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วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทองอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ปรัชญาวิทยาลัย ปรัชญาวิทยาลัย ::  ศึกษาดี มีความรู้ เพ่ิมทักษะ รักษาคุณธรรศึกษาดี มีความรู้ เพ่ิมทักษะ รักษาคุณธรรม สัมพันธ์มวลชนม สัมพันธ์มวลชน  
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ค าน า 
 

      รายงานการประเมินภายในฉบับนี้จัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรา ยงานผลการประเมินภายใน
ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ประจ าปีการศึกษา 2557  ทั้งนี้เพ่ือเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2542  มาตราที่ 47  ที่ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา  และมาตรา 48  ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินภายในประกอบด้วย  3  ส่วนคือ  ส่วนที่ 1  บทน า  กล่าวถึงสภาพทั่วไป
ของวิทยาลัย  ส่วนที่ 2  วิธีการด า เนินการประเมินภายใน และผลการประเมินภายใน  ส่วนที่ 3  แนวทาง
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
      เอกสารรายงานการประเมินฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 
 

       วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
       2  มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
สารบัญ 
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บทที่ 2 สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา       10 
บทที่ 3 การด าเนินงานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้       14 
บทที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต      75 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
ตั้งอยู่เลขท่ี  66  หมู่  4  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง  อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งเป็นที่ดินของ          
วัดหลวงสุนทราราม  มีเนื้อที่ประมาณ  20  ไร่เศษ 
 

ปรัชญาของสถานศึกษา  :  ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน 
 

วิสัยทัศน์  :   
ผลิต  พัฒนา  ก า ลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีทักษะ คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน           

และให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช . , ปวส. ภาคปกติ  ปวส .ภาคพิเศษ  เทียบโอนประสบการณ์งาน

อาชีพและหลักสูตรระยะสั้น เปิดโอกาสให้ชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะและความช านาญ  โดยให้มีการฝึกปฏิบัติ

จริงพร้อมทั้งสอดแทรกทัก ษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 

เป้าหมาย 
1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช . , ปวส. ภาคปกติ  ปวส .ภาคพิเศษ  เทียบโอนประสบการณ์งาน

อาชีพ  และหลักสูตรระยะสั้น   เปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

2. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณธรรมมีทักษะและความช านาญ  โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้ อมทั้ง
สอดแทรกทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  บริการทาง
วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ จิตอาสา     พัฒนาทักษะ 
 เอกลักษณ์ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 จุดเน้น  ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะความสามารถ 
 จุดเด่น  ผู้เรียนมีทักษะ ความช านาญ สามารถบริการชุมชน 
 ปณิธาน  ผลิต  พัฒนา  ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 ค าขวัญ  รู้หน้าที ่ มีทักษะ รักษาคุณธรรม 
 
 



5 
 

 วิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ระบบการบริหารงาน 3 ส่วนคือ  การควบคุม
พัฒนาคุ ณภาพ  การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพโดยอยู่ในวงจรปฏิบัติงานของเ ดมม่ิง   
PDCA  รว่มกันจัดท าแผน  ร่วมกันปฏิบัติ  ร่วมกันตรวจ  และร่วมกันปรับปรุง  การด าเนินการประกั นคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2557 ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  8 มาตรฐาน  45  ตัวบ่งชี้  
ผลสัมฤทธิ์การประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน 
ค่า          

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
6. การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
8. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

4.75 
5.00 
4.83 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.90 

 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ค่าน้ าหนักคะแนน 
1.00 – 2.50  ปรับปรุง 
2.51 – 3.50  พอใช้ 
3.51 – 4.50  ดี 
4.51 – 5.00  ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสถานศึกษา 4.93 ดีมาก  
 

การประเมินสถานศึกษาในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย   4.93    ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

จุดเด่นในการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มาตรฐานที่ 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ 7  การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
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จุดที่ต้องพัฒนาในการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่  3    การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.11 -  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 
แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 โครงการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 วิทยาลัยได้ก า หนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย  ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
 
แผนพัฒนาผู้เรียน 

1. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน    
2. โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
3. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. โครงการกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษาแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  
5. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและสิ่งแวดล้อม 
6. โครงการ 5 ส. 
7. โครงการมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
8. โครงการประกอบศาสนกิจในสถานศึกษา 
9. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
10. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
11. โครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
12. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา 
13. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา 
14. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  และครูอาจารย์ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

 
แผนพัฒนาทางด้านการบริหาร จัดการ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. โครงการพัฒนางานครูที่ปรึกษา 
4. โครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
5. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา 
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูล 

 

แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร 
1. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  องค์กรชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  และสถานประกอบการ 
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บทที่  1 

บทน า 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

 ด้วยกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพ
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นให้สอดคล้องและเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนและตลาด แรงงานตาม
แผนพัฒนาระยะท่ี  8  จึงจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอแห่งแรกในจังหวัดอ่างทองขึ้น       
เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2538  เป็นต้นมา   มีชื่อว่า  “วิทยาลัยการอาชีพ วิเศษชัยชาญ”  เพ่ือจัด
การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ   และประเภทวิชาที่ขาดแคลน  อันจะเป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
 ตั้งอยู่เลขท่ี  66  หมู่ที่  4  ต.ศาลเจ้าโรงทอง  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง  รหัสไปรษณีย์  
14110   ซึ่งเป็นที่ดินของวัดหลวงสุนทราราม  บนเนื้อท่ี  20  ไร่เศษ 

 

1.3 สภาพชุมชนเศรษฐกิจและสังคม  
 วิทยา ลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ ณ  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ         
จังหวัดอ่างทอง ชุมชนรอบ ๆ  วิทยาลัยเป็นชุมชนที่ค่อน ข้างอยู่ในเขตเมือง  เพราะอยู่ใกล้ตลาด     
ศาลเจ้าโรงทองและเป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ของจังหวัดอ่างทอ ง  ประชาชนจึงมีหลากหลายอาชีพ  
ได้แก่  ค้าขาย  เกษตรกร    ประกอบธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  รับราชการ  เป็นต้น  ภาพโดย รวม
อ่างทองถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ า  เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ  นอกจากอาชีพการท านาแล้ว  เกษตรกร
บางส่วนยังนิยมท าสวนผลไม้  ปลูกผัก  หรือท าไร่นาสวนผสมมากขึ้น 
 

 

งบประมาณประจ าปีการศึกษา  2557 
 งบด าเนินการ จ านวน    18,158,576.94    บาท 
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2. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 
2.1 จ านวนนักเรียน – นักศึกษา   
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2557 

ส ารวจข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน 2557 

ประเภท/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา/ชั้นปี/เพศ   

ปวช. 

รวม 

ปวส. 

รวม 

รวม
ทั้งสิ้น 

ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง   

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม              

สาขาวิชาเคร่ืองกล              

- สาขางานยานยนต ์ 75 - 39 - 43 - 157      157 

- สาขางานเทคนิคยานยนต ์        23 - 24 - 47 47 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง              
- สาขางานเครื่องท าความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศ 

             

- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า        13 - 28 - 41 41 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า - อิเล็กฯ              

-  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 37 - 46 3 43 3 132      132 

-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 16 2 13 6 9 9 55      55 
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์-
อุตสาหกรรม 

       10 4 4 1 19 19 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม              

สาขาวิชาพณิชยการ              
-  สาขางานการบัญช ี 1 26 1 26 - 30 84      84 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ              

สาขาวิชาการบัญช ี              

- สาขางานการบัญช ี        1 9 2 23 35 35 

รวมทั้งสิ้น 129 28 99 35 95 42 428 47 13 58 24 142 570 
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2.2 จ านวนบุคลากร 
ข้อมูลจ านวนบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ส ารวจข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน  2557 

