไดมีการจัดใหอาจารยที่ปรึกษา ไดมีการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา ใหคําปรึกษากับ

กลุมผูที่มีปญหา จัดกิจกรรมแนะนําการเรียนการสอน และจัดตารางสอนซอมเสริมปลายภาคเรียน 

 ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.7 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนแรกเขา 

 

จํานวนผูสําเรจ็

การศึกษา 

 

รอยละ 

ปวช. การบัญชี 33 17 51.5 

 การขาย 17 15 88.23 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 114 45 39.4 

รวม ปวช.  164 77 46.9 

ปวส. การบัญชี 45 37 82.22 

 การตลาด 47 29 61.7 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ 105 53 50.47 

รวม ปวส.  197 119 60.40 

รวมทั้งหมด 361 196 54.29 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

2 ตองปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป 5 

ด ี รอยละ 70 - 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- จํานวนนักเรียนแรกเขาที่ฝายทะเบียน 

- จํานวนนักเรียนที่สําเรจ็การศึกษา 



มาตรฐานที่  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 

1 ป 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 มีการดําเนินการสํารวจและติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแลว โดยกอนจบการศึกษา

ไดมีการบันทึกรายขอมูลของผูเรียน ขอขอมูลหลังจากที่สําเร็จการศึกษาแลววาผูเรียนจะทําอะไรใน

อนาคต หรือติดตามผูเรียนผานทาง Social Network เพื่อเก็บขอมูล 

 ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.8  ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํ หรือประกอบอาชพีอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

หลักสูตร 

ประเภท

วิชา/

สาขาวิชา/

สาขางาน 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การ 

ศึกษา 

ผูไดงานทํา

ภายใน 1 ป 

ผูประกอบ

อาชีพอิสระ

ภายใน 

1 ป 

ผูศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

รวมผูไดงานทํา 

ประกอบอาชีพ 

และศึกษาตอ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปวช. 

การบญัช ี 16 - - - - 16 100 16 26.23 

การขาย 12 1 8.33 - - 11 91.67 12 19.67 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

33 3 9.09 1 3.03 29 87.88 33 54.10 

รวมปวช.  61 4 6.56 1 1.64 56 91.80 61 100 

ปวส. 

การบญัช ี 38 12 31.58 1 2.63 25 65.79 38 33.33 

การตลาด 28 4 14.28 1 3.57 23 82.15 28 24.56 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

48 18 37.50 3 6.25 27 56.25 48 42.11 

รวมปวส.  114 34 29.82 5 4.38 75 65.79 114 100 

รวมท้ังหมด 175 38 21.71 6 3.43 131 74.86 175 100 

หมายเหต ุ ไมนับรวมผูเรียนที่มงีานทําอยูแลว 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 



เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ขึ้นไป 5 

ด ี รอยละ 70 - 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบสํารวจการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอสิระ หรอืศึกษาตอภายใน 1 ปของ

ผูสําเรจ็การศกึษา ( สถานศึกษาจัดทํา) 

 



 

 

 

มาตรฐานที่  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

         วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยฯ ไดจัดการประชุมเพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากรทุกทาน ทุกฝายไดรับทราบ 

และรวมกันคิดระดมสมองในการกําหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพนําไปสู

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่จะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตาม

เกณฑมาตรฐาน  ซึ่งผลจากการประชุมและระดมสมอง สถานศึกษาไดกําหนดโครงการ / กิจกรรม 

ดังนี้  

ความพยายาม 

             วิทยาลัยฯ ไดนําโครงการ / กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไป

ดําเนินการ  ไดแก   1.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   2.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน   3.โครงการพัฒนาครูเรื่องวิจัย 4.โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน  5.โครงการดูงานตลาด

หลักทรัพย  6.กิจกรรมสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   7.โครงการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ   8.โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 9.โครงการสงเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ  10.

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  11. โครงการนิเทศการสอน   12.โครงการนิทรรศการวิชาการ 13.

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ   14. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  15.โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพฯ 16.โครงการภูมิปญญาทองถิ่น  17. โครงการวิชาชีพ  18.โครงการแขงขันความรูรอบตัว

และทักษะดานบัญชี 19. โครงการตรวจโครงงาน 20. โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ   

เปนตน  โดยเนนการปฏิบัติจริง  มีการวิเคราะหและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและการจัด

โครงการ/กิจกรรม  มีการวัดผล  ประเมินผลทุกโครงการ/กิจกรรม  สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู  

มีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาทุกรายวิชาเพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะ

กระบวนการใหผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดประเมินผลผูเรียน  ตามสภาพ

จริง และไดจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและมีคุณภาพเพื่อใชในการวัดผล 

ประเมินผลผูเรียนทุกรายวิชา สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการและแหลง

เรียนรูอื่น   สงผลใหผูเรียนในแตละชั้นปมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ    

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา 

หรือผูรับบริการที่มีตอ 

                          คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

โดยกาํหนด

กลุมตัวอยาง 

สรางเครื่องมือ

เพ่ือเก็บขอมูล  

 

จํานวนที่ตอบกลบั 

 

จํานวนของสถานประกอบการ 

สถานศึกษาและผูรับบริการที่มผีล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  

3.51 – 5.00  

รอยละของสถานประกอบการ 

สถานศึกษาและผูรับบริการที่มผีล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  

