


ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเอง ( Self-Assessment Report )  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยรายงานฉบับนี้จัดรวบรวมผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๘  มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ข้อมูลสถานศึกษา สภาพการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ การด าเนินการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ผลสรุปการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่,  
งานที่ได้รับมอบหมาย และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล  หน่วยงาน, แผนกวิชา และของ
วิทยาลัยฯ จนส าเร็จเรียบร้อยเป็นผลดีต่อทางราชการ และเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถานศึ กษาและ
หน่วยงาน สืบต่อไป 
 
 
 
        

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

ค าน า            ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร          ข 
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา         
 ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา        ๑ 
 ๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา        ๔ 
 ๑.๓ ระบบโครงสร้างการบริหาร        ๘ 
 ๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา        ๙ 
 ๑.๕ ความส าเร็จตามดเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ๑๐ 
 ๑.๖ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง     ๑๑ 
ตอนที่ ๒ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา    ๑๒ 
 ๒.๒ ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      ๑๒ 
 ๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง      ๑๔ 
 ๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   ๑๕ 

ตอนที่ ๓ การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ     ๑๖ 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     ๒๒ 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา      ๒๕ 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ      ๓๔ 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   ๓๕ 
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ๓๗ 
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา      ๔๐ 
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     ๔๒ 

ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน      ๔๗ 
 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา       ๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 

  



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
เขียนสรุปเป็นความเรียงโดยย่อ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
จัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๔๐  ตามนโยบายการพัฒนาก าลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๘  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  
และผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพโดยเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอน  ๒  สาขางาน  คือ  สาขายานยนต์และ
สาขางานการบัญชี  ปัจจุบัน  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
๔ สาขางาน  ได้แก่  สาขางานยานยนต์  สาขาไฟฟ้าก าลัง  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการบัญชี  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ๓ สาขางาน  ได้แก่  สาขาเทคนิคยานยนต์  สาขาไฟฟ้าก าลัง  สาขาการ
จัดการทั่วไป  โดยมี 

นายประเสริฐ มหาสะรานนท์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๘ 
นายเพิ่มสิน เฉยศิริ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖-๒๕๕๐ 
นายวิเชษฐ์ พุกสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
นายสุภาพ มณีรัตน์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
นายสมพร ชูทอง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
นายเพชรโยธิน   ราษฎร์เจรญิ      ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗-ปัจจุบัน 

 
ปรัชญาของวิทยาลัย 
 “ประพฤติดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมความรู้  คู่คุณธรรม” 
 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
 “เป็นสถานศึกษาชั้นน าด้านวิชาชีพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสิมการท างานเป็นทีม ยกระดับความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพสู่สากล” 
 
พันธกิจของวิทยาลัย 
 ๑.พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยค านึงถึง คุณภาพและความเป็นเลิศ
ให้บริการ วิชาชีพสู่ชุมชนและท้องถิ่น น้อมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย สถานประกอบการ ผู้ปกครองชุมชน องค์กรต่างๆ 
 ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและการจัดการศึกษา 
 ๓.ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพ 
 ๔.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลัก การท างานเป็นทีม 
 ๕.ปรับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 
 
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 “จิตบริการ” 
 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 
 



๒. หลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดจัดการเรียนการสอน  จ านวน ๒ ประเภทคือ  
ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทพณิชยกรรม 

ระดับชั้น ปวช.ภาคปกต ิ
 แผนกวิชาการบัญชี   สาขาการบัญชี 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ 
 แผนกวิชาเครื่องกล   สาขางานช่างยนต์ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟก าลัง  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ระดับชั้น ปวส.ภาคปกต ิ
 แผนกวิชาการบัญชี   สาขาการบัญชี 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีส านักงาน 
 แผนกวิชาเครื่องกล   สาขาเทคนิคยานยนต์ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟก าลัง  สาขาการติดตั้งไฟฟ้า 
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการทั่วไป 
 แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
ระดับชั้น ปวช.เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 แผนกวิชาการตลาด   สาขาการขาย 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ 
 
ระดับชั้น ปวส.เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีส านักงาน 
 แผนกวิชาเครื่องกล   สาขาเทคนิคยานยนต์ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟก าลัง  สาขาการติดตั้งไฟฟ้า 
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการทั่วไป 
 
ระดับชั้น ปวช.ทวิภาค ี
 แผนกวิชาการบัญชี   สาขาการบัญชี 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานคอมพิวเตอร์ 
 แผนกวิชาเครื่องกล   สาขางานช่างยนต์ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟก าลัง  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 แผนกวิชาการตลาด   สาขาการขาย 
 
ระดับชั้น ปวส.ทวิภาคี 
 แผนกวิชาการตลาด   สาขาการขาย 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีส านักงาน 
 แผนกวิชาเครื่องกล   สาขาเทคนิคยานยนต์ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟก าลัง  สาขาการติดตั้งไฟฟ้า 
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการทั่วไป 
 แผนกวิชาการบัญชี   สาขาการบัญชี 

 
 



๓. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
จ านวน  ๘  มาตรฐาน  ๔๕  ตัวบ่งชี้  โดยใช้เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
กรอบมาตรฐานอาชีวศึกษาโดยแบ่งเป็น  ๕  ระดับ  คือ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  และปรับปรุงเร่งด่วน   
ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑.  ขั้นเตรียมการ 
 เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ  บุคลากร  และทรัพยากร 

      ๑.๑  ด้านงบประมาณ  วิทยาลัยฯ  ได้จัดสรรงบประมาณในปี  ๒๕๕๗  ในการจัดท าประกัน 
คุณภาพสถานศึกษา 
       ๑.๒  ด้านบุคลากร  วิทยาลัยฯ  ได้ประชุมชี้แจง  สร้างความตระหนัก  และความเข้าใจในการ
จัดท าประกันคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้  ก ากับติดตาม  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       ๑.๓  ด้านทรัพยากร  วิทยาลัยฯ  ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน  โดยการจัดตั้ง
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการถาวร 
 ๒.   ขั้นตอนวางแผนการด าเนินงาน 
       ๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
       ๒.๒  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
       ๒.๓  จัดท าแบบฟอร์มเครื่องมือการประเมินภายในของสถานศึกษา 
       ๒.๔  จัดท าคู่มือการติดตามการประกันคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 
 ๓.   ขั้นตอนด าเนินงาน 
       ๓.๑  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  โดยยึดมาตรฐาน
อาชีวศึกษา  ๘ มาตรฐาน  ๔๕  ตัวบ่งชี ้
       ๓.๒  คณะกรรมการประกันคุณภาพตรวจประเมินแผนกวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในสถานศึกษา
ตามสภาพความเป็นจริง  และสรุปผลการประเมิน 
       ๓.๓  การประเมินและรวบรวมข้อมูล  ได้ประเมินตามความเหมาะสมของแต่ละมาตรฐานประเมิน
และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หน่วยงาน  แผนกวิชา  นักเรียนนักศึกษา  ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง  
สถานประกอบการ  และชุมชน  เป็นต้น 
       ๓.๔  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์เป็น
แบบอย่างง่าย  คือ  ร้อยละ  การแจกแจงความถี่  และค่าเฉลี่ย  เป็นต้น 
 ๔.   ขั้นสรุปและรายงาน 
       ๔.๑  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  ๘  มาตรฐาน  ๔๕  ตัวบ่งชี ้
       ๔.๒  ก าหนดแนวทางปรับปรุงในส่วนที่มีผลการประเมินระดับพอใช้และปรับปรุง 
       ๔.๓  เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้กับบุคลากรและชุมชนรับทราบ   โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 



๔. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๑ ได้แก่ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลส าฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ต่อคุณภาพของผู้เรียน 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                     อาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อ  
                     ภายใน    ๑ ปี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ 
                     ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๑  ได้แก ่
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน   
                     อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖    ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ  
                     วิชาชีพ หรอืหน่วยงานที่  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 
 
ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๒  ได้แก่ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  
ตัวบ่งชี้ที  ๒.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓   ระดับคุณในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๒  ได้แก ่
  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๓  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งขี้ท่ี ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน 

ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๓  ได้แก ่
ไม่มี 

 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๔  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๔  ได้แก ่
ไม่มี 

 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๕  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู 

 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๕  ได้แก ่
ไม่มี 

 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๖  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้  ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๖  ได้แก ่

ไม่มี 



ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๗  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๗  ได้แก ่

ไม่มี 
 
ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๘  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้น   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้   
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๘  ได้แก ่

ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลส าฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๔.๙๒ 
( ๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๒.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๕) 
-ดีปฏิบัติ(๑)และมีผล(๔) 
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๓) 
-ต้องปรับปรุงปฏิบตัิ(๑)และมผีล(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ(๑) 

 
ปฏิบัติ(๑)และมผีล(๕) 

(๕  คะแนน) 
 

ดีมาก 

๓.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๕ 
 (๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
-ดี ๕๕-๖๕.๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕ 

ค่าคะแนน ๒.๖๑ 
 ( ๓ คะแนน) 

พอใช้ 

๕.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

-ดีมาก ๖๕ขึ้นไป 
-ดี ๕๕-๖๕.๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕ 

ค่าคะแนน ๔.๔๐ 
 (๔  คะแนน) 

ดี 

๖.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๒.๕๕ 
 (๓  คะแนน) 

พอใช้ 

๗.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

 
ค่าคะแนน ๓.๘๑ 
 ( ๔   คะแนน) 

 

ดี 

๘.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ 
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๕ 
 (๕  คะแนน) 

 
ดีมาก 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
๙.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ 
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ดีมาก ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๕) 
-ดีปฏิบัติ(๑)และมีผล(๔) 
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๓) 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ(๑)และมีผล(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ(๑) 

ปฏิบัติ(๑)และมผีล(๔) 
(๔  คะแนน) 

 
 

ดี 

 
สรุปผลการประเมินตามตามมาตรฐานที่  ๑    คะแนนที่ได้  ๔.๒๒  ระดับ   ดี   

 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔) 
พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ(๑)-(๕) 
(๕  คะแนน) 

 
ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๓.ระดับภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

 

ดีมาก 

๔.ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

ดีมาก ปฏิบัติ   ๕  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ   ๔  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๔ ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๕.ระดับคุณภาพในการฝึกงาน มาก ปฏิบัติ   ๕  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ   ๔  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินตามตามมาตรฐานที่  ๒    คะแนนที่ได้  ๔.๘๐  ระดับ  ดีมาก 