ต าแหน่ง 
จ านวน ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

ช. ญ. รวม 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 

เอก โท ตร ี
ต่ า
กว่า ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

1.ผู้บริหาร 3 1 4 - - - - - - 3 1 - 4 - - 
รวมผู้บริหาร 3 1 4 - - - - - - 3 1 - 4 - - 

2.ข้าราชการครูผู้สอน                
แผนกวิชาช่างยนต์ - - - - - - - - - - - - - - - 
แผนกวิชาพณิชยการ 1 2 3 - - - 1 1 1 - - - 1 2 - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 - 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 1 2 - - - - 1 - - 1 - - 2 - 
รวมข้าราชการครูผู้สอน 3 4 7 - - - 1 3 2 - 1 - 2 5 - 

3.ข้าราชการพลเรือน                
เจ้าหน้าที่พนักงาน                
ระดับ - - - - - - - - - - - - - - - 
เจ้าหน้าที่พนักงาน                
ระดับ - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - - - - 
4.ลูกจ้างประจ า                
คนงาน - - - - - - - - - - - - - - - 
นักการภารโรง - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - - - - - - - 
5.พนังงานราชการ                
พนักงานราชการครู 8 4 12 - - - - - - - - - 1 11 - 

รวมพนักงานราชการ 8 4 12 - - - - - - - - - 1 11 - 
6.ลูกจ้างชั่วคราว                
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 12 13 - - - - - - - - - - 7 6 
นักการภารโรง , แม่บ้าน 3 2 5 - - - - - - - - - - - 5 
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 
ยาม 2 - 2 - - - - - - - - - - - 2 

รวมลูกจ้างชั่วคราว 7 14 21 - - - - - - - - - - 7 14 
7.ครูจ้างสอน                
ครูพิเศษสอนรายเดือน 4 2 6 - - - - - - - - - - 6 - 
ครูพิเศษสอนรายชั่วโมง 2 3 5 - - - - - - - - - 1 4 - 

รวมครูจ้างสอน 6 5 11 - - - - - - - - - 1 10 - 
รวมทั้งสิ้น 27 27 55 - - - 1 3 2 3 2 - 8 33 14 
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3. จุดเด่นส าคัญของวิทยาลัย 
1. การให้บริการทางวิชาชีพ  และการบริการด้านต่าง ๆ  เช่น  โครงการ   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะ

สั้น,  โครงการฝึกอบรม  108  อาชีพ  โครงการ   Fix  It  Center  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชน   การบริการเครื่องเสียง  บริการลานกีฬา   และสถานที่จัดงานต่าง ๆ  แก่ประชาชนทั่วไป 

2. การจัดการเรียนการสอน  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชี พ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบการอาชีพ  ศึกษาต่อ  และบริการชุมชน 

3. ความสามัคคีของบุคลากรในการด าเนินงานของสถานศึกษาแม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้าง 
4. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน   ประเภทอาชีวศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2549 

 
4. เป้าหมายสภาพความส าเร็จที่คาดหวัง  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 แนวทางปฏิบัติหรือยุทธศาสตร์ที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนา 
 
 

เป้าหมายการพัฒนา/จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จุดเน้นที่  1  ด้านคุณภาพของผลผลิต 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด

อย่างน้อยร้อยละ 80 
- ผู้ส าเร็จการศึ กษาผ่านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 85 
- ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของ   

สถานประกอบการอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม    

ที่ดีงามอย่างน้อยร้อยละ 85 
 
 
 
 

การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
- การฝึกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการ

และแหล่งเรียนรู้ 
- การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
- การจัดท าระบบนิเทศภายใน 
- การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

ที่ดีงาม 
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
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เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จุดเน้นที่  2 
- พัฒนาการฝึกฝนวิชาชีพแก่ประชาชนและผู้ที่

สนใจทั่วไปและบริการประชาชน 
- จ านวนโครงการที่ฝึกฝนวิชาชีพไม่น้อยกว่า 

15  โครงการ 

การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
- ให้ครูและผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
- ฝึกฝนวิชาชีพ โดยจัดท าหลักสูตรพัฒนา

วิชาชีพแก่ชุมชน 
- จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ

มาร่วมให้การฝึกฝนวิชาชีพ 

เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จุดเน้นที่  3 
- พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานของ

วิทยาลัยเพื่อให้การปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา 

การพัฒนาผู้น าและการจัดการของผู้บริหาร 
- จัดท าค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนและชี้แจง

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
- ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพในการ

ด าเนินงาน 

เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จุดเน้นที่  4 
- ส่งเสริมการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและการวิจัย 
- จ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยของ

ครู  1 เรื่อง/ภาคการศึกษา 
- จ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยของ

ผู้เรียนสาขางานละ  7 เรื่อง/ภาคการศึกษา 

การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
- ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและการ

วิจัยเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าสิ่งประดิษฐ์

ต่างๆ  เช่นหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จุดเน้นที่  5 
- พัฒนาปรับปรุงทักษะของครูเพ่ือพัฒนา

ความก้าวหน้าในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
เรื่องเ ทคนิคการสอนทุกกลุ่มวิชาและทาง
เทคโนโลยี 

- ครูได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

การพัฒนาผู้น าและการจัดการของผู้บริหาร 
- ให้ครูทุกสาขาวิชาได้เข้าร่วมโครงการฝึกฝน

ทักษะการสอนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  เรื่องการท า
วิจัย 

- ให้ครูได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาในสาขาวิชา
ที่สอน 

 
 



13 
 

บทที่  2 
สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 ผลิต  พัฒนา  ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะ  คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

2. ปรัชญาของสถานศึกษา 
 ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน 
 

3. พันธกิจของสถานศึกษา 
1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช . , ปวส. ภาคปกติ  ปวส.ภาคพิเศษ  เทียบโอนประสบการณ์ งาน

อาชีพและหลักสูตรระยะสั้น เปิดโอกาสให้ชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี ความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะและความช านาญ  โดยให้ มีการฝึกปฏิบัติ

จริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อ   การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 
1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช . , ปวส.  ภาคปกติ  ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์ งาน

อาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น   เปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

2. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนมี ความรู้คู่คุณธรรม    มีทักษะและความช านาญ  โดยให้มีการฝึกปฏิบัติ
จริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิต  อันส่งผลต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ  
บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 
อัตลักษณ์ จิตอาสา  พัฒนาทักษะ 
เอกลักษณ์ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
จุดเน้น  ผู้เรียนมีคุณธรรม  และทักษะความสามารถ 
จุดเด่น  ผู้เรียนมีทักษะ  ความช านาญ  สามารถบริการชุมชน 
ปณิธาน  ผลิต  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
ค าขวัญ  รู้หน้าที่  มีทักษะ  รักษาคุณธรรม 
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3. แนวทางปฏิบัติหรือยุทธศาสตร์ที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนา 
เป้าหมายการพัฒนา/จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จุดเน้นที่  1  ด้านคุณภาพของผลผลิต 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด

อย่างน้อยร้อยละ 80 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 85 
- ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของ  

สถานประกอบการอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
     ที่ดีงามอย่างน้อยร้อยละ 85 

การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
- การฝึกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการและ 

แหล่งเรียนรู้ 
- การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
- การจัดท าระบบนิเทศภายใน 
- การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม 
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จุดเน้นที่  2 
- พัฒนาการฝึกฝนวิชาชีพแก่ประชาชนและ     

ผู้ที่สนใจทั่วไปและบริการประชาชน 
- จ านวนโครงการที่ฝึกฝนวิชาชีพ 
- ไม่น้อยกว่า 15  โครงการ 

การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
- ให้ครูและผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการฝึกฝนวิชาชีพ 

โดยจัดท าหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพแก่ชุมชน 
- จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้

การฝึกฝนวิชาชีพ 

เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จุดเน้นที่  3 
- พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานของ

วิทยาลัยเพื่อให้การปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา 

การพัฒนาผู้น าและการจัดการของผู้บริหาร 
- จัดท าค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนและชี้แจง