3.51 – 5.00  

สถาน

ประกอบ 

การ 

สถาน 

ศึกษา 

ผูรับ 

บริการ 

สถาน

ประกอบ 

การ 

สถาน 

ศึกษา 

ผูรับ 

บริการ 

สถาน

ประกอบ 

การ 

สถาน 

ศึกษา 

ผูรับ 

บริการ 

มี 20% 5% 40% 4.00 4.00 4.00 3.72 3.95 4.20 

รวม                 65%                 4.00                   3.96 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (5) 

5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (3) 

3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (2) 

2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (1) 

1 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

แบบประเมินความพึงพอใจ  



 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 4 ด ี

1.2 5 ดีมาก 

1.3 5 ดีมาก 

1.4 3 พอใช 

1.5 3 พอใช 

1.6 ยกเวน  

1.7 2 ตองปรับปรุง 

1.8 4 ด ี

1.9 4 ด ี

รวม 30  

คะแนนเฉลี่ย 3.75 ด ี

 

จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

- ดานการบริหาร มีการรวบรวมขอมูลพื้นฐานตางๆใหเปนปจจุบัน พรอมที่จะนําไปใชงาน  

มีการประสานความรวมมือ ระหวางชุมชน และสถานประกอบการเพื่อชวยเหลือดานทรัพยากรและ

เทคนิควิธีการใหมๆ มีการใหบริการวิชาการแก ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีหนังสือ ตําราเรียน สื่อ

การเรียนรูที่หลากหลายมีการใหบริการในหองสมุด และจากอาจารยผูสอน 

- เชิญสถานประกอบการมาใหคําแนะนําแกผูเรียนในเรื่องการทํางาน 

- ศึกษาดูงานสถานศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาดานผูเรียน 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 

- ปญหาผูเรียนออกกลางคัน เนื่องจากผูเรียนที่ออกกลางคันสวนใหญจะเปนผูที่มีความ 

ประพฤติไมดีมาจากที่อื่น ไมชอบอยูในกฎเกณฑ หรือบางคนก็เรียนไปสักพักแลวอยากเปลี่ยนใน

กลับไปเรียนสายสามัญ ดังนั้นทางวิทยาลัยจะตองพยายามปรับปรุงเพื่อแกปญหาเรื่องนี้ใหดีตอไป 

- ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําที่ไมตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

  

 



 

 

 

มาตรฐานที่  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซยีน 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ดําเนินการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการ โดยการเขานิเทศการฝกงานของผูเรียน

เพื่อที่จะไดสํารวจสอบถามขอมูล ผลการฝกงาน ความรูความสามารถของผูเรียนวาตรงกับที่ทางสถาน

ประกอบการตองการหรือไม และขอขอเสนอแนะตางๆ จากสถานประกอบการ 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม)ี 

1. สถานศกึษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพฒันาหลักสูตร มี 

2. สถานศึกษามีการพฒันาหลักสูตรรวมกบัสถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

มี 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลกัสูตร มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร มี 

5. สถานศึกษามีการนําหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒันาแลวตามขอ (1)-

(4) ไมเกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียน

การสอน 

รอยละ 75 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุ

เรงดวน 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบสอบถามขอมูลจากสถานประกอบการ 

- ขอเสนอแนะจากการนิเทศการฝกงาน 

- เลมรายงานผลการฝกงาน



 

 

 

มาตรฐานที่  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 เพื่อใหการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เขากับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.2 นั้น ไดมีคําสั่งให

ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะ

วิชาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และไดมีการตรวจแผนการจัดการเรียนรูจากหัวหนาแผนกเพื่อ

ความถูกตองและตรงตาวัตถุประสงค 
 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย ที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมและคุณลักษณะอันพงึประสงคและปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงทกุรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 - 

59.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
มี 

3. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 - 

69.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
มี 

4. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 - 

79.99 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
มี 

5. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ขึ้นไป 

ของจํานวนครผููสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
มี 

หมายเหต ุ ใสคารอยละใหตรงกบัหัวขอตามประเด็นพจิารณา 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

ตัวอยางแบบบันทึกการจัดการเรียนรูของครูตามภาคผนวก 



 

 

 

มาตรฐานที่  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิธีดําเนินการคือ มีการจัดอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ ใหกับครูผูสอน ในชวงปดภาค

เรียนกอนเปดภาคเรียนใหครูผูสอนนําตัวอยางสื่อการสอน มานําเสนอหัวหนาแผนก ในสวนของ

แผนการจัดการเรียนรูจะตองมีการสอดแทรกในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลังจากหมดคาบเรียนใหครูผูสอนดําเนินการบันทึกหลัง

สอนดวย ไดมีการจัดซื้ออุปกรณทางดานเทคโนโลยีตางๆ เชน คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร ใหแตละ

แผนก อีกทั้งยังไดติดต้ังโปรเจคเตอรในหองปฏิบัติการตางๆ ดวย 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา 
ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตาม

แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย ที่มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

รอยละ 

85 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมใน

การจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวชิาที่สอน 
รอยละ 90 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครู

แตละคนทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาที่

สอน 

รอยละ 

100 

4 สถานศกึษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิค

วิธีการสอนทีห่ลากหลายและผลการนเิทศการจัดการเรียนการสอนไป

จัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน ไมนอยกวา

หน่ึงรายวิชาที่สอน 

จํานวน 1 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหา

หรือพฒันาการเรียนการสอนไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาที่สอน 
จํานวน 1 

 

 



 

 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- สื่อการสอนของครผููสอนในแตละรายวิชา 

- แผนการจัดการเรียนรู 

- บันทึกการสอนและบันทึกหลงสอน 

- สมุดรายงานผลการเรียน 

- งานวิจัยในชั้นเรียน 



 