 
 
 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
 

 -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๔.ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๕.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๖.ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๗.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 
 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๘.ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ 
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
๙.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕ คะแนน) 

ดีมาก 

๑๐.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๑๑.ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๔  ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๑๒.ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๔  ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓  คะแนนที่ได้  ๔.๘๓  ระดับ  ดีมาก  

 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

-ดีมากปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ข้อ 
-พอใช้ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๑ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

๕  ข้อ ดีมาก 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่  ๔  คะแนนที่ได้  ๕  ระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๑ ปฏิบัติ ๕ 
ข้อ 

๔  ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๒.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู 

ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน๑  ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

 
๔ ข้อ 

(๔  คะแนน) 

 
ดี 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕  คะแนนที่ได้  ๔.๐๐  ระดับ   ดี 

 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบตัิ  ๑ ข้อ 

 
๕  ข้อ 

(๕  คะแนน) 
ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบตัิ  ๑ ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบตัิ  ๑ ข้อ 

๕ ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๔.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบตัิ  ๑ ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖  คะแนนที่ได้   ๕.๐๐    ระดับ  ดีมาก 

 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดบัคณุภาพในระบบการประกนั
คณุภาพภายใน 

-ดีมาก ปฏิบตัิ(๑)-(๕) 
-ดีปฏิบตัิ(๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบตัิ(๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง(๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัิ(๑) 

ปฏิบตั(ิ๑)-(๕) 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

จ านวนตัวบง่ชี้ที่มผีลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดบั ๕ คะแนนดีมาก 
-ดีมาก๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มตีัว
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรงุหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
-ดี ๒๔-๒๙ ตัวบ่งชี ้
-พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี ้
-ต้องปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี ้
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๑๒ ตัวบ่งชี ้

  ๒๕ ตัวบ่งชี ้
(๔  คะแนน) 

ดี 

 
                                    สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗  คะแนนที่ได้   ๔.๕๐     ระดับ  ดี 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
๑.  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น   
 

-ดีมาก ปฏิบัติ(๑)-(๕) 
-ดีปฏิบัติ(๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง(๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ(๑) 

ปฏิบัติ(๑)-(๕) 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนสถาน
ประกอบการ   

-ดีมาก ปฏิบัติ(๑)-(๕) 
-ดีปฏิบัติ(๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง(๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ(๑) 

ปฏิบัติ(๑)-(๕) 
(๓  คะแนน) 

พอใช้ 

๓. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา   

ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) ข้อ 

๕ ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๔. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  

ดีมาก ปฏิบัติ   ๕  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ   ๔  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ 
 

๕ ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 



๕. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น   

ดีมาก ปฏิบัติ   ๕  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ   ๔  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ 

๕ ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๖. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา   

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ร้อยละ ๗๕   
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๗. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ   

ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) ข้อ 

ร้อยละ ๔๖.๘๗   
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๘. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการ
ฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๔.๗ 
 (๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๙. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๔.๗ 
 (๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๑๐. ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้   

ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) ข้อ 

๔ ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

 
                                    สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๘  คะแนนที่ได้   ๔.๕๐    ระดับ  ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินตามกลุ่มมาตรฐาน 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

๑.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ๑.๑-๑.๙ ๕ ๔.๒๒ ดี 
๒.ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ๒.๑-๒.๕ ๕ ๔.๘๐ ดีมาก 
๓.ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓.๑-๓.๑๒ ๕ ๔.๘๓ ดีมาก 
๔.ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม ๔.๑ ๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕.ด้านนวัตกรรมและการวิจัย ๕.๑-๕.๒ ๕ ๔.๐๐ ดี 
๖.ด้านภาวะผู้น าและการจัดการ ๖.๑-๖.๔ ๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗.ด้านการประกันคุณภาพภายใน ๗.๑-๗.๒ ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 
๘.ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๘.๑-๘.๑๐ ๕ ๔.๕๐ ดีมาก 

สรุประดับคุณภาพ ๔๕ ๕ ๔.๖๑ ดีมาก 
 
 

๕. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
แนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มุ่งพัฒนาใน  ๓  ด้านดังนี้ 

๑. ด้านผู้เรียน 
๑.๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้  โดยศึกษาหาความรู้จักแหล่งต่างๆ  ทั้งภายในและ  
       ภายนอกสถานศึกษา 
๑.๒  พัฒนาการจัดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  เสียสละ 
       เพ่ือส่วนรวม  และมีคุณลักษณะพ่ึงประสงค์ของผู้ให้ผลผลิต 
๑.๓  จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการวางแผนแสดงความคิดเห็นต่างๆผ่านกิจกรรมองค์การ 
       วิชาชีพ  และสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๑.๔  ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างจิตส านึก  มีจิตอาสา 

 ๒.  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 ๒.๑  ครูสร้างกิจกรรมการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเรียนเป็นโครงงาน 
       ๒.๒  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์       
                            สังเคราะห์และประเมินค่าเพ่ือให้ผู้เรียนตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

      ๒.๓  สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยี 
                 และนวัตกรรม 
      ๒.๔  สนับสนุนการมีส่วนร่วมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันในการจัดการ 
                 สถานศึกษา 
      ๒.๕  ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
                 ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
      ๒.๖  สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓.  ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑  จัดหาวัสดุอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นไว้ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นคุณภาพ 
 ๓.๒  น าระบบสาระสนเทศมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  
      
 
 
 



ตอนที่ ๑  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๔๐  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๒  หมู่ ๓  
ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ. นครนายก มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพ  และผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งการก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐ   
 ๑.๑.๒ ขนาดและท่ีตั้ง 
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒  หมู่  ๓  ต าบลทรายมูล  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  
รหัสไปรษณยี์  ๒๖๑๒๐  มีเนื้อที่  ๕๐   ไร่   

  

 
 ๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
  ๑.๑.๓.๑ ลักษณะของชุมชน 
  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่ประกอบด้วย 
  ๑)  ด้านหน้าวิทยาลัยฯ  ติดกับบ่อเลี้ยงปลาและทางหลวงชนบท   
         ๒)  ด้านทิศตะวันตก  ติดกับทุ่งนา 
  ๓)  ด้านทิศตะวันออก  ติดกับทุ่งนา 

๔)  ด้านทิศใต้  ติดกับทุ่งนา  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ 
  
  
 
 
 
 



๑.๑.๓.๒  ลักษณะเศรษฐกิจ 
  ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจ     อยู่ใน
ระดับปานกลางและค่อนข้างยากจน   
 ๑.๑.๓.๓  ลักษณะสังคมและประชาชน 
  จังหวัดนครนายก  มีจ านวนประชากรทั้งหมด  ๓๖๓,๓๔๕  คน  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  
ตั้งอยู่ในกลุ่มของลักษณะเป็นสังคมชนบท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



รายการงบประมาณ จ านวนเงนิ

1.  งบบุคลากร

     1.1  เงินเดือนข้าราชการ 3,673,800          

           -  ค่าตอบแทน 67,200              

           -  ค่าวิทยฐานะ 193,200            

     1.2  เงินเดือนลูกจา้งประจ า -                   

     1.3  ค่าจา้งพนกังานราชการ 914,640            

     1.4  ค่าจา้งชั่วคราว (ครูจา้งสอน+เจา้หนา้ที่) 5,953,160          

           -  ค่าครองชีพ (ครูจา้งสอน + เจา้หนา้ที่) 612,000            

รวมงบบุคลากร 11,414,000    

จัดสรรงวดที่ 1 จัดสรรงวดที่ 2 จัดสรรงวดที่ 3 

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

      2.1  ค่าตอบแทน                           100,000.00        100,000.00      -              200,000.00     

      2.2  ค่าใช้สอย                                    2,500,000.00     2,500,000.00    -              5,000,000.00   

      2.3  ค่าวัสดุ 745,000.00        745,000.00      -              1,490,000.00   

      2.4  โครงการตามนโยบาย - - -              -               

      2.6  ค่าสาธารณูปโภค 450,000.00        450,000.00      -              900,000.00     

รวมงบด าเนินงาน 3,795,000.00  3,795,000.00 -          7,590,000.00   

3.  งบลงทุน

    3.1  ครุภัณฑ์การศึกษา -                   - -          -               

    3.2  ครุภัณฑ์ที่สถานศึกษาจดัหาให้ -              - -          -               

รวมงบลงทุน -              -             -          -               

4.  งบอุดหนุน

      4.1   โครงการสนบัสนนุฯ โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ย  15  ปี 4,350,515.00     -                 -              4,350,515.00   

     4.2  โครงการตามนโยบาย  สอศ. -                   - - -               

     4.3  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 120,000.00        -                 -              120,000.00     

รวมงบอุดหนุน 4,470,515.00  -             -          4,470,515.00   

5.  งบรายจ่ายอ่ืน

     5.1  ส ารองฉุกเฉิน 1,535,071.00     -                 -              -               

     5.2  พัฒนาบุคลากร 300,000.00        -                 -              -               

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 1,835,071.00  -             -          1,835,071.00   

รวมทั้งสิ้น  (รวมงบบุคลากร) 21,514,586.00 3,795,000.00 -          25,309,586.00 

รวม

งบเงินเดือน

หมายเหตุ

2.  งบด าเนินงาน

๑.๑.๔ งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น.......๒๓,๔๗๔,๕๑๕.๐๐.......... บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑.๑ 
 
ตารางที่ ๑.๑ งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
ตารางงบประมาณรายรับ การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 
 
   ๑.๒ สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๕ ปรับปรุง พ.ศ ๒๕๔๖    
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ ๒๕๕๖ รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 

๑.๒.๑ จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ดังแสดงในตารางที่ ๑.๒ ถึงตารางที่ ๑.๔ 