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
- ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพใน         

การด าเนินงาน 

เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จุดเน้นที่  4 
- ส่งเสริมการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและการวิจัย 
- จ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยของ

ครู  1 เรื่อง/ภาคการศึกษา 
- จ านวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยของ

ผู้เรียนสาขางานละ  7 เรื่อง/ภาคการศึกษา 

การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
- ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย

เพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  

เช่น หุ่นยนต์  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
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เป้าหมายการพัฒนา / จุดเน้น ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

จุดเน้นที่  5 
- พัฒนาปรับปรุงทักษะของครูเพ่ือพัฒนา

ความก้าวหน้าในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน   
ในเรื่องเทคนิคการสอนทุกกลุ่มวิชาและ     
ทางเทคโนโลยี 

- ครูได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

การพัฒนาผู้น าและการจัดการของผู้บริหาร 
- ให้ครูทุกสาขาวิชาได้เข้าร่วมโครงการฝึกฝนทักษะ

การสอนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ เรื่องการท าวิจัย 
- ให้ ครูได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาในสาขาวิชา              

ที่สอน 

 
6.  ลักษณะของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 วิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยการด าเนินการที่เน้นผลงานตามมาตรฐานของส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  3  ด้าน  คือ  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ การศึกษาวิชาชีพ  กระบวนการและ   
ด้านปัจจัย  ประกอบด้วย  8  มาตรฐาน  คือ 
   มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      ประกอบด้วย 9   ตัวบ่งชี้ 
   มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    ประกอบด้วย 5   ตัวบ่งชี้ 
   มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา       ประกอบด้วย 12  ตัวบ่งชี้ 
   มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ      ประกอบด้วย 1   ตัวบ่งชี้ 
   มาตรฐานที่ 5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    ประกอบด้วย 2   ตัวบ่งชี้ 
   มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง    ประกอบด้วย 4   ตัวบ่งชี้ 
   และพลโลก 
   มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา       ประกอบด้วย 2   ตัวบ่งชี้ 
   มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     ประกอบด้วย 10  ตัวบ่งชี้ 
       

        รวม   45  ตัวบ่งช้ี 
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7. การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
     วิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 - การวางแผนงานของสถานศึกษาใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษา
และชุมชนมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายใต้และมาตรฐานว่าจะต้องมีการให้ผลสัมฤทธิ์ใน
ด้านใน ระดับใด มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ มีการวางแผนออกแบบ
กิจกรรมโครงการเพื่อน าสู่ การปฏิบัติโดยผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบ
การก ากับติดตาม 
 - การน าแผนสู่การปฏิบัติก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานและด าเนินงานต ามแผนมีกลไกการก ากับ    
ติดตาม   ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ  ๆ ตามตารางที่ก าหนด มีการรายงานผลตาม
ความก้าวหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม 
 -  ตรวจสอบติดตามมีการวางระบบการประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการการควบคุม  ก ากับ  นิเทศและประเมินการด าเนินงานและ
รายงานผลต่อที่ประชุม 
 - การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานมีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง    เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  และการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเก่ียวกับการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดสถานศึ กษาจะให้ผู้ที่เก่ียวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง  
โดยมีการก าหนดยุทธวิธี  แผนปฏิบัติการ  ระยะเวลาการด าเนินการ  ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน
และวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและขอรับการสนับสนุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งหากจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน
และต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือ  ส่วนมาตรฐานที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  ให้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาเพื่อรักษาจุดแข็งและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
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บทที่  3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมครูเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

2. สถานศึกษาท าวิจัยของสถานศึกษาเพ่ือสอบถามความคิ ดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียน    

การสอนของวิทยาลัย  และน าผลการวิจัยมาวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษาได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนการสอนของนักเรียน  นักศึกษา     

และด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน  แยกผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่ าเกณฑ์  ผลการเรียนปานกลาง    

ผลการเรียนดี  ดีมาก  รวบรวมกลุ่มผู้เรียนต่ าเพ่ือวางแผนให้มีการสอนซ่อมเสริม 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาครู  อาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้   การวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษา

ทุกรายวิชาเพ่ือไปท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

การสอนมากท่ีสุด   มีการวัดผลการประเมินตามสภาพจริ งและได้จัดท าสื่อและเครื่องมือวัดผลร่วมกับ

ฝ่ายวิชาการและผู้เรียน  เพื่อใช้ในการประเมินผู้เรียนทุกรายวิชา  ด าเนินการสอนตามแผนการสอน

อย่างเต็มความสามารถ 

3. ครูผู้สอนได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดส่งนักเรียน  นักศึกษา  ฝึกทักษะประสบการณ์กับ     

สถานประกอบการ 

4. ครูผู้ สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมความรู้

ความสามารถและทักษะแก่ผู้เรียน 
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ผลสัมฤทธิ์ 
1. มีจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช . 1 ที่มีผลการเรียนตั้ง แต่ 2.00 ขึ้นไป มีจ านวน 70 คน จากผู้เรียน    

114 คน  คิดเป็นร้อยละ  61  ของผู้เรียนทั้งหมด 

2. มีจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช . 2 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป มีจ านวน 68 คน จากผู้เรียน      

103 คน  คิดเป็นร้อยละ  66  ของผู้เรียนทั้งหมด 

3. มีจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช . 3 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  มีจ านวน 67 คน จากผู้เรี ยน    

89  คน  คิดเป็นร้อยละ  75 ของผู้เรียนทั้งหมด 

4. มีจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวส . 1 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  มีจ านวน 87 คน จากผู้เรียน    

110 คน  คิดเป็นร้อยละ  78 ของผู้เรียนทั้งหมด 

5. มีจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวส . 2 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  มีจ านวน 95 คน จากผู้เรียน     

106 คน  คิดเป็นร้อยละ  90 ของผู้เรียนทั้งหมด 

6. มีจ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช . 1, ปวช .2,  ปวช .3, ปวส.1, ปวส .2 ร้อยละ 74  ของผู้เรียนทั้งหมด               

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่  2.00 ขึ้นไป 

 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ตารางท่ี 1.1.1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  
 

แผนก 
จ านวนผู้เรียนที่ออก

กลางคัน (คน) 
จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียน (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์  2.00 ขึ้นไป 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปวช. 1     
ช่างยนต์ 17 47 30 64 
ช่างไฟฟ้า 5 28 15 54 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 15 8 53 
พณิชยการ 2 24 17 71 

รวม 27 114 70 61 
ปวช. 2     

ช่างยนต์ 3 25 23 92 
ช่างไฟฟ้า 1 42 15 35 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 18 13 72 
พณิชยการ - 18 17 94 

รวม 5 103 68 66 
ปวช. 3     

ช่างยนต์ 1 29 25 86 
ช่างไฟฟ้า 1 32 25 78 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 11 6 55 
พณิชยการ - 17 11 65 

รวม 2 89 67 75 
ปวส. 1     

ช่างยนต์ 1 19 17 89 
ช่างไฟฟ้า - 14 13 93 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 14 12 86 
พณิชยการ - 9 7 78 
เทียบโอนฯ การบัญชี - 15 13 87 
เทียบโอนฯ การจัดการ - 28 19 68 
เทียบโอนฯ ไฟฟ้า - 11 66 55 

รวม 1 110 87 78 
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ตารางท่ี 1.1.1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  
 

แผนก 
จ านวนผู้เรียนที่ออก

กลางคัน (คน) 
จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียน (คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์  2.00 ขึ้นไป 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ปวส.2     
ช่างยนต์ - 17 17 100 
ช่างไฟฟ้า - 21 21 100 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 4 4 100 
พณิชยการ - 21 21 100 
เทียบโอนฯ การบัญชี - 17 8 71 
เทียบโอนฯ การจัดการ - 11 8 73 
เทียบโอนฯ ไฟฟ้า - 15 12 80 