 

 

มาตรฐานที่  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 1. มีการจัดทําคูมือครู และคูมือนักเรียนเพื่อใหครูและผูเรียนไดทราบหลักเกณฑตางๆ 

2. วิทยาลัยไดใหครูผูสอนทุกคน แจงหลักเกณฑการใหคะแนนแกนักเรียนกอนการจัดการ

เรียนการสอน โดยทําเปนแบบคอรส เอาทไลน  

 3. วิทยาลัยดําเนินการใหครูผูสอนทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาที่สอน 

 4. สนับสนุนดานสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมการวัดและประเมินผลดวยวิธีที่

หลากหลาย เชน ไดใหนักเรียน สอบปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร 

 5. วิทยาลัยไดในจัดทําแบบประเมินผูสอน ซึ่งไดใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน 

 6. วิทยาลัยดําเนินการใหครูผูสอน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

 7. วิทยาลัย ไดใหครูใชสื่อในการสอนที่หลากหลาย เชน โปรเจคเตอร ปายคํา แบบฝกปฏิบัติ 

เปนตน 

ผลการดําเนินการ 

หัวข

อ 
ประเด็นพิจารณา 

ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคนกําหนด และแจงหลกัเกณฑและวิธีการวัดและ

ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทกุ

รายวิชาที่สอน 
มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ

เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน ใหเปนผูเรียนมสีวนรวมในการวัดและประเมินผล

ทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ

พัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก

รายวิชาที่สอน 

มี 

 

 

 



 

 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

1. คอรส เอาทไลน 

2. แผนการจัดการเรียนรู 



 

 

 

มาตรฐานที่  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สํารวจความตองการของสถานประกอบการในเรื่องความรูความสามารถของผูเรียนที่ออก

ฝกงาน เพื่อสงผูเรียนเขาฝกงานใหตรงสาขาและตรงตามความตองการของตลาดแรงงานมีการจัด

ปฐมนิเทศผู เรียนกอนฝกงานพรอมแจกคูมือการฝกงาน ใหกับผูเรียน ระหวางการฝกงานทาง

สถานศึกษามีการนิเทศฝกงานของผูเรียน มีการวัดและประเมินผลการฝกงานโดยสถานประกอบการ

และอาจารยนิเทศ 

 ผลการดําเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความรวมมือ

ในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสมัพันธกับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนเิทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มี 

3 สถานศึกษามีการนเิทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หนวยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

หนวยงาน 
มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรงุโดยเชิญสถาน

ประกอบการ  

หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา 

มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- รายงานการฝกงาน  



 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 5 ดีมาก 

2.2 5 ดีมาก 

2.3 5 ดีมาก 

2.4 5 ดีมาก 

2.5 5 ดีมาก 

รวม 25  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

 

จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อใหตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับสังคมในยุคปจจุบัน มีการใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย มีการ

สอดแทรกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตางๆ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระหวางการเรียนการ

สอน อีกทั้งยังมีการรับฟงความคิดเห็นตางๆ ของสถานประกอบการเพื่อนํามาพัฒนาทักษะของผูเรียน

ใหตรงตามความตองการ มีการอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 

 - 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษาจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และดําเนินการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ไดดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ที่กําหนดไว และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกตอการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดทําแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพตอไป 

 

ผลการดําเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามทีก่ําหนดใน

กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัตงิาน

ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง

พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ

สถานศึกษาและมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

3.90 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ

การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

1.  ผูทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาคัดเลอืก ตองมกีระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒ ิ

2.  การประเมิน ตองประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

                    ประเมินหนาที่ตามพระราชบัญญัตโิรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2)  

                    พ.ศ. 2554 

                    ประเมินหนาที่ตามเกณฑประเมินคุณภาพภายนอก ขอ 8.1   

หลักฐานอางองิ 

- รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม และการลงนามเขาประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิทีม่ีตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

หมายเหต ุ 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยฯไดกําหนดจัดทําแผนการจัดการสถานศึกษาโดยการมีรวมมือของครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ผูปกครอง  

ศิษยเกา  เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ความพยายาม 

วิทยาลัย ไดนํานโยบายการศึกษาชาติ  นโยบายการอาชีวศึกษา มากําหนดวิสัยทัศน  นําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินภายในและภายนอก ไดวิเคราะหสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน   สํารวจความตองการตลาดแรงงาน  สํารวจความตองการของสถาน

ประกอบการ นํามาสรุปวิเคราะหเพื่อกําหนดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  และกําหนดจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป  มีการจัดประชุมภาคี 4 ฝายเพื่อหาขอคิดเห็นและขอสนับสนุน  มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนฯ  มีการรับรองแผนฯโดยคณะกรรมการสถานศึกษา   นํากรอบแนวคิดจาก

แผนพัฒนามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป   มีการกํากับติดตามการนําแผนไปสูการปฏิบัติ   มี

คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกนําผลมาสรุป

รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน วิทยาลัยไดรับความรวมมือจาก

สถานประกอบการ  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ผูปกครอง  ศิษยเกา  ในการสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพ  เชน  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชุมครูและ

ผูปกครอง แบบประเมินความพึ่งพอใจการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  การจัดทํารายงาน

แผนประจําป  เปนตน 

 

ผลการดําเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครฐัและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปทีส่อดคลองกับแผนพฒันาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา 

มี 



 

 

 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป มี 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรงุ 
มี 