 
ตารางที่ ๑.๒ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๑.๓ จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ เทียบโอน+ ทวิภาคี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 
ปวช.๑ ๔๖ ๔๐ ๔๘ ๓๐ ๙๔ ๗๐ ๑๖๔ 
ปวช.๒ ๔๐ ๒๘ ๑๔๓ ๒๓๐ ๑๘๓ ๒๕๘ ๔๔๑ 
ปวช.๓ ๕๒ ๓๔ ๒๖๖ ๔๐๑ ๓๑๘ ๔๓๐ ๗๕๓ 
รวมระดับ ปวช. ๑๓๘ ๑๐๒ ๔๕๗ ๖๖๑ ๕๙๕ ๗๖๓ ๑,๓๕๘ 
ปวส.๑ ๑๖ ๙ ๒๔๕ ๒๑๘ ๒๖๑ ๒๒๗ ๔๘๘ 
ปวส.๒ ๑๒ ๖ ๓๔๙ ๕๘๗ ๓๖๑ ๒๒๗ ๙๕๔ 
รวมระดับ ปวส ๒๘ ๑๕ ๕๙๔ ๘๐๕ ๖๒๒ ๘๒๐ ๑,๔๔๒ 

รวมทั้งหมด ๑๖๖ ๑๑๗ ๑,๐๕๑ ๑,๔๖๖ ๑,๒๑๗ ๑,๕๘๓ ๒,๘๐๐ 

 
ผู้บริหาร /แผนกวิชา 

 
จ านว
น 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษ ต าแหน่ง ผู้บริหาร/คร ู

ข้า
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ชก
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พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

รา
ชก

าร
 

 อัต
รา

จ้า
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ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

คร
ูผู้ช่

วย
 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

พิเ
ศษ

 
เช

ี่ยว
ชา

ญ 
ฯ 

ฝ่ายบรหิาร ๓ ๓ - - ๒ ๑ - ๓ - - - ๒ ๑ - 
แผนกวิชาช่างยนต์ ๔ ๒ ๑ ๑ ๔ - - - ๔ - ๒ - - - 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ๔ ๒ ๑ ๑ ๔ - - - ๔ - ๒ - - - 
แผนกวิชาการบัญชี ๔ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ - - ๔ - ๑ - - - 
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร ์

๔ ๒ - ๒ ๒ ๒ - ๑ ๓ - ๒ - - - 

แผนกวิชาการ
จัดการทั่วไป 

๓ - - ๓ -  - ๑ ๒ - - - - - 

แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน 

๑ ๑ - - ๑ - - - ๑ - ๑ - - - 

แผนกวิชาสามัญ ๖ ๔ ๑ ๑ ๓ ๓ - ๒ ๔ - ๓ - ๑ - 
รวมทั้งหมด ๒๙ ๑๕ ๕ ๙ ๑๗ ๑๒ - ๗ ๒๒ - ๑๑ ๒ ๒ - 

๓ ๔ ๔ 



 
 

                ตารางที๑่.๔  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

 
งานตามโครงสร้างบริหารสถานศกึษา 

 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

รา
ชก

าร
 

 อัต
รา

จ้า
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ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
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ชา
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ิง 

ป.
เอ
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ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ า
กว

่าป
.ต

ร ี

งานบริหารงานท่ัวไป ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - 
งานบุคลากร ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานการเงิน ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานบัญชี ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานประชาสัมพันธ์ ๑ - - ๑ ๑ - - - - ๑ 
งานทะเบียน ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานอาคารสถานท่ี ๑ - - ๑ ๑ - - - - ๑ 
งานพัสด ุ ๓ - - ๓ ๑ ๒ - - ๑ ๓ 
งานวางแผนและงบประมาณ ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์ - - - - - - - - - - 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ - - - - - - - - - - 
งานส่งเสรมิผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ 

๑ - - ๑ ๑ - - - - ๑ 

งานความร่วมมือ - - - - - - - - - - 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ๒ - - ๒ - ๒ - - - ๒ 
งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - - - - 
งานปกครอง - - - - - - - - - - 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา - - - - - - - - - - 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - - - - - - - - - - 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - - - - - - - - - - 
งานวัดผลและประเมินผล ๑ - - ๑ - ๑ - - - ๑ 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี - - - - - - - - - - 
งานสื่อการเรยีนการสอน - - - - - - - - - - 
พนักงานขับรถ ๑ - ๑ - ๑ - - - - ๑ 
นักการภารโรง/แม่บ้าน ๕ - ๑ ๔ ๓ ๒ - - - ๕ 
รวมท้ังหมด ๒๓ - ๒ ๒๑ ๘ ๑๕ - - ๒ ๒๒ 

 

 

 

 

๕ 



 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
วันเริ่มปฏบิัติ

ราชการ 
หมายเหต ุ

๑ นายเพชรโยธิน         ราษฎร์เจรญิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๓ ต.ค.๒๕๕๗  
๒ นายวีระวิทย์              คีรี รองผู้อ านวยการ                   

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕  

๓ นางรัตนาภรณ์            แสงกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗  
๔ นางศิริเพ็ญ               แก้วขวัญ ครู คศ.๓  ครูแผนกวิชาสามัญ ๒๑ มิ.ย.๒๕๔๒ ท าหน้าที่ รองฝ่าย

แผนงาน 
๕ นายภควัตร               สิงห์ค า ครูผู้ช่วย ๒๒ เม.ย.๒๕๕๖  
๖ นายณัฐพร                หลองเจาะ ครูผู้ช่วย ๒๒ เม.ย.๒๕๕๖  
๗ นางสาวนุชรัตน์         วงษาเนาว์ ครูผู้ช่วย ๒๒ เม.ย.๒๕๕๖  
๘ นายเอกรัตน์          นงนวล ครูผู้ช่วย ๒๒ เม.ย.๒๕๕๖  
๙ นางวรกมล            ภูมิภักดิ์ ครูผู้ช่วย ๑๔ พ.ค.๒๕๕๖  
๑๐ นายธนา               ปัจชามาตย ์ ครูผู้ช่วย ๑๓ ม.ค.๒๕๕๗  
๑๑ นางสาวอาภาวี        คีรี ครูผู้ช่วย ๑๓ ม.ค.๒๕๕๗  
๑๒ นายมนตรี             แก้วเจริญ ครูผู้ช่วย ๒๑ ต.ค.๒๕๕๗  
๑๓ นายบุญเพ็ง            สุธาธรรม ครูผู้ช่วย ๒๑ ต.ค.๒๕๕๗  
๑๔ นายเฉลมิวุฒิ          โพธ์ิเงิน ครูผู้ช่วย ๒๑ ต.ค.๒๕๕๗  
๑๕ นายวัลลภ             บุญขวัญ ครูผู้ช่วย ๑๐ พ.ย.๒๕๕๗  
๑๖ นางสาวสุมาลี         คล่องแคล่ว พนักงานราชการ (ครู) ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๗  
๑๗ นายวิจิตร             ขาวข า พนักงานราชการ (ครู) ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๔  
๑๘ นายอาณัติ            มิศิริ พนักงานราชการ (ครู) ๑ มี.ค. ๒๕๔๗  
๑๙ นางสาวลลิตา        นพกิจ พนักงานราชการ (ครู) ๒ เม.ย. ๒๕๕๕  
๒๐ นางสาววาริน        อ่วมเจียกเจรญิ พนักงานราชการ (คร ู ๕ ม.ค. ๒๕๕๗  
๒๑ นายธวัชขัย            สมจิตร นักการภารโรง ๑ พ.ย. ๒๕๔๑  
๒๒ นายสมาน             บาขาว นักการภารโรง ๑ พ.ย. ๒๕๔๑  
๒๓ นางสาววิไลย์พร      สารลักษณ ์ ครูแผนกการจัดการ ๖ พ.ย.๒๕๔๙  
๒๔ นางสาวปรียา         พุ่มซะ ครูแผนกการจัดการ ๑ ต.ค. ๒๕๕๑  
๒๕ นายพิชิต               ประดิษฐเจรญิ ครูแผนกบัญช ี ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๖  
๒๖ นางสาววิจิตรา        พุ่มดี ครูแผนกการจัดการ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๓  
๒๗ นายกฤษฎา           ช านาญกิจ ครูแผนกคอมพิวเตอร ์ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๔  
๒๘ ว่าท่ี ร.ต.เอกพันธ์    แก้วก๋า ครูแผนกช่างยนต ์ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๔  
๒๙ นางสาวปาริชาติ     เพ็ชรสุขุม ครูแผนกคอมพิวเตอร ์ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕  
๓๐ นายทิพวัลย์           เย็นใจ ครูแผนกช่างไฟฟ้า ๑๔ ต.ค.๒๕๕๖  
๓๑ นายปรวีร์             คีรี ครูแผนกสามญั ๑๕ ต.ค.๒๕๕๗  
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             ๑.๓ ระบบโครงสร้างบริหาร 

             เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ ร่วมคิด ร่วมท า                       
        ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้               
        (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 
 

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วันเริ่มปฏบิัติ
ราชการ 

หมายเหต ุ

๓๒ นางมธุรส            พิมจุฬา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๑ ก.พ. ๒๕๔๔  
๓๓ นางสาวบุษรา       อยู่สุข เจ้าหน้าท่ีการเงิน                     ๑ ก.พ. ๒๕๔๕  
๓๔ นางสาวสุกัญญา    แย้มส ารวล เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๐  
๓๕ นางสาวศรสีุดา     พลสงคราม เจ้าหน้างานวัดผล ๓ พ.ย. ๒๕๕๑  
๓๖ นางสาวสุวารี      อ่วมเจียกเจริญ เจ้าหน้าท่ีงานแผนงานและค

วาร่วมมือ 
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๑  

๓๗ นายวาทิตย์        ขวัญอยู่ เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ ๑ ก.ค. ๒๕๕๑  
๓๘ นางสาวนันฐพร    เอกชน เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี ๑ พ.ค. ๒๕๕๒  
๓๙ นางสาวสิรมิา      บุญเสรมิ เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๓  
๔๐ นางสาวสุชาดา     ทองโส เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล ๑๑ พ.ค.๒๕๕๓  
๔๑ นายภัทรพล         พยุงวงษ์ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๓  
๔๒ นางสาวอรพรรณ   พูลศรี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๓  
๔๓ นางสาววิลาวรรณ์   โพธ์ิศร ี เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร ๑๘ เม.ย.๒๕๕๕  
๔๔ นางสาวจิตราภรณ์    ชัชวาลย์ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม ๑๘ เม.ย.๒๕๕๕  
๔๕ นายปรีชา             พุ่มซะ เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๕  
๔๖ นางเรณู              บรูณะสคุนธ์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ ๑ พ.ย. ๒๕๕๕  
๔๗ นางสาวรัตนาวดี      ข าทองทับ เจ้าหน้าท่ีงานพัสด ุ ๑ พ.ย. ๒๕๕๕  
๔๘ นางสาวอาริสา        มั่นคง เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม ๒ มิ.ย.๒๕๕๗  
๔๙ นางอนันท์                 อ่ิมพร แม่บ้าน ๑๗ ต.ค.๒๕๔๘  
๕๐ นางสาวสุภาภรณ์        อนุรักษ์ แม่บ้าน ๑๗ ต.ค.๒๕๔๘  
๕๑ นายพยอม                 เบี้ยทอง นักการภารโรง ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๒  
๕๒ นายคนึง                 เต็นปักษี นักการภารโรง ๑  ส.ค ๒๕๕๗  