รวม - 106 95 90 
รวมทั้งสิ้น 35 522 387 74 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือจัดการศึกษาร่วมกัน 

2. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนต่างๆ 

3. สถานศึกษา ได้วางแผนเตรียมการเรื่องความส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการและ

หน่วยงานชุมชน 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาได้ด าเนิน การส ารวจเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการและ   

หน่วยงานชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

2. สถานศึกษาได้น าผลจากการประเมินมาพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 มีสถานประกอบการร่วมจัดการศึกษาจ านวน  15 แห่ง  สถานประกอบการและหน่วยงานชุมชน      
มีตัวแทนประเมินความพึงพอใจ  จ านวน  15 ราย  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละคน      
มีค่าเฉลี่ยอยู่  ระหว่าง  4.50-5.00   จ านวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของกลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน   
 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ได้คะแนน 5  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  วิชาการแผนก  เพื่อปรึกษารับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ก าหนดแนวทางการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และวางแผนกาประเมิน   
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาจัดท าค า สั่งมอบหมายให้  หัวหน้าแผนกวิชา  วิชาการแผนก  และผู้เกี่ยวข้อง    
ร่วมกันจัดท าแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

3. สถานศึกษาวางแผนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับผู้ส า เร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัต ร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ทุกสาขาวิชา  สา ขางาน    
ด้วยวิธีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การด าเนินการ  (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาด าเนินการจัดท าค าสั่ง  มอบหมายบุคลากร  เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพสถานศึกษาด าเนินการจัดท าแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้แนวข้อสอบ
ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  และ
อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง  มาด าเนินการจัดท าและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาด าเนินการจัดครูสอนเสริม   ให้ความรู้ในสาระส าคัญและชี้แจงการประเมิน    
มาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินการก าหนด วัน เวลา สถานที่ เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้ที่จะ          
ส าเร็จ การศึ กษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สถานศึกษาด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียน  นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษา 
ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ที่สถานศึกษาก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ 
1. ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน 84  คน    ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  80  คน  
 คิดเป็นร้อยละ  95.24   

2. ผู้เรียนชั้นปีสุดท้า ยที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จ านวน  63  คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน 62  คน 
คิดเป็นร้อยละ  98.41 

3. ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   ทุกระดับ 

4. จ านวน 147 คน  ผ่านเกณฑ์ก ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ  
96.60  

 

ผลการประเมนิ อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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ตารางท่ี 1.3.1   แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ 
                    ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบ 

ทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวยผู้เรียนที่เข้า
สอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพ 

จ านวนผู้เรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

       

- สาขางานยานยนต ์ 27 27 27 100 0 0 100 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 32 32 31 96.88 1 3.12 96.88 
- สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส ์
11 11 11 100 0 0 100 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        
- สาขางานการบัญช ี 14 14 11 78.57 3 21.43 78.57 

รวม 84 84 80 95.24 4 4.76 95.24 
ระดับ ปวส. 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
       

- สาขาเทคนิคยานยนต ์ 16 16 16 100 0 0 100 
- สาขาไฟฟ้าก าลัง 21 21 20 95.24 1 4.76 95.24 
- สาขาอิเล็กทรอนิกส ์ 4 4 4 100 0 0 100 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        
- สาขาการบัญชี 22 22 22 100 0 0 100 

รวม 63 63 62 98.41 1 1.59 98.41 
รวมทั้งหมด 147 147 142 96.60 5 3.40 96.60 

 

    ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรีย นที่ลงทะเบียนเรียนครบ    
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ทบทวน

ความรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ในการทดสอบ 
V-NET 

2. สถานศึกษาจัดท าค าสั่งมอบหมาย  ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา  ด าเนินกิจกรรม        
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

3. สถานศึกษาวางแผนด าเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 

การด าเนินการ  (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาด าเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภา พผู้เรี ยน  เพื่อพัฒนานักเรียน 

นักศึกษา  ทบทวนความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
ด้านอาชีวศึกษา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความรู้ ในการทดสอบ V-NET  พร้อมด าเนินการจัดท าค าสั่งม อบหมาย  ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินงานการจัดกิจกรรมตาม วัน เวลา และสถานที่ ตามท่ีสถานศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) 
ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ 
1. ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ     

ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  ตั้งแต่ค่ าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ทั้งวิชา      
ความรู้พื้นฐานทั่วไป   และความรู้วิชาชีพพ้ืนฐาน  จ านวน  31  คน จากจ านวนผู้เรียนที่          
เข้าทดสอบ  82 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.78 
 

ผลการประเมนิ อยู่ในระดับ  ดี    ค่าคะแนน  4  คะแนน 
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ตารางท่ี 1.4.1   แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                    
                    ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนนักเรียน 

ชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้า
ทดสอบ V-NET 

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป ท้ังวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป

และความรู้วิชาชีพพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ 

จ านวน ร้อยละ 
ระดับ ปวช. 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    

- สาขางานยานยนต์ 27 6 22.22  
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 30 14 46.67  
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 11 7 63.64  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     
- สาขางานการบัญชี 14 4 28.57  

รวม 82 31 37.80  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา              
(V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ความตระหนัก 
1. วิทยาลัยจัดให้มีการประชุมครูเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 

2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ประชุมครูในแผนก  เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ 

โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. สถานศึกษาวางแผนการจัดติวนักเรียน  นักศึกษาก่อนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        

ในรายวิชาทุกรายวิชา 
 

ความพยายาม 
1. ได้ด าเนินฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา  จ านวน  40  คน 

2. ครูภาษาอังกฤษส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษในชั่วโมงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ครูภาษาอังกฤษด าเนินการติวเข้มเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนเข้ารับ         

การทดสอบภาษาอังกฤษจากส านักทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 มีนักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบระดับชาติ  โดยมีคะแนนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่     
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 41 คน จากผู้ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55             
 

ผลการประเมนิ อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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ตาราที่ 1.5.1  แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

แผนกวิชา 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีมีสิทธิ์เข้า

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยจากการทดสอบ
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   

- สาขางานยานยนต์ 29 12 41.38 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง และอิเล็กทรอนิกส์ 45 25 55.56 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
- สาขางานการบัญชี 16 4 25 

รวม 90 41 45.56 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาได้ประชุมครูเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน                 

น าข้อสรุปของที่ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

2. สถานศึกษาได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน  นักศึกษาและ   

ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน  แยกผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  ผลการเรียนปานกลาง   

ดี  และดีมาก  รวบรวมผู้เรียนต่ าเพื่อวางแผนให้มีการสอนซ่อมเสริม 

3. สถานศึกษาวางแผนการจัดท าโครงการพัฒนาครู  อาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 

ด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินการอบรมพัฒนาครู  อาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนกา รเรียนรู้   การวิเคราะห์หลักสูตรของ

สถานศึกษาทุกรายวิชา  เพ่ือไปท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม   

ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด   มีการวัดผลการประเมินตามสภาพจริง 

3. ครูผู้สอนได้ด าเนินการท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อ แก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรา ยบุคคล  พัฒนาเทคนิค  

วิธีการสอน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ครูผู้สอนได้สอนเสริมกับกลุ่มผู้เรียนอ่อน  เพื่อให้มีการพัฒนาผลการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 

5. ครูผู้สอนได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดส่วนนักเรียน  นักศึกษาฝึกทักษะประกอบการกับ

สถานประกอบการ 

6. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เรียนผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือ     

เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถและทักษะแก่ผู้เรียน 
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ตารางท่ี 1.7.1  แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.) 