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) และ (3) 

3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงาน  

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการกําหนด อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ความพยายาม 

 ตลอดปการศึกษา 2555 สถานศึกษาไดจัดทําปฏิทินโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2555 โดยโครงการกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาไดจัดใหสอดคลองกับ อัตลักษณของ

สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 

ผลการดําเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาทีส่อดคลองกับอัตลักษณของ

สถานศึกษา โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) และ (3) 

3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุ

เรงดวน 

 หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ที่มีตอ อัตลักษณ

ของสถานศึกษา 

- หลักฐานแสดงการใหความเห็นชอบในการกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

คณะกรรมการบรหิาร 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคลองกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา



 

 

 

มาตรฐานที่  3     ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามนโยบาย มีการประชุมครู บุคลากรทุกฝาย เกินภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง มีการเชิญผูปกครองมาประชุมทุกภาคเรียน และนําความคิดเห็นขอเสนอแนะทั้งจาก

ผูปกครอง บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา

อยางสม่ําเสมอ 

 

ผลการดําเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษามีการบรหิารจัดการศกึษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน

ตนสังกัด 
มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอย

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 5 ครั้ง 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มสีวนเกี่ยวของกบัการจัดการ

อาชีวศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษา หรือ

วิทยาลัย ครูและบุคลากร 

ทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูที่มสีวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา

สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบรหิารงาน และภาวะผูนําของผูบรหิาร

สถานศึกษา  

โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

คาเฉลี่ย 

3.75 

 

ความสําเร็จ 

ระดับคุณภาพ เกณฑที่ได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏบิัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- นโยบายแผนปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัด 

- แบบประเมินผลการบริหารงานของสถานศึกษา 

- หนังสือแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

- รายงานการประชุม 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิธีดําเนินการคือ มีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการขอมูลตางๆ อยาง

เปนระบบ โดยมีการอบรมการใชงานใหกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม 

และมีการมอบหมายสิทธในการเขาถึงขอมูลใหแตละคนตามหนาที่ความรับผิดชอบและความ

เกี่ยวของกับขอมูลตางๆ  

ผลการดําเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรบั

สถานศึกษาที่ครบถวนและเช่ือมโยงเปนระบบ และมรีะบบสํารองขอมลูสารสนเทศ

เพื่อปองกันการสูญหายของขอมลู 

มี 

2 สถานศึกษามีการพฒันาฐานขอมลูสารสนเทศอยางตอเนือ่งและเปนปจจบุัน มี 

3 สถานศึกษาใหครู บุคลากรทกุฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลสารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพงึพอใจในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

คาเฉลี่ย

3.6 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

หมายเหต ุ

- ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อบํารุงรักษา  ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยาง

รวดเร็วในเวลาที่ตองการ และ       ลดความซ้ําซอนของขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ดีตอง

ประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลและ   สิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบ

บริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจ   เกิด

ขึ้นกับฐานขอมูล 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถวน  เชื่อมโยงอยางเปนระบบ และเปน

ปจจุบัน  

    ไดแก  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลนักเรียน นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูล

บุคลากร  

    ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ   

    ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด  



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนงานดูแลชวยเหลือนักเรียน ไวในแผนปฏิบัติการประจําป   จัดทํา

คูมือนักเรียนนักศึกษา  คูมือครู   คูมือครูที่ปรึกษา กําหนดโครงการพัฒนาระบบดูแล  กิจกรรมพบครู

ที่ปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมบาน โครงการรณรงคตอตานสารเสพติด โครงการบริหารความเสี่ยงดานการ

ทะเลาะวิวาท ดานสังคม ดานการพนัน และดานการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา  ผูเรียนและผูปกครอง   

ความพยายาม         

วิทยาลัยฯ ไดนําโครงการกิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไปดําเนินการโดยมีคําสั่ง

แตงตั้งอาจารยพัฒนาผูเรียน ครูที่ปรึกษา  และหัวหนาชั้นทุกระดับชั้นสาขา มีหนาที่สอดสองดูแล

ดานวินัยและความประพฤติ  มีการอบรมใหความรูเรื่องภัยของสารเสพติด  มีการตรวจปสสาวะเปน

ประจําทุกป  มีการประชุมครูที่ปรึกษาและอาจารยพัฒนาผูเรียน เพื่อกํากับติดตามการปฏิบัติงาน  มี

การรายงานผลเปนประจํา ทุกเดือน   มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลโดยครูที่ปรึกษา  เพื่อคัด

กรองผูเรียนจัดกลุมปญหา  การติดตามผูเรียน  ประสานงานกับผูปกครอง   มีกิจกรรมเยี่ยมบาน และ

ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบงานพัฒนาวินัย  เพื่อปองกันแกไขปญหาอันอาจเปนอุปสรรคตอ

การเรียนผลการดําเนินการ 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวข

อ 
ประเด็นพิจารณา 

ผล(มี/ไม

มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบรหิาร ความเสี่ยงที่สําคัญ

อยางนอย        5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่ง

เสพติด ดานสงัคม ดานการพนันและการมั่วสมุ โดยการมสีวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง 

 

 

มี 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบรหิารความเสี่ยง มี 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน มี 

 

 



 

 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดมีาก 
 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ(4) 
4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุ

เรงดวน 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- การเยี่ยมบานนักเรียน หนงัสอืเชิญผูปกครอง  โครงการรณรงคตอตานสารเสพติด 