๗ 



 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

        คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นายเพชรโยธิน  ราษฎร์เจรญิ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

นางรัตนาภรณ์  แสงกุล 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายวีระวิทย์  คีรี 

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาวลลติา นพกิจ 

งานบัญชี 
นางสาววาริน  อ่วมเจยีกเจริญ 

งานพัสด ุ

นายเอกรัตน์  นงนวล 

งานอาคารสถานที ่
นายอาณัติ  มิศิริ 

งานการเงิน 

นางสาวนุชรัตน์  วงษาเนาว ์

งานบุคลากร 

นางสาวลลิตา  นพกจิ 

งานบริหารทั่วไป 

นางมธุรส  พิมจุฬา 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวปรียา  พุม่ซะ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาวอาภาวี  คีรี 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายมนตรี  แกว้เจริญ 

- แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ – นางศิริเพ็ญ  แก้วขวัญ 
- แผนกวิชาชา่งยนต์  -นายธนา  ปัจชามาตย ์

- แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าฯ-นายบุญเพ็ง  สุธาธรรม 
-แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ –  นายเอกรัตน์  นงนวล 
-แผนกวิชาบัญช ี - นางสาวนุชรัตน์  วงษาเนาว ์

-แผนกวิชาการจัดการทัว่ไป-นางสาววิไลย์พร  สารลักษณ ์

-แผนกวิชาการตลาด – นางสาววิจิตรา  พุ่มด ี

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางสาววิไลยพ์ร  สารลกัษณ์ 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายณัฐพร  หลองเจาะ 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

นางสาววจิิตรา  พุ่มด ี

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายณัฐพร  หลองเจาะ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายธนา  ปัจชามาตย์ 
งานทะเบียน 

นางวรกมล  ภูมิภกัดิ ์

งานประชาสัมพันธ ์

นายภควัตร  สิงห์ค า 

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 

นางสาววิไลย์พร  สารลักษณ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางศิริเพ็ญ  แก้วขวัญ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวสุมาลี  คล่องแคล่ว 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 นางสาวปาริชาติ  เพ็ชรสุขุม 

งานความร่วมมือ 

นายกฤษฎา  ช านาญกิจ 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ ์
ว่าที่ร.ต.เอกพนัธ์  แก้วก๋า 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายเฉลิมวุฒิ  โพธิ์เงนิ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิ 
นางสาวสุมาล ีคล่องแคล่ว 

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวสุมาลี  คล่องแคล่ว 

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒๕๕๗ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 

นายวีระวิทย์  คีรี 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 

นายวัลลภ  บุญขวญั 

งานครูที่ปรึกษา 

นายวจิิตร  ขาวข า 

งานปกครอง 
นายวจิิตร  ขาวข า 

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
นายวิจิตร  ขาวข า 



 
 
๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

๑. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทที่ ๑        โต๊ะคอมพิวเตอร์อนกประสงค์ 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑     ประเภทที่ ๔    เปลือกไข่อเนกประสงค์  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑     ประเภทที่ ๖    สปาเท้า  

 
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค 
๑. รางวัลชมเชย  ประเภทที่ ๑        โต๊ะคอมพิวเตอร์อนกประสงค์ 
๒. รางวัลชมเชย  ประเภทที่ ๔    เปลือกไข่อเนกประสงค์  
๓. รางวัลชมเชย  ประเภทที่ ๖    สปาเท้า 

 
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ 
๑. รางวัล กลุ่มลูกเสือหญิงดีเด่น 
๒. รางวัล การแข่งขันทักษะลูกเสือ กิจกรรมบุกเบิก “สร้างหุ่นจ าลอง” ดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
 
    ๑.๕ ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๔.๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

๑.ประชาชนให้ความเชื่อมั่นต่อการจัดอาชีวศึกษาการ
เรียนการสอนของวิทยาลัย 
๒.ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

๑.๔.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
 

๑.สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ตามความ
ต้องการของตลาดและท้องถิ่น 
๒.มีก าลังแรงงานในระดับกึ่งฝีมือและระดับฝีมือที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

๑.๔.๔ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

๑.ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้
และพัฒนาตนเองให้มีทักษะอาชีพมากขึ้น 
๒.อ านวยความสะดวกการเรียนวิชาชีพแก่ประชาชน
ที่สนใจในท้องถิ่น 

๑.๔.๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
 

๑.นักเรียนมีทักษะในวิชาชีพของตนเองสามารถน าไป
ประยุกต์ในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้ 
๒.มีงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปต่อยอด
ในการประกอบอาชีพได้ 

๑.๔.๖ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก 

๑.นักเรียนนักศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
๒.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามใน
สังคม 

๑.๔.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๑.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒.มีการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๓.สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
 
       ๑.๖ ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
    ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗   
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๕.๑ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู
และบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  ครู  และ
บุคลากรภายในสถานศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง  จน
เหลือ  ความเสี่ยง  เป็นศูนย์ 
 
 

๑.๕.๒ ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ความเสียงด้านการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน
กับนักเรียน  นักเรียนกับครูและนักเรียนกับ
บุคคลภายนอกลดน้อยลงจากปีการศึกษาก่อนอย่าง
น้อย  ๗๐% 
 

๑.๕.๓ ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
ลดน้อยลง  ไม่ว่าจะด้วยการค้น  หรือ  ตรวจพบ
จากทางการแพทย์ในทุกครั้ง 
 

๑.๕.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

ความเสี่ยงด้านสังคม  มีแนวโน้มลดลง  จนค่าความ
เสี่ยงลดลงเหลือ  ศูนย์ 
 

๑.๕.๕ ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ความเสี่ยงด้านการพนัน  และการมั่วสุมมีการตรวจ
พบ  ลดน้อยลง  หรือไม่สามารถตรวจพบได้เลยใน
สถานศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 

ตอนที่ ๒ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 ๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 ปรัชญาของวิทยาลัย    ประพฤติดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมความรู้  คู่คุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย   เป็นสถานศึกษาชั้นน าด้านวิชาชีพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม 

ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากล 
พันธกิจของวิทยาลัย      

๑. พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยค านึงถึง คุณภาพและ 
ความเป็นเลิศให้บริการ วิชาชีพสู่ชุมชนและท้องถิ่น น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและการจัดการศึกษา 

   ๓. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลัก การท างานเป็นทีมปรับภาพลักษณ์ของวิทยาลัย

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 
๕. ปรับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 

   เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  จิตบริการ 
   อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.๔.๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

๑.ประชาชนให้ความเชื่อมั่นต่อการจัด
อาชีวศึกษาการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
๒.ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

๑.โครงการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
๒.โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรทางการศึกษา 
๓.โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
๔.โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญเปน็
วิทยากรและศึกษาดูงาน 

๑.๔.๒ หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
 

๑.สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ตาม
ความต้องการของตลาดและท้องถิ่น 
๒.มีก าลังแรงงานในระดับกึ่งฝีมือและระดับ
ฝีมือท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๑.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน 
๒.โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญเปน็
วิทยากรและศึกษาดูงาน 
๓.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนในการแผนการสอน 
๔.โครงการเชี่ยวชาญและศึกษาดู
งาน 
๕.โครงการเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ 

๑๒ 



ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.๔.๓ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

๑.ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะอาชีพมาก
ขึ้น 
๒.อ านวยความสะดวกการเรียนวิชาชีพแก่
ประชาชนที่สนใจในท้องถิ่น 

๑.โครงการหารายได้ระหว่าง
เรียน 
๒.โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
๓.โครงการหน่วยเคลื่อนที 
โครงการศูนย์ฝึกชุมชน Fit It 
Center 

๑.๔.๔ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 

๑.นักเรียนมีทักษะในวิชาชีพของตนเองสามารถ
น าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานและประกอบ
อาชีพได้ 
๒.มีงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 

๑.โครงการส่งเสริมวิจัยครู 
๒.โครงการอบรมปฏิบัติการ การ
พัฒนางานวิจัยฯ 
๓.โครงการประกวดผลงานวิจัย 

๑.๔.๕ การปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองไทยและพลโลก 

๑.นักเรียนนักศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม 
๒.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดี
งามในสังคม 

๑.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ 
๒.โครงการพัฒนาจิตอาสา 
๓.โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
๔.โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
สารเสพติด 
๕.โครงการสืบสานวัฒนาธรรมวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๑.๔.๗ การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

๑.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒.มีการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
๓.สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพ 

๑.การเขียนแผนงานสู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒.โครงการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้วยระบบ 
PDCA 
๓.โครงการพัฒนาระบบ 
ประคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
  ๒.๓ มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
        เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนดมาตรการ
การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๓.๑ ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

-มีการจ้างบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย 
-จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัย 
-ตัดตั้งกล้องวงจรปิด 

-ลดปัญหาโจรกรรมเป็นศูนย์ 
-ลดการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

๒.๓.๒ ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท 

-จัดท าโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม 
-จัดท าโครงการเข้าค่ายลูกเสือ 

-นักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้โดยไม่มีการแบ่งแยกแผนก 

๒.๓.๓ ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด -จัดท าโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม 
-จัดท าโครงการต่อต้านยาเสพติด 