ระดับ
การศึกษา 

แผนกวิชา 
จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

จ านวน
นักศึกษา 

ที่จบ 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

(เข้าเม่ือ ปี 
2555) 

ช่างยนต์ 53 26 49.06  
ช่างไฟฟ้าก าลัง 58 25 43.10  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 25 6 24.00  
พณิชยการ 27 12 44.44  

รวม 163 69 42.33  
 
ผลสัมฤทธิ์    
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) จ านวน  69  คน  จาก 16 3 คน                            
คิดเป็นร้อยละ 42.33  
 
 
 
 

ตารางท่ี  1.7.2  แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระดับ
การศึกษา 

แผนกวิชา 
จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

จ านวน
นักศึกษา 

ที่จบ 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

(เข้าเม่ือ ปี 
2557) 

ช่างยนต์ 19 15 78.95  
ช่างไฟฟ้าก าลัง 30 20 66.67  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 100  
พณชิยการ 68 68 100  

รวม 121 107 88.43  
 

ผลสัมฤทธิ์    
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูง (ปวส .) จ านวน  107 คน จาก  121 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 88.43 
 
 
 



30 
 

ตารางท่ี  1.7.3 สรุปผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ระดับ แรกเข้า จบ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

ปวช. 163 69 42.33  
ปวส. 121 107 88.43  

รวม 61.97  
 

ผลสัมฤทธิ์    
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  69  คน จาก  163  คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.33 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) จ านวน  107  คน จาก  121  คน     
คิดเป็นร้อยละ 88.43 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  61.97 
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดี  ค่าคะแนน  4  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิ สระ หรือศึกษาต่อภายใน    
1 ปี 
 

ความตระหนัก 
1.  สถานศึกษาประชุมมอบหมายให้งานแนะแนวติ ดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน                

สถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

2. งานแนะแนวจัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการเพื่อวางแผนท ากิจกรรมหรือโครงการ          

ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ตระหนักต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ 

3. สถานศึกษาประสานงานกับจัดหางานขอข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงานว่างที่เป็นปัจจุบันเพื่อ        

แจ้งให้นักเรียน  นักศึกษาที่สนใจทราบ 

4. สถานศึกษาวางแผนติดตามผู้ได้ท างานในสถานประกอบการปร ะกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 

5. วางแผนให้นักเรียน นักศึกษา  ศึกษาดูงาน 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ด าเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิญรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมาให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา    

แก่รุ่นน้องในโอกาสต่างๆ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการ Home Room  ให้ค าปรกึษาแก่นักเรียนในที่ปรึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความม่ันใจเข้าใจทิศทาง    

ที่ด าเนินการต่อไป  การปัจฉิมนิเทศก่อให้เกิดทัศนะในการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะเลือกสถานศึกษา

ใหม่   เลือกประกอบอาชีพหรือเลือกสถานประกอบการได้เหมา ะสมต่อบุคลิกภาพของตน        

ด้วยความมั่นใจ 

4. สถานศึกษาน าข้อมูลต าแหน่งงานว่างที่เป็นปัจจุบันประกาศให้นักเรียน  นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูล 

5. สถานศึกษาติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จ านวนนักเรียน  นักศึ กษาที่ส าเร็จการ ศึกษาเม่ือปี 2556  ที่ได้ท างานในสถานประกอบการ และ   
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  มีจ านวน  146 คน  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 146 คน  คิดเป็นร้อยละ 100   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5 คะแนน 
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ตารางท่ี 1.8.1 แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อใน 1 ปี (ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.) 
 

แผนกวิชา 
จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

จ านวน
นักเรียน 

นักศึกษาท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนนักเรียน
นักเรียน 
นักศึกษา 
ที่ศึกษาต่อ 

จ านวน
นักเรียน  
นักศึกษา 
ที่ท างาน 

จ านวน
นักเรียน  
นักศึกษา 

ประกอบการ
อาชีพส่วนตัว 

จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา 
ที่ว่างงาน 

อื่นๆ หมาย
เหตุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ าน
วน 

ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

ระดับ ปวส.              
บริหารธุรกิจ 8 8  -  - 8 100  -  -  -  -  -  -  

ช่างยนต์ 21 21  -  - 16 76.19 4 19.05  -  - 1 4.76  

ช่างไฟฟ้า 25 25  -  - 21 84.00 4 16.00  -  -  -  -  

ช่างอิเล็กฯ 10 10  -  - 9 90.00  -  - 1 10.00  - -  

รวม 64 64 - - 54 84.38 8 12.50 1 1.56 1 1.56  

ระดับ ปวช.              

พณิชยการ 21 21 5 23.81 14 66.67 2 9.52 - - - -  

ช่างยนต์ 30 30 15 50.00 14 46.67 1 3.33 - - - -  

ช่างไฟฟ้า 16 16 8 50.00 7 43.75 1 6.25 - - - -  

ช่างอิเล็กฯ 15 15 12 80.00 3 20.00 - - - - - -  

รวม 82 82 40 48.78 38 46.34 4 4.88 - - - -  

รวมท้ังสิ้น 146 146 40 27.40 92 63.01 12 8.22 1 0.68 1 0.68  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผู้รับบริการ     
                ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาประชุมมอบหมายให้งานแนะแนวรับผิดชอบจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา      

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ลักษณะคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา

ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. งานแนะแนวจัดประชุมปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียน  นักศึกษาที่จะ         

ส าเร็จการศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3. วางแผนติดต่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับนักเรียน  นักศึกษาเข้าท างาน 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ด าเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศ   เชิญส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง  เชิญส านักงาน

สวัสดิการคุ้มครองแรงงานที่มีประสบการณ์ตรงที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ  สิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  การคุ้มครองก ฎหมายแรงงาน  คุณธรรม  

จริยธรรม  การสอบสัมภาษณ์  การเขียนใบสมัครงาน 

2. ด าเนินการติดต่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับความถึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ลักษณะคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมค่าเฉลี่ย 4.46 
 
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จ านวน  5  ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการ                
                 ของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 

ความตระหนัก 

สถานศึกษามีการประชุมวางแผนด าเนินการให้ครู ใช้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิ ชา            
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  โดยปรั บ
แผนการเรียนให้ตอบรับกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน  และความต้องการของสถานประกอบการ 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2. สถานศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของ   

สถานประกอบการ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 
50  ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาครบ 5 ข้อ  
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) 
ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาได้ประชุมครูให้จัดท าแผนก ารจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน              

ที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษามอบหมายหัวหน้าแผนกวิชา   หัวหน้างานหลักสูตรพัฒนาการเรีย นการสอน     

ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษาแก่ครู 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ในการจัดท าแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. หัวหน้าแผนกวิชา  และหัวหน้างานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน  ก ากับ  ติดตามและ        

ให้ค าปรึกษาแก่ครู 

3. คณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอา ชีพ
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม   ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงป ระสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ทุกรายวิชา   ที่เรียน  จ านวน  33  คน  จากครูทั้งหมด  34  คน  คิดเป็นร้อยละ 97.05  ปฏิบัติตาม     
ประเด็นการพิจารณา  ข้อที่ 1  และมีผลตาม  ข้อที่ (5) 
 

ผลการประเมิน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก 
1. สถานศึก ษาได้ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  บูรณาการคุณธรร ม  จริยธรรม  ค่านิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาส ารวจความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรจัดท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ครูจัดท าและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพ  บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ          

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบันทึกหลังการสอน 

2. สถานศึกษาสนับสนุนสื่อ  เทคโนโยลีในการจัดการเรียนการสอน 

3. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกท่านจัดท าวิจัยชั้น เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียน                                

การสอน 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดกา รเรียนการสอนรายวิชาโดยปฏิบัติ ตามประเด็น
พิจารณา  จ านวน  5 ข้อ   
 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาด าเนินการใช้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ด้วนเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการใช้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ  
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

  

3. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ ละคน
ท าบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

  

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วนเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

  

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา  หรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก 
1. สถานศึกษาได้ประชุมครูเพ่ื อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  

และน าข้อมูลของที่ประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน 

2. สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอนรายวิชาชีพวางแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้

หลักการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3. สถานศึกษาวางแผนจัดท าโครงการพัฒนาครู  ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ

เรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  ปฏิบัติและแก้ปัญหา                 

ได้จริง 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาครู  อาจารย์  ในเรื่องการจัดการเรียนการ สอนที่     

เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง          

การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส าคัญ 

2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือไปท าแผนการจัดการเรียนรู้     

ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด  มีการวัดผล

ตามสภาพจริงและได้จัดท าสื่อและเครื่องมือวัดผลประเมินผลร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถและทักษะแก่ผู้เรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการครบตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ  
 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่สอน 

  

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

  

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาที่สอน 

  

5. สถานศึกษามีด าเนินการให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้       
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่า นิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความร่วมมือในการ        

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์ในสาขางาน 

2. สถานศึกษามีการประสานงานความร่วมมือให้สถานประกอบการเรื่องการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 

ความพยายาม 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานและสัมพันธ์กับสาขางาน 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน 

3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานผู้เรียน 

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานประกอบการมีการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 
 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการ
ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

  

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมคู่มือการฝึกงาน   
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน   
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  
หน่วยงาน 

  

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเมื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญ  
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริการจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ความตระหนัก 

มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวิทยาลัยตามระเบียบบริหารสถานศึกษา 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00  ผลการประเมิน ปฏิบัติตามประเด็นการ
พิจารณา  5 ข้อ   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน   
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่ก าหนดในกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 

  
 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
อย่างน้อย  ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

 
 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 

 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติ งานร่วมกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

 
 

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ    
การปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย

แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาสถานศึกษา  

2. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย                          

เพ่ือปรึกษาหารือการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ความพยายาม 
1. สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยการ   

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

2. สถานศึกษาน าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

3. สถานศึกษาน าแผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไปด าเนินการพัฒนา

สถานศึกษา 

4. สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. สถานศึกษาจัดให้มีการจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานทุกปี 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานประกอบการมีการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา  5 ข้อ   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนากา รจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  
 

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา              
การจัดการศึกษาของสถานศึ กษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย              
ในสถานศึกษา 

 
 

 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ความตระหนัก 

สถานศึกษาได้ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรเพ่ือร่วมมือกันวางแผนด าเนินกิจกรรม /โครงการ           
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
 สถานศึกษาได้ด าเนินกิจก รรม/โครงการ   สนองกับอัตลักษณ์เช่น Fix it center อาชีวะร่วมด้วย     
ช่วยประชาชน  อาชีวะ 108 อาชีพ Open House และได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงบริหารการจัดการ     
ให้ดีขึ้น 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  สถานศึกษาได้พัฒนาการสถานศึกษาตาม                   
อัตลักษณ์ตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชองของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 
 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 

สถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่ว ม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการประชุม
บุคลากรของวิทยาลัย  ประชุมผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา  คณะ กรรมการ
วิทยาลัยเพื่อน าข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   

2. สถานศึกษามีการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย    
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 
 

 

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 

 

4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรร มการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมิน   
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้วางแผนการปรับปรุง  พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

2. จัดท าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุง  พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน              

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย  ด้านนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  หลักสูตร        
การเรียนการสอน งบประมาณ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  สถานประกอบการ 

2. สถานศึกษาได้ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบข้อมูลของสถานศึกษา 

3. จัดระบบการบริหารข้อมูลในรูปแบบเครือข่ายการประสานงานของสถานศึกษา 

4. ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  จัดท าระบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาครบทั้ง 5 ประเด็นการพิจารณา   มีการประเมินฐานข้อมูล
ทั้งหมดท่ีประสานกันกับเครือข่ายสถานศึกษาและมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบ   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก ค่าคะแนน 5 คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีข้ อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
สถานศึกษาท่ีครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

 
 

 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน   

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และมีผู้เรียน
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 
 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
 

 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ความตระหนัก 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  มีการก าหนดนโยบายให้บุคลากรได้มีแนวทาง  การบ ริหาร       
ความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ได้ด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งมีกลไกในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
โดยมีการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบันทึกของสาขางาน /สาขาวิชาการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และมีการก าหนดประเด็นความเสี่ยง  เช่น  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  ครูและบุคลากร         
ในสถานศึกษา  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  ค วามเสี่ยงด้านสังคม  เช่น      
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  มีผลการบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา 2557  ปฏิบัติตามประเด็น
พิจารณา  5  ข้อ 
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสียง         
ที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้าน   
สิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและกา รมั่วสุม โดยการมี ส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

  

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง   

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน   

 
 
 
 
 



47 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 

สถานศึกษาวางแผนการจัดการดูแลผู้เรียน  โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีแผนงานดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน    มีการวางแผนการท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

2. สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 

3. สถานศึกษาจัดท าระบบเครือข่ายผู้ปกครอง sms เพ่ือการศึกษา 

4. สถานศึกษาระดมทรัพยากรเพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน 

5. สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน   

2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และจัดใ ห้ผู้เรียนพบ ครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  

3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน   

4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
น้อย ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

  

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ   
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมหัวห น้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตรและหัวหน้างานอาคารสถานที่     
ในการวางแผนการจัดหลักสูตร  ห้องเรียนและการสอนให้กับนักเรียน  นักศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกวิชาส ารวจห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 

3. วางแผนการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 

4. วางแผนประเมินการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 

5. วางแผนการจัดกิจกรรมดูแลความสะอาดของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. หัวหน้าแผนกวิชาได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและพัฒนาปรับปรุง 

2. หัวหน้างานอาคารสถานที่  ได้ด าเนินการส ารวจห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยบริการ 

3. แผนกวิชาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้พัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  

ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 4 ชั้น  พร้อมทั้งติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความร้อน  และการทาสี   

อาคารใหม่เพ่ือให้ดูสวยงาม  เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและ      
ภูมิทัศน์ ของ สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ      
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่าย        
ในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภา พแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้อง เรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน      
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00   

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมแผนกวิชาเพ่ือวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ 
2. สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ประจ าปี 
3. แผนกวิชาวางแผนการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อความเพียงพอเหมาะสม

ของครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่อง 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 

2. สถานศึกษาจัดให้ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

3. แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในด้านความเพียงพอ   

ใช้งานได้ดีและมีความทันสมัย 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
1. จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน  อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 
2. จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางานมีความเพียงพอ 

3. จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางานมีความทันสมัย 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อความเพียงพอและเหมาะสมของครุภัณฑ์  อุปกรณ์
และเครื่องมือ  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

5. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 

  

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ ์และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00   

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ   
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ความตระหนัก 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของสถานศึกษามีการพัฒนาตนเอง 

3. จัดห้องสมุดของสถานศึกษาให้มีหนังสือใหม่ๆ เข้ามาให้บุคลากรใช้บริการ 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมบุคลากร   การศึกษาดูงาน 

2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดท าวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อขอรับทุนทั้งภายในและ

ภายนอก 

3. สถานศึกษาจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรภายนอก

หรือหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ 

4. สถานศึกษาจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลครูดีศรีวิเศษ , หนึ่งแสนครูดี 

5. จัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ  
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษาทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึก ษาอ่ืนหรือหน่วยงาน
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 
 

 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รั บการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ        
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมฝ่ายบริหารและแผนกวิชา  เพ่ือพิจารณาว างแผนการใช้งบประมาณ จัดซื้อ

วัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

2. แผนกวิชาส ารวจจ านวนและความทันสมัยของวัสดุฝึกในแต่ละประเภท 

 
การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการในแต่ละแผนกวิชา 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อความพอเพียงและความทันสมัยของอุปกรณ์การฝึกงานของ

ทุกแผนก 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพและค่าอ่ืนๆ  
โดยปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ จาก 5 ข้อ 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับพอใช้  ค่าคะแนน  3  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ  