โครงการตรวจสารเสพติด  คูมือนักเรียน โครงการพัฒนาระบบดูแลของครูทีป่รกึษา 

 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 มีการดําเนินการใหอาจารยทีป่รึกษาเยี่ยมบานนกัเรียน จัดใหอาจารยทีป่รึกษาเขาโฮมรูม

ในชวงเชาทุกวัน อาจารยทีป่รึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือดูแลนักเรียน 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม)ี 

1 สถานศึกษามีการปฐมนเิทศผูเรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแตงตัง้ครูทีป่รกึษาและจัดใหผูเรียนพบครทูี่ปรกึษาอยาง

นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
5 ครั้ง/สัปดาห 

3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มี 

4 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน

อยางนอย 

รอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนทีร่องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสรมิผูเรียนปญญาเลิศ มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โครงการปฐมนิเทศ  

- โครงการเยี่ยมบานผูเรียน 

- หลักฐานการมอบทุนการศึกษา 

- หนังสือเชิญประชุมผูปกครอง



 

 

 

มาตรฐานที่   3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดแูลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา

และ การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ใหอาจารยประจําหองทําระเบียบการใชหองใหชัดเจนเปนลายลักอักษร และตองปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด อาจารยทุกทานที่ประจําหองตางๆ ตองดูแลอุปกรณทุกชิ้นทั้งกอนใชและหลังใช 

อาจารยทุกทานชวยกันสอดสองดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที ่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงานศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของคร ู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศน

ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 คาเฉลี่ย 

4.20 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุง การบรหิารจัดการ มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 



 

 

 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

 หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา 

- แบบประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอมของวิทยาลัย 

- โครงการปรับปรงุภูมิทัศน 

 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยไดมีการสนับสนุนดานอุปกรณ ครุภัณฑ และวัสดุการสอนใหกับครูและผูเรียนเพื่อให

การเรียนการสอนบรรลุตาม อัตลักษณของวิทยาลัยและมีการจัดทําแผนงานโครงการตางๆ ของ

วิทยาลัย มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูสอน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาเกี่ยวกับการจัด

อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรใหเพียงพอตามความตองการของทุกฝาย 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

และคอมพิวเตอร 

มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คาเฉลี่ย 3.90 

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- บันทึกการเบิกอปุกรณ 

- แบบประเมินความพึงพอใจการจัดสรร อุปกรณทางการศึกษา 



 

 

 

มาตรฐานที่  3   ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยไดดําเนินการใหครู และบุคลากรจัดทําวิจัยเพื่อแกปญหา โดยที่มีการจัดอบรมการ

ทําวิจัยใหกับครูและบุคลากรในวิทยาลัย ดําเนินการใหครูและบุคลากรเขารับการอบรมจากหนวยงาน

ภายนอกที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ดําเนินการใหครูเขารวมเปนกรรมการคุมสอบ กรรมการตรวจขอสอบ

ตางๆ ของหนวยงานภายนอก ดําเนินการใหครู ไดรับรางวัลเกียรติยศตางๆ ไมวาจะเปน ครูดีเดน ครู

ดีในดวงใจ และการขอรับเครื่องราช ตางๆ อีกทั้งยังมีโครงการขาวกลางวันสําหรับครู และบุคลากร 

การทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในและตางประเทศ 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา รอยละ 

1. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

การฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 75 

100 

2. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 

100 

3. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น

หรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 

3.13 

4. 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 
100 

5. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ

วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5 

18.75 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โลเกียรติยศครูดีในดวงใจ 

- เกียรตบิัตรครูดีเดน 

- เครื่องราช 

- โครงการตางๆ 

- ใบสรปุการสมัมนา



 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ทางวิทยาลัยไดดําเนินการใหผูเรียนสรางชิ้นงานและประเมินราคาชิ้นงานนั้นๆ วาถามีผูวา

จางใหทําจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทาไร หรือทดลองใหผูเรียนในสาขาบัญชีทําทดลองเปดกิจการ

แลวใหทําบัญชีของกิจการและคิดเปนคาจาง อีกทั้งทางวิทยาลัยยังมีการโครงการตางๆ ที่ใหบริการ

ชุมชนโดยใชวัสดุของทางวิทยาลัยเอง ทางชุมชนไมตองเสียคาใชจายใดๆ มีการดําเนินการจัดการ

ประกวดสื่อ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคตางๆ 

  

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา 
งบดําเนินการ 

(1) 

งบ

รายจาย 
(2) 

รอยละ 
(3)  

ผล  

(มี / 

ไมมี) 

1 

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อปุกรณ

และสื่อสําหรบัการจัดการเรียนการสอนไม

นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ 

3,452,657 191,800 5.56 มี 

2 

สถานศึกษามีรายไดหรือมมีูลคาของผลผลิต 

ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ

เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของ

คาวัสดุฝก 

191,800 50,000 26.07 มี 

3 

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อปุกรณ

และสื่อสําหรบัการบรกิารวิชาการและ

วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 1 ของ

งบดําเนินการ 

3,452,657 162,500 4.71 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม 

สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและ

ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5  ของ

งบดําเนินการ 

3,452,657 315,000 9.12 มี 



 

 

 

5 

สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตาม

โครงการ กจิกรรม ดานการปลกูฝงจิตสํานึก

และเสรมิสรางความเปนพลเมอืงไทยและ

พลโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของ

งบดําเนินการ 

772,296 772,296 22.37 มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง  

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจําป 

- งบบญัชีการเงินของทางวิทยาลัย



 

 

 