-ไม่พบร่องรอยของสารเสพติด
ภายในวิทยาลัยฯ 
-สุ่มตรวจค้นแล้วไม่พบสารเสพติด
ในกระเป๋าของนักเรียน 

๒.๓.๔ ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกและรู้จัก
ค่าของคน 
-จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 

-การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
ไม่เกิดขึ้นเลยในสถานศึกษา 

๒.๓.๕ ความเสี่ยงด้านการพนัน
และการมั่วสุม 

-จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการ
พนันและมั่วสุม  รวมถึงปัญหาที่จะ
ตามมาจากการติดการพนัน 

-นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรใน
วิทยาลัยฯสามารถด ารงตนอยู่ได้
โดยไม่เป็นหนี้นอกระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 
   ๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก  
๑).ต้องค านึงเป็นหลักในการท างานคือ  PDCA ปัญหา
อยู่ที่ A ควรมีวาระสืบเนื่องน ามาแก้ไขปรับปรุง  
น าไปใส่วาระการประชุม 

๑.โครงการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้วยระบบ PDCA 
 

๒).ต้องตั้งเป้าหมายแสดงถึงการพัฒนา เช่น การ
ก าหนดอัตลักษณ์  ความรู้คู่คุณธรรม  แต่แบบ
ประเมินไม่สะท้อนให้เห็นเลย ไม่สะท้อนให้เห็นเลย 
ไม่สอดคล้องกัน  แผนปฏิบัติการระยะยาว  

๑.การเขียนแผนปฏิบัติการสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

๓).ครูควรมีผลงานทางวิจัย  เริ่มวางแผนต้องมีวิจัย  
ในระบบกลไกลงานวิจัยไปชัดได้จริงตั้งเป้าหมายลงใน
งานวิจัย 

๑.โครงการส่งเสริมวิจัยครู 
๒.โครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยฯ 
๓.โครงการประกวดผลงานวิจัย 

๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในต้นสังกัด  
๑).ควรส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสาร
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้ง
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 

๑).พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๒).สนับสนุนในการเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนและ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)ควรส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. และปวส. 
ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

๑).ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
๒).ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชน  ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม  และให้วิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะ ให้ชุมชนมาใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาได้อย่างคุ้มค่า 

๒.๔.๓ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๑).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ๑).พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ

ส าเร็จการศึกษา 
๒).การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ๒.)การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๓).การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพ่ือสนับสนุน
จากการศึกษา 

๓).การพัฒนาการวิจัย  และผลงานของครู  และน า
เขียนพัฒนาการศึกษา 

๔).จ านวนการวิจัย  และการเผยแพร่ผลงาน ๑.โครงการส่งเสริมวิจัยครู 
๒.โครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยฯ 
๓.โครงการประกวดผลงานวิจัย 

 
 
 
 

๑๕ 



 
ตอนที่ ๓ 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึน้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร  เฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ขึ้นไป  สามารถผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยฝ่ายวิชาการควบคุมคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนา
ผู้สอนและผู้เรียน  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

ความพยายาม  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ฝ่ายวิชาการได้วางแผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยด าเนิน
กิจกรรมดังนี้  
 

๑) โครงการส่งเสริมวิจัยครู 
๒) ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
๓) ส่งเสริมการเขียนแผนแบบฐานสมรรถนะโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ  และทัศนศึกษาดูงาน 
๕) โครงการส่งเสริมวิจัยครู 

 

 ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยนักเรียน  นักศึกษาปวช. และ ปวส. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ขึ้นไป  จ านวน ๑๘๕  คน  ค่าคะแนน  ๔.๙๒  ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ความตระหนัก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดไว้ในมาตรา  ๔๘  ให้

สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการ
ประเมินภายนอก 

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มุ่งมั่นให้ความส าคัญในการด าเนินงานของการศึกษาต่อตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ที่จ า
น าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อก าหนดในมาตรฐาน  โดยส่งเสริมให้หัวหน้าสาขาวิชา,ครูที่ปรึกษารายวิชา
ฝึกงาน  จัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้ง ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ความพยายาม  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้มีการวางแผนและด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักศึกษาฝึกงาน  และแต่งตั้งครูนิเทศประเมินผลนักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบของแต่ละสาขา  โดยให้มีจัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ เรียนทั้ง  ๓  ด้าน  
คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนที่มีต่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตามประเด็จ (๑) และมีผลตาม (๕)  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

๑๖ 



 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร  สามารถผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  โดยฝ่ายวิชาการควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ได้มีการประชุมวางแผนการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  โดยก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เช่นโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชา/สาขา
งานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้  โครงการส่งเสริมการอ่าน  
เป็นต้น 

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  และการปฏิบัติงานของสาขางานโดยฝ่ายวิชาการได้ควบคุมการจัดกระบวนการ
สอน  ซึ่งด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 ๑.ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 
 ๒.จัดให้มีระบบการนิเทศการสอน 
 ๓.จัดให้มีการสอนเสริมและสอบซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน 
 ๔.จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆมามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สอบผ่านเกณฑ์ การ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  จ านวน ๕๒   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ นักเรียนระดับชั้น  
ปวส.  จ านวน  ๑๒   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ค่าเฉลี่ยผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยรวมปวช.และ
ปวส. จ านวน ๖๔  คน  ค่าคะแนน  ๕.๐๐  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร  สามารถผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  โดยฝ่ายวิชาการควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ได้มีการประชุมวางแผนการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  โดยก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เช่นโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชา/สาขา
งานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้  โครงการส่งเสริมการอ่าน  
เป็นต้น 

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  และการปฏิบัติงานของสาขางานโดยฝ่ายวิชาการได้ควบคุมการจัดกระบวนการ
สอน  ซึ่งด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 ๑.ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 
 ๒.จัดให้มีระบบการนิเทศการสอน 
 ๓.จัดให้มีการสอนเสริมและสอบซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน 
 ๔.จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆมามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์  ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้จ านวน ๖ ข้อ ค่าคะแนน  ๒.๖๑  ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์  พอใช้ 

 

๑๗ 



 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร  สามารถผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  โดยฝ่ายวิชาการควบคุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  ได้มีการประชุมวางแผนการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  โดยก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เช่นโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชา/สาขา
งานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้  โครงการส่งเสริมการอ่าน  
เป็นต้น 

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบั ติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  และการปฏิบัติงานของสาขางานโดยฝ่ายวิชาการได้ควบคุมการจัดกระบวนการ
สอน  ซ่ึงด าเนนิกิจกรรมดังน้ี 
 ๑.ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 
 ๒.จัดให้มีระบบการนิเทศการสอน 
 ๓.จัดให้มีการสอนเสริมและสอบซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน 
 ๔.จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆมามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์  ผลของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๓๓    คน  ค่าคะแนน  ๔.๔๐  อยู่ในเกณฑ์  ด ี   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ หรือ

หน่วยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ความตระหนัก ให้สถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก ที่จะบรรลุตามเป้าหมาย ของ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
ความพยายาม ให้สถานศึกษาระบุรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานที่ได้รับจัดท าในรูป

ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ อย่างละเอียด 
ผลสัมฤทธิ์  ผลของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ หรือ

หน่วยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ค่าคะแนน  ๒.๕๕   
อยู่ในเกณฑ์  พอใช้   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ศึกษาสาเหตุที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของผู้เรียน  และ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  เพื่อป้องกันและลดปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน  การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมภายในวิทยาลัยจึงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมพร้อมกันทั้งสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร  คณะครู  เจ้าหน้าที่  
นักศึกษา  และผู้ปกครอง  โดยก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ทางวิทยาลัยได้มีแผนพัฒนาผู้เรียน  โดยด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

๑)  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
๒) ลดจ านวนผู้เรียนออกกลางคัน  โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษา 

 

๑๘ 



 
 

๓) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  โดยด าเนินกิจกรรมและโครงการต่อไปนี้ 

-  จัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
- ติดตามผู้ที่ไม่เข้าเรียนตามรายวิชาที่ลงทะเบียน 
- ประสานงานกับผู้ปกครองแก้ปัญหาผู้เรียนไม่เข้าเรียน 

๔)  โครงการตรวจสารเสพติด 
๕) โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 
๖) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๗) โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสา 
๘) โครงการรักการอ่าน 
๙) โครงการประชุมพัฒนาผู้น ากิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
๑๐) โครงการธนาคารขยะ 

 

ผลสัมฤทธิ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าระดับนักศึกษาปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น  จ านวน  ๗๕ คน  ค่าคะแนน  ๓.๘๑   
 ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัย  วิทยาลัยมุ่งเน้นการ

เรียนการสอน  ให้มีการเรียนการสอนตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความพยายาม วิทยาลัยมุ่งมั่นให้นักเรียน  นักศึกษา  ส าเร็จการศึกษาตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  และ

มุ่งมั่นให้นักเรียน นักศึกษา  ที่จบการศึกษาตรงตามตลาดแรงงานต้องการ  และจัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือ ประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปีให้
สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้ภาพรวมระดับปวช.  และ  ปวส. นักเรียน  
นักศึกษาได้งานท า ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ  ค่าคะแนน  ๕.๐๐  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๘  ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการ
ประเมินภายนอก  

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ให้สาขาวิชา/สาขางาน  จัดท ารายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  ครูที่ปรึกษาติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน  ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหัวหน้าสาขาวิชา/สาขางาน 

ผลสัมฤทธิ์  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔)  ตามประเด็น    ดี     
 

๑๙ 



 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลส าฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๔.๙๒ 
( ๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๒.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๕) 
-ดีปฏิบัติ(๑)และมีผล(๔) 
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๓) 
-ต้องปรับปรุงปฏิบตัิ(๑)และมผีล(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ(๑) 

 
ปฏิบัติ(๑)และมผีล(๕) 

(๕  คะแนน) 
 

ดีมาก 

๓.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๕ 
 (๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๔.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
-ดี ๕๕-๖๕.๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕ 

ค่าคะแนน ๒.๖๑ 
 ( ๓ คะแนน) 

พอใช้ 

๕.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

-ดีมาก ๖๕ขึ้นไป 
-ดี ๕๕-๖๕.๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕ 

ค่าคะแนน ๔.๔๐ 
 (๔  คะแนน) 