 

2. สถานศึกษามีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

  

3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกณ์ และสื่อส าหรับการบริหารวิชาการและ
วิชาชีพไม้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

 
 

 

4. สถานศึกษามีรายจ่ ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 

 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในกา รด าเนิน งานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5   
ของงบด าเนินงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ 

                   และหรือต่างประเทศ 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาประชุมบุคลากร  เพื่อร่วมงานวางแผนระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา                       

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

2. จัดเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ  การระดมทรัพยากร 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ด าเนินการน าทรัพยากรมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ  หรือ

ต่างประเทศ 

2. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง      

ในประเทศและ  หรือต่างประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ   หรือ
ต่างประเทศ  เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในปีการศึกษา  2557  ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  
5  ข้อ   
 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดบั  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  

 

2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งในประเทศและ  หรือต่างประเทศ  ร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

 

 

3. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ  หรือต่างประเทศมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 
 

 

4. สถานศึ กษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ  เช่น  งบประมาณวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ไม่น้อยกว่า 5 รายการ  

 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ  
เพ่ือการปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารการบริการโครงการและวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาวางแผนจัดท าโครงการฝึกทักษะและวิชาชีพให้กับชุมชน 

2. สถานศึกษาจัด เตรียมความพร้อมบุคลากรโดยการประชุมชี้แจง  บรรจุโครงการปฏิบัติงาน         

ไว้ในแผนการปฏิบัติการประจ าปี 

3. สถานศึกษาได้ประสารความร่วมมือกับชุมชน  เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  บริการวิชาการและวิชา ชีพ  โดยการมีส่วนร่วม     

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาจางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า  2  โครงการกิจกรรมต่อปี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  เข้าร่วม

โครงการกิจกรรม 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โคร งการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม
ต่อปี  

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  

 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม  

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน    
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  
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มาตรฐานที่ 5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
        ของผู้เรียน 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยส่งเสริมการท าวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  โดยฝ่ายวิชาการ  ค วบคุมดูแลการจัดการเรียน       
การสอนที่ส่งเสริมการจัดท าสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยในรายวิชาต่างๆ  และวิชาโครงการ  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ    
ยังได้จัดให้นักเรียน  นักศึกษาเข้า ศึกษางานเกี่ยวกับการจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภายนอก  อีกท้ัง
ก าหนดให้ทกุแผนกวิชาส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
 วิทยาลัยฯ  โดยผู้บริหารได้สนับสนุนการจัดท าโครงงาน  โดยมีการจัดงบประมาณในการจัดสร้างและ
อ านวยความสะดวกเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์  ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าสนับสนุน
ให้มีการน าโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ออ กเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์  ส่งเส ริมผู้ท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ 
 มีผลงานวิจัย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   ของผู้เรียนระดับชั้น  ปวช . 3  และระดับปวส . 2              
ตามอัตราส่วน ปวช . 3 จ านวน  3 คน  :  1  ชิ้นงาน  และระดับ  ปวส.2  จ านวน  2  คน :  1  ชิ้นงาน     
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด แสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดท าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน  2 คน : 1 ชิ้น 

 

 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
 

 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้ อยกว่า     
ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้โครง การ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล      
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย                    
                 ของครู 
 

ความตระหนัก 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยได้   
จัดท าแผนพฒันาครูเพื่อจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ครูจัดท าผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ สิ่งสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

2. สถานศึกษาจัดให้มีการประกวดและน าผลงานของครูไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  ชุมชนหรือ

หน่วยงานต่างๆ  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก ค่าคะแนน  5 คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  

 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวด และได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมดไปใช้ปร ะโยชน์ใน
สถานศึกษา 

 
 

 

4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน ผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล  
ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระม หากษัตริย์                          
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก 
1.  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการที่มุ่งเน้นปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

2. สถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับวัดและหน่วยงาน ภายนอก  ในการจัดกิจกรรมกรรม วันส าคัญ                       

ประกอบศาสนกิจ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สถานศึกษามีการประชุมครู  บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษา  เพ่ือวาง แผนการจั ดท าโครงการ       

ที่ปลูกฝังจิตส านึกความรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  

ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1.  ครูและบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ร่วมวางแผนการด าเนินโครงการ 

2. แผนกวิชาและชมรมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 

3. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

เสริมสร้างประชาธิปไตย  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการรัก ชาติ                     

เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          
มีสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม  8  สาขางาน  จาก  8  สาขางาน  คิดเป็นร้อยละ  100  ปฏิบัติ ตามประเด็น       
การพิจารณาครบ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน 
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ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม       
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการกิจกรรม 

 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง           
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง           
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา        
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ         
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ   
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝักจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ความตระหนัก 

ในสถานศึกษาประชุมครู และบุคลากรพร้อมผู้เรียนทุกคนเรื่องการท ากิจกร รมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                 
ด้วยการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมชมรม 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  ผู้เรียนทุกคน  เข้าร่วม
โครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  มีการ ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ   และ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากร และผู้เรียน ทุกฝ่ายในสถานศึกษา   เพ่ือน าผลไปปรับปรุง         
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์      
ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ  กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม  

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา        
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก 

1.  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

2. สถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในระดับต่างๆ  เช่น  ระดับจังหวัด  

ระดับภาค  และระดับชาติ 

3. สถานศึกษามีการประชุมครู  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา   เพ่ือว างแผนการจัดท าโครงการ          

ที่ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1.  ครูและบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  วางแผนการด าเนินโครงการ 

2. แผนกวิชาและชมรมวางแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

3. สถานศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการในระดับต่างๆ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  คิดเป็นร้อยละ  100  

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ กิจกรรม  

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ  

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้ าร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 
 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬ าและนันทนาการ และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 

 



60 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาครู  บุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาประสานงานติดต่อกับชุมชน  องค์กรต้นแบบ  ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาสนับสนุนการท ากิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ใน                  

การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้              

ในชีวิตประจ าวัน 

2. สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักการพึ่งตนเอง

ทางด้านจิตใจ  จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ  สวดมนต์ประจ าเดือน  การท ากิจกรรมทางศาสนา      

ในวันส าคัญ  หลักการพ่ึงตนเองทางด้านเทคโนโลยีส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย  หลักการพ่ึงตนเองด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  ก ารดูแลรักษา

สภาพแวดล้อม  การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาครบ 5 ข้อ  
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการให้ความ รู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมิ นความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ความตระหนัก 

1. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  จัดให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี     

ซึ่งประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ  ระบบการติดตามคุณภาพ  กระบวนการ /การจัดการ

ประกันคุณภาพ  โดยก าหนดระเบียบ วิธีการ  ขั้นตอน  บุคลากร  งบประมาณ  และระยะเวล า

การประเมินคุณภาพภายใน 

2. จัดให้มีการประชุมชี้แจงเรื่องการประกันคุณภาพภายในต่อบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือ          

ท าความเข้าใจและสร้างความตระหนัก 

3. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  จัดท านโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายใน 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

3. การด าเนินกิจกรรม /โครงการต่างๆ  ของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้หรือข้อก าหนด

ของการประกันคุณภาพภายใน 

4. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลกิจกรรม /โครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

ตามข้อก าหนดและตัวบ่งชี้ 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึ กษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน ชุมชน  สถานประกอบการ  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา   

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และจัดให้มี  การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จากผล    การประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2557 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและตรวจประเมินคุณภาพเป็นประจ าปี 

2. สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนการประกันคุณภาพภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในจากข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้เกี่ยวข้อง 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1.  ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่วางไว้ในคู่มือประกันคุณภาพภายในและแผนการประกั นคุณภาพ

ภายใน  โดยใช้ระบบ PDCA 

2. ประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการตลอดชั่วระยะเวลาด าเนินการและเม่ือเสร็จสิ้น