มาตรฐานที่  3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ทางวิทยาลัยไดกําหนดแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาใน

ประเทศไวในแผนการจัดการเรียนรูและแผนปฏิบัติการประจําป 

 วิทยาลัยไดนําโครงการ กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไปดําเนินการโดยมี

การแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลทุกโครงการ

กิจกรรม ไดแก โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 

โครงการภูมิปญญาทองถิ่น โครงการฝกงานกับสถานประกอบการ โครงการนิเทศการฝกงานของ

ผูเรียน โครงการสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวข

อ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขายทัง้ในประเทศและหรือตางประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานทีม่ีการจัดหาภูมปิญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพฒันาผูเรียนไมนอย

กวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน 

รอยละ 

100 

3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทัง้ในประเทศและ หรือตางประเทศที่

มีสวนรวมในการจัดการศึกษากบัสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง 
34 แหง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสด ุอุปกรณ 

ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 

รายการ 

30 

รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ

ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือ

ตางประเทศ เพื่อการปรบัปรุง 

มี 

 

 

 



 

 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- รายงานการฝกงาน 

- โครงการเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

- รายงานการเบิกจาย วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ



 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 

3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 5 ดีมาก 

3.6 5 ดมีาก 

3.7 5 ดีมาก 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 4 ด ี

3.11 4 ด ี

3.12 4 ด ี

รวม 57  

คะแนนเฉลี่ย 4.75 ดีมาก 

 

จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 มีการดําเนินงานตางๆ รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็น ประสานความรวมมือระหวางชุมชนและสถานประกอบการนําขอมูล

ตางๆ มาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทุกฝายใหความรวมมือกันเปน

อยางดี การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตางๆ มีการจัดใหสอดคลองกับอัตลักษณของ

วิทยาลัย มีการประชุมแสดงความคิดเห็นตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 

-  



 

 

 

มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม  จึงไดกําหนดโครงการบริการ

วิชาการวิชาชีพของแตละสาขา   กิจกรรมการบริการชุมชน   โครงการชวยซอมบํารุงคอมพิวเตอร

ใหกับโรงเรียนในเขตชุมชน อําเภอบางละมุง  โครงการอบรมการสรางเว็บ PHP โครงการใหบริการ

ความรูดานอินเตอรเน็ตกับผูปกครองนักเรียน โครงการตลาดใหความรูสูชุมชน โครงการบัญชีสูสังคม 

โครงการสอนใหความรูดานบัญชีกับบุคคลภายนอก โครงการฝกทักษะวิชาชีพ โครงการพี่สอนนอง 

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการบัญชีครัวเรือนไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

ความพยายาม 

                      วิทยาลัยฯไดนําโครงการบริการวิชาการวิชาชีพ   ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปไปดําเนินการมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดูแลรับผิดชอบเนนใหผูเรียนทุกสาขาวชิา   

ชุมชน  สังคมมีสวนรวมมีการติดตาม ประเมินผล อยางตอเนื่องและสรุปรายงาน      

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บรกิารวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

มี 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม 

ตอป 

4  กิจกรรม 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอย

ละ 60 เขารวมโครงการ กจิกรรม 

รอยละ  65 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม

โครงการ กจิกรรม 

รอยละ   75 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูรับบรกิารและมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

คาเฉลี่ย   3.86 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 



 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โครงการชวยซอมคอมฯ โครงการบญัชีครัวเรอืน โครงการเยี่ยมชมธุรกจิขนาดยอม เพาะเห็ดนางฟา 

- โครงการน้ํามันมะพราวสกัดเย็น  โครงการเยี่ยมชมมหกรรมพืชผักในสวนหลวง สดจากยอดดอย  

- โครงการถั่วอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โครงการธนาคารโรงเรียนพี่โรงเรียนเพื่อการสงเสริมการออม  

- โครงการออมกับธนาคารออมสิน โครงการสืบสานภูมิปญญาไทย  โครงการบัญชีรายรับ-รายจาย  

- โครงการน้ําปุย Em จากน้ําซาวขาว   



 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

 

จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 วิทยาลัยมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหตรงตามแผนที่วางไว เพราะทางวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของ

การมีสวนรวมกับชุมชน 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 

 - 

 



 

 

มาตรฐานที่  5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ตัวบงชี้ที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ของผูเรียน 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทําโครงการเพื่อใหผูเรียน

สามารถนําองคความรูจากการเรียนมาประยุกตใช ในการทําโครงงาน 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจัย 

มี 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 

2 จัดทําโครงการ สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมี

จํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดบัชั้น ปวช.3 จํานวน 3 

คน : 1 ช้ิน และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

มี 

3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

50.59 

4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอ

สาธารณชน 

25.89 

5.  สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช

ประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

4.25 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัตติามประเด็น  5  ขอ 5 



 

 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โครงการประกวด โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย 

- จํานวนโครงงานของผูเรียนระดบั ปวช. 3 จํานวน 3 คน ตอ 1 ชิ้น 

- จํานวนโครงงานของผูเรียนระดบั ปวส. 2 จํานวน 2 คน ตอ 1 ชิ้น 



 

 

มาตรฐานที่  5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ตัวบงชี้  5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัยของครู 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหครทูุกคนจัดทํา นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย อยางนอยปการศึกษาละ 1 ช้ินงาน และใหมีการนาํผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนเพื่อใหเกิดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจดัประกวด จัด

แสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน จัดทํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช

ประโยชนในสถานศึกษา 

75.48 

4 สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจัย ไม

นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทัง้หมด เผยแพรตอสาธารณชน 

51.86 

5 สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5  ของจํานวนผลงานทั้งหมด นาํไปใชประโยชน

หรือไดรบัรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ไมมี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 



 

 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- งานวิจัยของคร ู

 



 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 4 ด ี

5.2 4 ด ี

รวม 8  

คะแนนเฉลี่ย 4 ดี 

 

จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

- มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย 

- อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทําวิจัย 5 บท 

- จัดใหครูไดศึกษาดูงานวิทยาลัยในเครือในเรือ่งของการทําวิจยั 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 

- ขาดการสงเสริมและการสงประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

- นําไปใชประโยชนหรือเผยแพรในชุมชนนอยกวารอยละ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบงชี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

  วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยไดจัดการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี

ตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนบุํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอย

กวา 5 โครงการ กิจกรรม 

9 

กิจกรรม 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กจิกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนบุํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

รอยละ92.62 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทดิทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนบุํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

รอยละ100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม การ

ปลูกฝงจิตสํานกึ ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารงุ 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการบรหิารจัดการ 

มี 

 

 

 

 

 



 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่

มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานกึ ดานการรกัชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนบุํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี

ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

คาเฉลี่ย 4.20 

 

 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ขอมูลครูและผูเรียนในสถานศึกษา 

- รายงานสรุปโครงการ 

- ใบลงเวลาของผูเรียนทีเ่ขารวมโครงการ 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 



 

 

มาตรฐานที่ 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงชี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ธรรมชาต ิ

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษาไดมอบหมายใหฝายพัฒนาผูเรียน จัดทําปฏิทินโครงการกิจกรรมตางๆ ใน

แผนปฏิบัติการประจําป 2555 รวมทั้งใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 

ในการจัดกิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน โครงการ 

Big Cleaning Day โครงการปุย EM จากน้ําซาวขาว โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โครงการ

คายอาสาพัฒนาชุมชน เปนตน 

ความพยายาม 

 ตลอดปการศึกษา 2555 สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาเขารวมโครงการตางๆ 

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน โครงการ Big Cleaning Day 

โครงการปุย EM จากน้ําซาวขาว โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง โครงการคายอาสาพัฒนา

ชุมชน เปนตน 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมม ี

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ

อนุรักษสิง่แวดลอม    ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 
10 โครงการ 

2 สถานศกึษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กจิกรรม

ปลูกฝงจิตสํานกึ ดานการอนรุักษสิง่แวดลอม 
รอยละ 80 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน

เขารวมโครงการ กจิกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

รอยละ 80 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม

ปลูกฝงจิตสํานกึดานการอนรุักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรงุการบรหิารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก

สถานศึกษาที่มีตอภาพลกัษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 

5.00 

คาเฉลี่ย 4.46 



 

 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

ขอมูลโครงการ  



 

 

มาตรฐานที่ 6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงชี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 

 วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 ความตระหนัก 

  โครงการดานการกีฬาและนันทนาการที่ทางวิทยาลัยไดจัดทําขึ้นอยูแลวนั้น จะถูก

ดําเนินการและจัดกิจกรรมขึ้นอยางตอเนื่อง และถาหากมีกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการใดที่นาสนใจ

หรือเปนสิ่งใหมเขามากับยุคสมัย ทางวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดทําไดก็จะจัดทําขึ้น เพื่อเนนให

นักเรียน ครูและบุคลากรไดมีสวนรวมกับกิจกรรมนันทนาการและกีฬานั้นๆ เพิ่มมากขึ้น  

  การจัดกิจกรรมดานกีฬาหรือนันทนาการขึ้นทุกๆ โครงการจะมีการนํานักเรียนครู

และบุคลากรเขามารวมอยางเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม ดานการกีฬาและ

นันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 

6 

โครงการ 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กจิกรรม 

ดานการกีฬาและนันทนาการ 
รอยละ 71.5 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุก

คนเขารวมโครงการ กจิกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
รอยละ 100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม 

ดานการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทกุฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก

สถานศึกษาที่มีตอภาพลกัษณของสถานศึกษา ในการสงเสรมิดาน

การกีฬาและนันทนาการ   

และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ไมมี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

 



 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โครงการกจิกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา 

- โครงการกจิกรรมสงเสริมดานนันทนาการ 



 

 

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแผนโครงการกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง    ไวในแผนการจัดการเรียนรูและแผนปฏิบัติการประจําป   

ความพยายาม 

                     วิทยาลัยฯ ไดนําโครงการ / กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปไป

ดําเนินการโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ   มีการกํากับติดตาม  ประเมินผล  และ

รายงานผล ทุกโครงการกิจกรรม  ไดแก  โครงการภูมิปญญาทองถิ่น โครงการคายอนุรักษธรรมชาติ  

โครงการบัญชีครัวเรือน  โครงการทําบัญชีรายรับรายจาย โครงการวันวิชาการ โครงการเงินออม

ธนาคารออมสิน 

ผลการดําเนินการ 

หัวข

อ 

ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 
14   กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบรหิารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียน 

ผูเรียนเขารวมกิจกรรม 

รอยละ   65% 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ครูและบุคลากร 

เขารวมกิจกรรม 

รอยละ   70% 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มี

ตอการปลูกฝงจิตสํานกึดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมผีลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

คาเฉลี่ย      3.72 

 

 

 