ดี 

๖.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๒.๕๕ 
 (๓  คะแนน) 

พอใช้ 

๗.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 
 
 

 
ค่าคะแนน ๓.๘๑ 
 ( ๔   คะแนน) 

 

ดี 

๒๐ 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
๘.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ 
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 

-ดีมาก ๔.๕๑-๕.๐๐ 
-ดี ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
-พอใช้  ๒.๕๑-๓.๕๐ 
-ต้องปรับปรุง ๑.๕๑-๒.๕๐ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐-๑.๕๐ 

ค่าคะแนน ๕ 
 (๕  คะแนน) 

 
ดีมาก 

๙.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ 
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ดีมาก ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๕) 
-ดีปฏิบัติ(๑)และมีผล(๔) 
-พอใช้ปฏิบัติ(๑)และมีผล(๓) 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ(๑)และมีผล(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ(๑) 

ปฏิบัติ(๑)และมผีล(๔) 
(๔  คะแนน) 

 
 

ดี 

 
สรุปผลการประเมินตามตามมาตรฐานที่  ๑    คะแนนที่ได้  ๔.๒๒  ระดับ   ดี   

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๑ ได้แก่ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลส าฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ต่อคุณภาพของผู้เรียน 

  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                     อาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาต่อ  
                     ภายใน    ๑ ปี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ 
                     ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๑  ได้แก ่
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน   
                     อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖    ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ  
                     วิชาชีพ หรอืหน่วยงานที่  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 
 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
หรือปราคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบรูณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มีนโยบายร่วมมือกับสถานประกอบการในพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจกับสถาน
ประกอบการ  บุคลากร ทุกฝ่ายได้ทราบในการจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ความพยายาม จัดประชุมร่วมมือกับสถานประกอบการปีการศึกษาละ  ๑  ครั้งเพ่ือร่วมจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน  และจัดด าเนินการดังนี้ 
  ๑.จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ๒.จัดประชุมร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  ๓.จัดประเมินแผนการเรียนรู้ 
  ๔.น าผลการประเมินแผนการเรียนรู้ไปปรับปรุง  
 ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็น
พิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕    ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  
  

ตัวบ่งชี้ท่ี๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มีนโยบายให้จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในการฝึกทักษะ  วิชาชีพ  มีการฝึกปฏิบัติจริง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 
 ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ก าหนดให้ครูผู้สอนส่งแผนการสอนก่อนปฏิบัติการสอนทุก
ภาคเรียน  และมีผลการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดคุณภาพดังนี้ 
 ๑.มีการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ 
 ๒.มีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.มีการนิเทศการสอนและประเมินคุณภาพการสอน 
 ๔.มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ 

 ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน ๕  ข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มีนโยบายให้จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในการฝึกทักษะ  วิชาชีพ  มีการฝึกปฏิบัติจริง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนโดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมวิทยาการใหม่ๆและ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามแผนก 

๒๒ 



  
ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ก าหนดให้ครูผู้สอนด าเนินการสอนตามความรู้ความสามารถใน

รายวิชาที่สอน  โดยเน้นความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนการใช้สื่อการเรียน การสอน การ 
วัดผลและประเมินผล  ตามหลักการทางทฤษฏีและประสบการณ์ท่ีค้นพบ  และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาให้
สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์  ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ได้ด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดผลประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผล  ตามแผน  การ
จัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล
และน าจาการวัดและเมินผลใช้ไปในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม สถานศึกษา  ได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพนาการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างเป็นระบบ  และเป็นกระบวนการ  เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์  ทางการสอนมากที่สุด 
 ๑.มีการประชุมครู  แจ้งให้มีการจัดท าแบบการสอน 
 ๒.มีการแจ้งเกณฑ์และส่งเสริมการวัดผลประเมินผลในแผนการสอนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบ 
 ๓.จัดท ากระบวนการสอนมีการมีการส่งผลตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน 
 ๔.ในการบวนการสอน  ก าหนดให้มีการวัดผลที่หลากหลาย 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๔  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์  ดี 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 ความตระหนัก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๘ ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการรองรับการ
ประเมินภายนอก 
 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  มุ่งมั่นให้ความส าคัญในการด าเนินงานของการศึกษาต่อตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕  ที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อก าหนดในมาตรฐาน  โดยครูนิเทศติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ  โดยประสานงานกับหัวหน้างานทวิภาคี/หัวหน้าสาขางาน/หัวหน้าสาขาวิชา  และ
ครูนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในความรับผิดชอบ 
 ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ให้ครูนิเทศติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานในสถานประกอบการ  โดยประสานงานกับหัวหน้างานทวิภาคี/หัวหน้าสาขางาน/หัวหน้าสาขาวิชา  และครู
นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในความรับผิดชอบ  ครูนิเทศรายงานผลการฝึกงานของผู้เรียนในความรับผิดชอบ  ตาม
เกณฑ์ระดับคุณภาพในการฝึกงานในภาพรวม 

ผลสัมฤทธิ์ผล จากหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาคุณภาพในการฝึกงานให้
สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์  ดีมาก 
 

๒๓ 



 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔) 
พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ(๑)-(๕) 
(๕  คะแนน) 

 
ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ (๑) ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๓.ระดับภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ ๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

 

ดีมาก 

๔.ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

ดีมาก ปฏิบัติ   ๕  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ   ๔  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๔ ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๕.ระดับคุณภาพในการฝึกงาน มาก ปฏิบัติ   ๕  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ   ๔  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินตามตามมาตรฐานที่ ๒    คะแนนที่ได้  ๔.๘๐  ระดับ  ดีมาก 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๒  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  
ตัวบ่งชี้ที  ๒.๒   ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓   ระดับคุณในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๕   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที ่ ๒  ได้แก ่
  ไม่มี 

๒๔ 



 
 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดท า
แผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงิน
และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ความตระหนัก คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยซึ่งสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  ให้ท าหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบข้อมูลน าไปพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 ความพยายาม   
 ๑.สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๒.สถานศึกษาด าเนินการให้มี  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑  ครั้ง 
 ๓.สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานร่วมกับ  สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
 ๕.สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์  การบริหารจัดการอาชีวศึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนัก  มีความตระหนักในความส าคัญของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาและตระหนักในผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายแผนพัฒนา
ตลอดจนทิศทางการด าเนินงานตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือการควบคุม ก ากับดูแลตรวจสอบการด าเนินงาน 
และขับเคลื่อนสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

ความพยายาม  มีความพยายามในผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และ
คณะกรรมการวิทยาลัยให้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย/แผนพัฒนา ตลอดจนกรอบทิศทางการด าเนินงาน
ตามบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแล และขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้มีการควบคุม และ 
ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าสถานศึกษาจะด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้หลักธรรมาภิบาลความส าเร็จ 

 

๒๕ 



 
 
จากความตระหนักและความพยายามด าเนินการเพ่ือให้ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา  และคณะกรรมการวิทยาลัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้  ได้ผลส าเร็จดังนี้ 

 
๑. องค์ประกอบการได้มาของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา ๒๕๔๙  
โดยมีการเลือกและสรรหาเป็นไปตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๒. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษา     มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ทิศทาง  นโยบาย และมีการก ากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย  แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย/แผนพัฒนา
สถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีการก ากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงจุด
ด้อยที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อความเป็นจริง  และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  ตามบันทึก
การประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย แสดงถึงบทบาทดังนี้ 
                ๓.๑  มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
       ๓.๒  มีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับ   ระเบียบและประกาศของสถานศึกษาเก่ียวกับการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

      ๓.๔  มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหลักสูตร   และแผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ประจ าปี 

     ๓.๕  มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขจุดด้อยที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินตนเองประจ าปี 
(SAR)  ของสถานศึกษา 
               ๓.๖  มีส่วนร่วมในการก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
      ๓.๗  ก าหนดนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา 

๔. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนประจ าปี  อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง    โดยวิทยาลัยฯ   ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ
รับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา   รวมทั้งได้ขอให้คณะกรรมการวิทยาลัยได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรงตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้ 

๕. คณะกรรมการสถานศึกษามีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถานศึกษา
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยวิทยาลัยฯ  มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจาก
การสรรหาจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา     และขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย 

 
ผลสัมฤทธิ์  การบริหารจัดการอาชีวศึกษาจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สถานศึกษา

ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ประเด็นที่ ๑, ๒, ๓,๔ และ ๕    ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์  ดีมาก  

๒๖ 



 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การผลักดันนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
โดยได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการวิทยาลัย   

ความพยายาม  สถานศึกษามีความพยายามให้ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย/
แผนงาน และกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดีและจัดให้มีการ
ตรวจสอบการท างานตามภารกิจของสถานศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการท างานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการท างานที่ดีขึ้น โดยมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือทั้งองค์กรท้องถิ่น ผู้ปกครอง และบุคลากรภายในสถานศึกษา มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นอย่าง
ต่อเนื่อง   มีการก ากับดูแลการด าเนินงาน โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการบริหารจัดการ  
                    •  เอกสารข่าวอาชีวะ   
                    •  เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
                    •  สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio  network    FM ๑๐๗.๒๕ MHz 
                    •  เว็บไซต์ของสถานีวิทยุ R-Radio network    www.r-radionetwork.net 
                    •  ป้ายประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในวิทยาลัย 
                    •  การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงของวิทยาลัย 
 

ผลสัมฤทธิ์  การบริหารจัดการอาชีวศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕    ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์  ดีมาก  

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น า
และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยฯ 
 ความพยายาม  
 ๑.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

๒.  สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๓.   สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาค

เรียนละ ๑ ครั้ง 
๔.  สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยครูและบุคลากรทุกฝ่าย

สถานศึกษาผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย   
 

ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
ประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 

๒๗ 

http://www.r-radionetwork.net/


 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยฯ  ควรมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้สามารถ
ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศของนักเรียน/นักศึกษา  การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารเงินงบประมาณ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   รวมถึงควรมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่ดีเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการระบุตัวตนผู้ใช้งานเพ่ือให้สอดคล้องกับ พรบ. 
คอมพิวเตอร์ด้วย  
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งครูที่มีความรู้  ทางด้านสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์  เป็น
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ทางวิทยาลัยฯ สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการใช้งานงานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย
ฯ ผู้ใช้งานจะต้องใส่ User และ Password เพ่ือใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้งานด้วย และมีการปรับปรุงพัฒนา
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยฯ รวมทั้งข้อมูล
เศรษฐกิจ และสังคม 
 ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการบริหารระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ระบบคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลกร  ทุกฝ่ายได้รับทราบ
ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเสริม
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในการด าเนินการของโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๕๗  
ด าเนินการ  ได้แก่ 
 ๑.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ๒.โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๓.โครงการตรวจสารเสพติดในวิทยาลัยฯ 
 ๔.โครงการออกตรวจสถานที่เสี่ยงศูนย์เสมารักษ์ 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าวจึงได้วางแผนด าเนินการ  โดยก าหนดทิศทางในการจัดระบบผู้เรียน  ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่ดีและระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีคุณภาพตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยจัดโครงการปฐมนิเทศ โครงการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  เป็นต้น  เพ่ือให้มีการจัดการผู้เรียนให้เป็นระบบและมีการติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง 
 ความพยายาม สถานศึกษามีความพยายามจัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพโดยก าหนดนโยบาย
แผนงานและกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดยจัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน  โครงการครูที่ปรึกษา  โครงการสนับสนุน 
 
 

๒๘ 



 
 
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  โครงการเครือข่ายผู้ปกครองโครงการดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  
เพ่ือส่งเสริมให้การจัดระบบแลและผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ  และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็น
พิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้มีนโยบายในการดูแลภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  โดยแต่งตั้ง
ค าสั่งมีคณะกรรมการปฏิบัติงานจัดระบบดูแลภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่อการ
เรียนรู้  โดยก าหนดกิจกรรมและโครงการลงในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เช่น โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการแผนกต่าง ๆ , โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน  ห้องเรียนและส านักงาน,  โครงการกิจกรรม ๕ ส  
โครงการติดตั้งป้ายบอกพ้ืนที่ภายในแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน เป็นต้น 

 ความพยายาม  

 ๑. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
 ๒. ครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งที่มอบหมายให้ปฏิบัติ 

            ๓. แผนกวิชาได้จัดท าระบบความปลอดภัยของแผนกวิชา 
 ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารที่  
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๔  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  และการจัดการเรียนการสอนให้แก่
สาขาวิชารวมทั้ง  ได้มีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและการจัดซื้อ  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้เพียงพอและ
เหมาะสมแก่ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาอ่ืนๆ  ใน
วิทยาลัยโดยใช้งบประมาณในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้มีการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการ
สอนทุกสาขาวิชาทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้  ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ และได้
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือก าหนดขั้นตอนปฏิบัติการและระยะเวลาของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนมี
การติดตามผลการใช้งบประมาณตามแผนฯและมีการสรุปผลการใช้งบประมาณเพ่ือน าเสนอผู้บริหารตามล าดับ 
 ความพยายาม พบว่าวิทยาลัยฯมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือก าหนดขั้นตอนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนและติดตามผลการใช้งบประมาณตามแผนฯตลอดจนมีการสรุปผลการใช้งบประมาณจริงและ
แผนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีการด าเนินการจัดซื้อ  เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน 
 

๒๙ 



 
การสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการหมุนเวียนเป็นฐาน  รวมทั้ง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในห้องอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯเพ่ือบริการศึกษาค้นคว้าให้กับผู้เรียนและ 
บุคคลทั่วไปมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์  ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและ
จัดหาสื่ออุปกรณ์ให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้เรียนและครอบคลุมตามหลักสูตร  การเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
 ผลสัมฤทธิ์ การบริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ ให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
ประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 ความพยายาม  

๑.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษาหรือ
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการบริหารคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยมีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การ
ส่งเสริม  สนับสุนนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  การด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ความพยายาม พบว่าวิทยาลัยฯมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือก าหนดขั้นตอนการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนและติดตามผลการใช้งบประมาณตามแผนฯตลอดจนมรการสรุปผลการใช้งบประมาณจริงและ
แผนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีการด าเนินการจัดซื้อ  เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดการ เรียน
การสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการหมุนเวียนเป็นฐาน  รวมทั้ง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในห้องอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯเพ่ือบริการศึกษาค้นคว้าให้กับผู้เรียนและ
บุคคลทั่วไปมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์  ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและ
จัดหาสื่ออุปกรณ์ให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้เรียนและครอบคลุมตามหลักสูตร  การเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 

 ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
ประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๔ ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 

 

๓๐ 



 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ

และ หรือต่างประเทศ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว  จึงได้วางแผนการด าเนินงานก าหนดทิศทางความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายเพ่ือการส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจัด
รายวิชาฝึกงานในแผนการเรียนทุกสาขาวิชาท าโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
วิชาชีพหารายได้ระหว่างเรียน  และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โครงการ 
จังหวัดเคลื่อนที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการ
อาชีวะบริการ และอ่ืนๆ 

ความพยายาม  มีการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาหารายได้ระหว่าเรียนและฝึกทักษะประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ  โดยมีโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการต่างๆ 

ผลสัมฤทธิ์  การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ ให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๔  ข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 
 

 -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๔.ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๓๑ 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
๕.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน)  

ดีมาก 

๖.ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๗.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๘.ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ 
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๔  ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๙.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕ คะแนน) 

ดีมาก 

๑๐.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๑๑.ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 
 
 
 

-ดีมาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๔  ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๑๒.ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ข้อ 

๔  ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓  คะแนนที่ได้  ๔.๗๕  ระดับ  ดีมาก  

 

๓๒ 



 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 

ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๓  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งขี้ท่ี ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน 

ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๓  ได้แก ่
ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก สถานศึกษาได้มีการวางแผนจัดประชุมบุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบในการจัดท าโครงการ  
ในการก าหนดโครงการกิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาการทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ  ผลจากการประชุม  จัดท าแผน 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น  เช่น  โครงการ  Fix It Center  ด าเนินการ  ๔  ศูนย์  โครงการร่วมด้วย
ช่วยประชาชนในเทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ โครงการออกหน่วยรับกับงานอ่ืน  
โครงการ  บริการวิชาชีพสู่สังคม 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนจัดประชุมบุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบในการจัดท าโครงการ  
ในการก าหนดโครงการกิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาการทักษะของผู้เรียนให้มีคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ  ผลจากการประชุม  จัดท าแผน 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น  เช่น  โครงการ  Fix It Center  ด าเนินการ  ๔  ศูนย์  โครงการร่วมด้วย
ช่วยประชาชนในเทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  โครงการ ๑๐๘ อาชีพ โครงการออกหน่วยรับกับงานอ่ืน  
โครงการ  บริการวิชาชีพสู่สังคม 

 ผลสัมฤทธิ์ การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายท้ังในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ ให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

-ดีมากปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดีปฏิบัติ ๔ข้อ 
-พอใช้ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๑ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

๕  ข้อ ดีมาก 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่  ๔  คะแนนที่ได้  ๕  ระดับ  ดีมาก 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๔  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๔  ได้แก ่

ไม่มี 
 
 

๓๔ 



 
 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตลอดจน
มีการเผยแพร่ 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ
ผู้เรียน 
 ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มีนโยบายให้ครูผู้สอนวิชาโครงการและสาขาวิชามอบงานให้
นักศึกษาท าโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์  ก่อนส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   
ความพยายาม 
 ครูผู้สอนวิชาโครงการและสาขาวิชาชีพพยายามจัดให้นักเรียนนักศึกษาท าโครงงาน  โดยบรรจุวิชาโครงการ
ไว้ในหลักสูตร  และจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการวิชาโครงการก่อนนักศึกษาจบหลักสูตรชั้นปวช. และ ปวส. 
ของทุกสาขาวิชา   

 ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจั ยของผู้เรียน
ให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๔  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์  ดี 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
คร ู

ความตระหนัก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
จัดท าผลงาน   สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย ได้น าไปประกวดและเผยแพร่ในระดับวิทยาลัย  ในระดับอาชีวศึกษา ระดับ
ภาคและประเทศเป็นต้น 

ความพยายาม  หัวหน้างานสิ่งประดิษฐ์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูล การเผยแพร่
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การวิจัยและทุกแผนกวิชาที่ด าเนินการจัดท า และเอกสารหนังสือเข้าและออกที่เกี่ยวข้อง
จากงานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์และงานศูนย์ข้อมูล  สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมให้ครูและนักศึกษา
จัดท า นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 

 
 
ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครูให้

สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๔  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน๑  ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

๔  ข้อ 
(๔  คะแนน) 

ดี 

๒.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครู 

ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน๑  ปฏิบัติ  ๕  
ข้อ 

 
๔ ข้อ 

(๔  คะแนน) 

 
ดี 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕  คะแนนที่ได้  ๔  ระดับ   ดี 

 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๕  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู 

 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๕  ได้แก ่

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
๖ 



 
 
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร  ทุกฝ่ายได้
รับทราบในการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีในการจัดท าโครงการ/ก าหนดกิจกรรม  ที่ ต้องปลูกฝังจิตส านึกให้กับ
กับสถานศึกษาด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมในการด าเนินการของโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๕๗ 
ด าเนินการ  ได้แก่ 
 ๑โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
 ๒.โครงการถวายวันเข้าพรรษา ตามปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ๓.โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 
 ๔.โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
 ๕.โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมไหว้ครู  ของนักเรียน 
 
  ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งผลการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร  ทุกฝ่ายได้
รับทราบในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  ในการท าโครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ในการด าเนินการของโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 ความพยายาม ให้สถานศึกษาระบุรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานที่ได้จัดท าในรูปข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ อย่างละเอียด 
 ผลสัมฤทธิ์ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นไทยในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  

๑.โครงการปลูกต้นไม้ 
 ๒.โครงการวันงดสูบบุหรีโลก 
 ๓.โครงการลูกเสือจิตอาสา 
 ๔.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ 
 ๕.โครงการขับขี่ปลอดภัย 

 