 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

แบบประเมินความพึงพอใจและแผนงานปฏิบัติการประจําป  โครงการภูมิปญญาทองถิ่น โครงการ

คายอนุรักษ  โครงการบัญชีครัวเรือนโครงการทําบัญชีรายรับรายจาย โครงการวันวิชาการ โครงการ

เงินออมธนาคารออมสิน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 

6.2 5 ดีมาก 

6.3 4 ด ี

6.4 5 ดีมาก 

รวม 19  

คะแนนเฉลี่ย 4.75 ดีมาก 

 

จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ตลอดปการศึกษา 2555 สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาเขารวมโครงการตางๆ 

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย เชน กิจกรรมวันพอ วันแม แหงชาติ ใหผู เรียนรูจักการเสียสละโดยการใหมี

อาสาสมัครบริจาคโลหิต บริจาคสิ่งของ พัฒนาชุมชา เชนการกวาดลานวัด เก็บขยะตามชายหาด 

กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลเพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ยกตัวอยางเหลานี้จะมี

การจัดทุกๆ ปและมีการเพิ่มจํานวนผูเขารวมทุกๆป 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 

 - 

 

  

 

 



 

 

มาตรฐานที่ 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษาไดจัดใหมีการทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ โดยมีสวนรวมของ

ครู และบุคลากรทุกภาคสวนทั้งในวิทยาลัยและชุมชน สถานประกอบการ อีกทั้งไดมีการ ติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการจัดใหมีการนิเทศครูผูสอน ใหนักเรียนมีสวนในการประเมิน

ครูผูสอนในทุกรายวิชา อีกทั้งไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของ

สถานศึกษาทุกภาคเรียน เพื่อนําไปจัดทํารายงานประจําป และจัดใหมีระบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องแบบบูรณาการ จากการประเมินคุณภาพภายใน และผลของการประเมิน

คุณภาพภายนอก  

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดทําแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมสีวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
มี 

3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 
มี 

5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 



 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 

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

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุ

เรงดวน 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา 

- โครงการนิเทศการสอน 



 

 

มาตรฐานที่ 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 สถานศึกษาไดจัดใหมีการทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ โดยมีสวนรวมของ

ครู และบุคลากรทุกภาคสวนทั้งในวิทยาลัยและชุมชน สถานประกอบการ อีกทั้งไดมีการ ติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการจัดใหมีการนิเทศครูผูสอน ใหนักเรียนมีสวนในการประเมิน

ครูผูสอนในทุกรายวิชา อีกทั้งไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของ

สถานศึกษาทุกภาคเรียน เพื่อนําไปจัดทํารายงานประจําป และจัดใหมีระบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องแบบบูรณาการ จากการประเมินคุณภาพภายใน และผลของการประเมิน

คุณภาพภายนอก  

 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ป

การศึกษา 2555 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ 

ดีมาก ด ี พอใช ตอง

ปรับปรุง 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

1 1.1  4    

 1.2 5     

 1.3 5     

 1.4   3   

 1.5   3   

 1.6      

 1.7    2  

 1.8  4    

 1.9  4    

2 2.1 5     

 2.2 5     

 2.3 5     

 2.4 5     

 2.5 5     



 

 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ 

  ดีมาก ด ี พอใช ตอง

ปรับปรุง 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 3.1 5     

 3.2 5     

 3.3 5     

 3.4 5     

 3.5 5     

 3.6  4    

 3.7 5     

 3.8 5     

 3.9  4    

 3.10  4    

 3.11  4    

 3.12  4    

4 4.1 5     

5 5.1  4    

 5.2  4    

6 6.1 5     

 6.2 5     

 6.3  4    

 6.4 5     

7 7.1 5     

รวม  19 11 2 1  
 

  

รวมตัวบงชี้ที่มผีลการตัดสินตามเกณฑสงูสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จํานวน  19 ตัวบงชี 

รวมตัวบงชี้ที่มผีลการตัดสินตามเกณฑสงูสุด ในระดับ 4 คะแนน  ดี     จํานวน  11 ตัวบงชี้ 

รวมตัวบงชี้ที่มผีลการตัดสินตามเกณฑสงูสุด ในระดับ 3 คะแนน  พอใช จํานวน    2 ตัวบงชี้     

รวมตัวบงชี้ที่มผีลการตัดสินตามเกณฑสงูสุด ในระดับ 2 คะแนน  ตองปรับปรงุ จํานวน    1 ตัวบงชี้     

 



 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ด ี

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑ

ตองปรับปรุงหรือตองปรบัปรุงเรงดวน 

5 

ด ี 24 – 33 ตัวบงชี้ 4 

พอใช 18 – 23 ตัวบงชี้ 3 

ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบงชี้ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา 12 ตัวบงชี ้ 1 

     หมายเหต ุ กรณีที่สถานศึกษามผีลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 

30 – 34  ตัวบงชี้ และมีตัวบงชี้ที่เหลือบางตัวบงชี้ อยูในระดับ 2 ตองปรบัปรุง หรือ 1 ตองปรบัปรุง

เรงดวน  จะไดระดบั 4  ดี  

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- จากการเกบ็รวบรวมขอมลู ทั้ง 7 มาตรฐาน



 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 

7.2 4 ด ี

รวม 9  

คะแนนเฉลี่ย 4.5 ดีมาก 

 

จุดเดน  (ปจจัยที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา มีการจัดทํารายงานประจําป โดยไดรับความรวมมือจากวิทยาลัย ชุมชน และสถาน

ประกอบการ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง แบบบูรณาการ และมีการประเมินผล

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพต่ํากวาดี) 

 - 

 