๓๗ 



 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร  ทุกฝ่ายได้
รับทราบในการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี  ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการในการด าเนินการของโครงในแผนปฏิบัติการ  และการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ๕๗ ด าเนินการ
ได้แก่ 
 ๑.โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.โครงการแข่งขันกีฬาสี 
 ๓.โครงการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ 
 ๔.โครงการวันคริสต์มาส 
 ๕.โครงการวันสุนทรภู่ 
 

 ผลสัมฤทธิ์  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการให้สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบั ติได้  
จ านวน  ๕  ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร  ทุกฝ่ายได้
รับทราบในการจัดท าเผยการด าเนินงานประจ าปี  ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องปลูกฝังจิตส านึกและสร้าง
เสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในการด าเนินการของโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 ความพยายาม  สถานศึกษาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๕๗  
ด าเนินการ  ได้แก่ 
 ๑.โครงการจัดท าแผนการเรียนบูรณการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.โครงการกิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๓.โครงการวันสุนทรภู่ 
 ๔.โครงการอบรมการน าหลักธรรมภิบาลใช้ในสถานศึกษา 
 
  ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้  จ านวน  ๕ ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

 
๕  ข้อ 

(๕  คะแนน) 
ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 
 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

๕ ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๔.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ดีมาก  ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 
-ดี    ปฏิบัติ  ๔  ข้อ 
-พอใช้  ปฏิบัติ  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ  ๒  ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบัติ  ๑ ข้อ 

๕  ข้อ 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

 
สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖  คะแนนที่ได้   ๕.๐๐   ระดับ  ดีมาก 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๖  ได้แก่ 
 

ตัวบ่งชี้  ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๖  ได้แก ่

ไม่มี 

๓๙ 



 
 
มาตรฐานที ่๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และ
น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๗ และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 ๑. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  ของนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรของวิทยาลัยทุกฝ่าย  ตลอดจน
หน่วยงานภายนอก  อันได้แก่  ชุมชน  สถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๒. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๓. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๔. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในโดยเริ่มที่ 
  ๔.๑  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล 
  ๔.๒  รายงานการประเมินหน่วยงาน 
  ๔.๓  รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา 
  ๔.๔  รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย 
 ๕. วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์  การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
ประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕    ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๗  
ความตระหนัก  วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ มีการด าเนินตามมาตาฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ส่วนที่ ๑  การจัดการอาชีวศึกษา  ๗  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัว
บ่งชี้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ  ๕  คะแนน จ านวน  ๒๔   ตัวบ่งชี้   
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 

ความพยายาม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕  และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 ๑.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  ของนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรของวิทยาลัยทุกฝ่าย  ตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอก  อันได้แก่  ชุมชน  สถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๒.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๓.มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๔๐ 



  
 

๔.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในโดยเริ่มที่ 
  ๔.๑  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล 
  ๔.๒  รายงานการประเมินหน่วยงาน 
  ๔.๓  รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา 
  ๔.๔  รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย 
 ๕.วิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์  การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษาด าเนินการตาม
ประเด็นพิจารณาซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ตามเกณฑ์ประเมินสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก สามารถปฏิบัติได้
จ านวน  ๒๔  ตัวบ่งช้ี  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

๑.ระดบัคณุภาพในระบบการประกนั
คณุภาพภายใน 

-ดีมาก ปฏิบตัิ(๑)-(๕) 
-ดีปฏิบตัิ(๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบตัิ(๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง(๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งดว่น ปฏิบตัิ(๑) 

ปฏิบตั(ิ๑)-(๕) 
(๕  คะแนน) 

ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

จ านวนตัวบง่ชี้ที่มผีลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดบั ๕ คะแนนดีมาก 
-ดีมาก๓๐-๔๕ ตัวบ่งชี้และไม่มตีัว
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรงุหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
-ดี ๒๔-๒๙ ตัวบ่งชี ้
-พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี ้
-ต้องปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี ้
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๑๒ ตัวบ่งชี ้

  ๒๕ ตัวบ่งชี ้
(๔  คะแนน) 

ดี 

 
                                    สรุปการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗  คะแนนที่ได้   ๔.๕๐     ระดับ  ดีมาก 

 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 

ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดเด่น มาตรฐานที่  ๗  ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนา มาตรฐานที่  ๗  ได้แก ่

ไม่มี 

๔๑ 



 
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 

สถานศึกษาต้องจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตร 
        วิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชนสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น จัดท าแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ คร ูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดท าแผนพัฒนาการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ติดตามตรวจสอบประเมินผลและข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงและรายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นของ 
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม ชุมชน สถาน 
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน จัดท าแผนพัฒนาการจัดท าแผนการฝึกอบรม 
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ด าเนนิงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและรายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็น๑,๒,๓,๔,๕ ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๔  คะแนนผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ความตระหนัก   สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ 
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
(๕) สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๒ ปี 

ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
ความพยายาม   งานหลักสูตรระยะสั้น มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการ

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมีการน า 
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวน 
รายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

๔๒ 



 
 

ผลสัมฤทธิ์   จากการด าเนินงานวิทยาลัยจัดให้มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร และมี 
การน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ 
จ านวนรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม โดยรวมแล้วสามารถปฏิบัติครบทุกประเด็น1ท าใหร้ะดับคุณภาพในการ
ด าเนินการ ได้คะแนน  ๓ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  พอใช้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงานให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน มีครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการดังกล่าวมากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดในถานศึกษา ทาให้ระดับคุณภาพในท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๔ คะแนนผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ 
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และน าผล 
การวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา 
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
ที่จัดการฝึกอบรม 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น 
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและ 
ประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ ก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัด 
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ 
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

 

๔๓ 



 
 
ผลสัมฤทธิ์    จากการด าเนินงานให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้นรายวิชาตามแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบ ก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็น ๕ 
ข้อระดับคุณภาพในการด าเนินการ ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๕ คะแนนผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ความตระหนัก  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

นอกเหนือจากที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสถาน 
ประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการ 
ปรับปรุง 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ การระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร หรือร่วม 
เป็นผู้สอน จัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และมีการประเมินผลการ 
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือ 
การปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงานจัดทาแผนงาน/โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอน 
และสามารถจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ได้รับ 
การสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
วิชาชีพระยะสั้น และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร ในการ 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง โดยสามารถปฏิบัติตามประเด็นดังกล่าวได้ ๕ ข้อ 
 ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้คะแนน  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
ความตระหนัก  จ านวนครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา โดย 
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา   โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ ร้อยละของครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

๔๔ 



 

ผลสัมฤทธิ์  จากการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕ ของครูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้าน 
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ทั้งหมดในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ 
ได้ค่าคะแนน  ๔.๖๙  ได้ ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้าน

วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน 
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นประจาปีของ 
สถานศึกษา 

งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง เงินงบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามเป้าหมายที่ก าหนดและ 
รวมทั้งเงินค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น บริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุ
ฝึกอุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน 
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นประจาปีของสถานศึกษา 
โดยมีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น 
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละของงบด าเนินการด้านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน 
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 
โดยมีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็น 
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๗ ของ 
งบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท าใหไ้ด้  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๘  ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ความตระหนัก  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ 

ขึ้นไปเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน 
จ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผล 
คะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี ้ยกเว้นผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ ๗๕.๒ เทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้ค่า
คะแนน ๔.๗๐ได้  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

๔๕ 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๙  ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ความตระหนัก  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจ านวนผู้ลงทะเบียน

เข้ากับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้นจ าแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
ความพยายาม  งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบ

กับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์  ผลการด าเนินการมีผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมากกว่า ร้อยละ ๗๕.๒ เทียบกับ
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าทั้งหมด โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินการ ได้ค่าคะแนน ๔.๗๐ได้  ๕ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ 

ประโยชน์ 
ความตระหนัก  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าคว ามรู ้

ความสามารถ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น 
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว 
เป็นต้น มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๑-๕ 
เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนผู้สาเร็จ 
การฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคง 
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ 
ทางจิตและวิญญาณ 

ความพยายาม   งานหลักสูตรระยะสั้น ด าเนินการให้มีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ความพึงพอใจเฉลี่ย 
๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ   เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ 
สถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์   ผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ๓.๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ 
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา ท าให้ระดับคุณภาพในการด าเนินการ ได้
คะแนน  ๔ คะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



 
ตอนที่ ๔ 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  สรุปได้ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ี่ด าเนินการได้ในระดับ ดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่  ๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๘ 

มาตรฐานที่  ๒  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕ 
มาตรฐานที่  ๓  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙, ๓.๑๐ 
มาตรฐานที่  ๔  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑ 
มาตรฐานที่  ๖  ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔ 
มาตรฐานที่  ๗  ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑ 
มาตรฐานที่  ๘  ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๔, ๘.๕, ๘.๖, ๘.๗, ๘.๘, ๘.๙ 

๔.๑.๒มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้ 
  ไม่มี 
๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบ่งชีท้ี่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
                     ไม่มี 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๔.๒.๑   แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๑)  โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน  โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  ๒)  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและอินเทอร์เน็ต 
  ๓)  โครงการจัดกิจกรรมคนดี คนเก่ง โดยจัดกิจกรรม  Open house  
  ๔)  โครงการจิตอาสาน านักเรียน นักศึกษาบริการประชาชนออกหน่วยบริการค่ายอาสาพัฒนา 
 ๔.๒.๒ แผนงานพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา 
  ๑)  โครงการอบรมครูให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ 
  ๒)  โครงการเขียนแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะ 
  ๓)  โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน 
  ๔)  โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕)  โครงการนิเทศการสอน 
  ๖)  โครงการปรับปรุงบ้านพักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๒.๓  แผนงานพัฒนาการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 
  ๑)  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ( Note book) ให้ครูประจ าแผนก 
  ๒)  โครงการปรับปรุงโทรศัพท์ภายในวิทยาลัย 
  ๓)  โครงการปรับปรุงห้องสมุดและจัดหาคอมพิวเตอร์สืบค้น 
  ๔)  โครงการปรับปรุงระบบ Lan และระบบจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียน 
 
 
 
 

๔๗ 



 