โครงการ 

3. ด าเนินการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 

4. จัดท ารายงานแสดงผลการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 

5. น าผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีรวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนาปรับปรุง

การบริหารและน าไปด าเนินการโดยใช้ระบบ PDCA 

6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองต่อสถานศึกษาและสาธารณชน 

7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนน  5  คะแนน มีจ านวน 38  ตัวบ่งชี้  
 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน  10  ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

2. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน 

3. สถานศึกษาได้บรรจุโครงการปฏิบัติงานใช้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 

2. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอจ้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแนวการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดบั  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ      
ระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่ว นร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย          
ในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน  สถานประกอบการ และหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี     
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าป ี

  

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ   
การปรับปรุง 

  

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าป ี
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ  

                ต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ  
 

ความตระหนัก 

สถานศึกษามีการประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ  โดยการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  และน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ   
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ              
(1) - (4)  ไม่เกิน 2 ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ความตระหนัก 

สถานศึกษาประชุมครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการเรียนรู้ 
2. ครูจัดท าแผนการเ รียนรู้รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถอาชีพและ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลการด าเนินการ  ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาในรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น             
โดยปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ สั้นจัดท าแผน      
การเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบู รณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประ สงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

  

2. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการ (1)   
ร้อยละ 50-59 .99 ของจ านวนค รูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการ (1)   
ร้อยละ 60-69.99  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการ (1)   
ร้อยละ 70-79.99  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 
80 ขึ้นไป  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน  
ทวิภาคี  วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

 
การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  

และครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐาน

รายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชา     

ที่เปิดเรียนหลักสูตรระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 
 
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  คา่คะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดก ารฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน         
ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยี          
ที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 

  

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทร าบก่อนการจัด        
การฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

  

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

  

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  น าผ ลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาประชุมบุคลากรเพื่อร่วมงานวางแผนระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น                                                                                                                                                                                                                              

2. สถานศึกษาจัดเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากร 

 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. ด าเนินการน าทรัพยากรมาใช้ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานระดับคุณภาพในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร           

วิชาชีพระยะสั้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในปีการศึกษา  2557  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ  จาก  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดี  ค่าคะแนน  4  คะแนน 
 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น   

2. สถานศึกษามีสาขาง านที่มี การ จัดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ        
เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

3. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพย ากรอ่ืนๆ  เช่น  งบประมาณวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง   
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 

ความตระหนัก 

1. วิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น 

2. วิทยาลัยได้ประสานหน่วยงาน  องค์กรและชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร              
ระยะสั้น 

3. วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. คณะครูที่สอนหลักสูตรระยะสั้น  ได้เข้าร่วมกับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง                

กับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น มีทั้งสิ้น  3 คน  ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมศึกษาดูงานจ านวน  3 คน               
คิดเป็นร้อยละ 100   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมฝ่ายบริหารและแผนกวิชา  เพ่ือพิจารณาวางแผนการใช้งบประมาณจัดซื้อ

วัดสุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคลากร  ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นอย่างเหมาะสม 

2. งานวิชาการส ารวจความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

ความพยายาม 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการในแต่ละหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา    ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมากกว่าร้อยละ 
40 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก ค่าคะแนน 5  คะแนน 
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ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
ที่เชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น 
สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

  

2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 25 –  29.99 ของงบด าเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

3. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 30 –  34.99 ของงบด าเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

4. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 35 –  39.99 ของงบด าเนินการด้ านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

5. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  
2.00 ขึ้นไป 

 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน  
ทวิภาคี  วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรระยะสั้น 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  

และครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ ตรงตามมาตรฐาน

รายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาที่     

เปิดเรียนหลักสูตรระยะสั้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้อบรมที่มีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป  มีจ านวน  110 คน  จาก 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 100         
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 
 

รุ่นที ่ เรื่อง 
ผู้เข้า
อบรม 

ผู้อบรมที่ได้ผล
คะแนน                    

ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 1 (โรงเรียนวัดยางมณี) 26 26 100 
2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 1 (โรงเรียนวัดกลักแก้ว) 19 19 100 
3 การประดิษฐ์ของช าร่วย และของที่ระลึก (โรงเรียนวัดหลักแก้ว) 18 18 100 
4 การประดิษฐ์ของช าร่วย และของที่ระลึก (โรงเรียนวัดยางมณี) 25 25 100 
5 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 22 22 100 

รวม 110 110 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน  
ทวิภาคี  วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  

และครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐาน

รายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชา     

ที่เปิดเรียนหลักสูตรระยะสั้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน  110  คน ผู้จบการอบรม  110  คน  คิดเป็นร้อยละ  100     
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5 คะแนน 

 

รุ่นที ่ เรื่อง 
ผู้เข้า
อบรม 

จ านวนผู้
จบ 

ร้อยละ 

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 1 (โรงเรียนวัดยางมณี) 26 26 100 
2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 1 (โรงเรียนวัดกลักแก้ว) 19 19 100 
3 การประดิษฐ์ของช าร่วย และของที่ระลึก (โรงเรียนวัดหลักแก้ว) 18 18 100 
4 การประดิษฐ์ของช าร่วย และของที่ระลึก (โรงเรียนวัดยางมณี) 25 25 100 
5 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 22 22 100 

รวม 110 110 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาวางแผนการประเมินผลการฝึกอบรม  โดยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์โดยการประเมินจากประชากรทั้งหมด 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า     
(Rating scale) 1-5 โดยเก็บข้อมูลกับผู้รับการฝึกอบรมทุกคน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ  
ไปใช้ประโยชน์ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  มากกว่าร้อยละ 80   
 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษา มีการปร ะเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือ     
เพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์ 

  

2. สถานศึกษามี ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51- 5.00 คิดเป็นร้อยละ                 
50-59.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่ าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51- 5.00 คิดเป็นร้อยละ                    
60-69.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย  3.51- 5.00 คิดเป็นร้อยละ                    
70-79.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51- 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 
คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 

ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 
ขึ้นไป 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ค ณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา  หรือผู้รับบริการที่ มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

5        
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5 

4 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
 

4 

5 

 
 

5 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

  ดี
เร่งด่วน 

 

 
 

ดีมาก 

 
 

 

- 
 
 
 

ดี 

ดีมาก 

 
 

ดีมาก 

  4.75 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2    
ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา จ านวน 5 
ตัวบ่งช้ี 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้แล ะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

5 

 
 
 

5 

5 

5 

 

5 

ดีมาก 

 
 
 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

  5.00 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3   
ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา จ านวน  12    
ตัวบ่งช้ี 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของค ณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
3.4 ระดับคุณภาพในกาบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  สารสนเทศ

ของสถานศึกษา 
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
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5 

5 

5 

 
 

5 

 

5 

5 

5 

 
 
 

5 

 

5 
3 

5 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

 
 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

 
 
 

ดีมาก 

 

ดีมาก 
พอใช้ 
ดีมาก 

  4.83 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
ด้านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 

  5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   
ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์       
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์     
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 

5 

 
 

5 

 

ดีมาก 

 
ดีมาก 

  5.00 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  2557 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 6  
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 

 
 
 
 

5 

5 

5 

ดีมาก 

 
 
 
 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

  5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7  
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2557 

5 

5 

ดีมาก 

ดีมาก 

  5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8 ด้านการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น จ านวน  10 
ตัวบ่งช้ี 

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ มีผล

การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า

ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

5 
 
5 
 
5 
5 
4 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 

  4.90 ดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.93 ดีมาก 
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บทที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุป 

ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   ปีการศึกษา 2557  พบว่า            
ทุกมาตรฐานมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปตามตาราง 
 

มาตรฐาน 
ค่า          

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
6. การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
8. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

4.75 
5.00 
4.83 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.90 

 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ค่าน้ าหนักคะแนน 
1.00 – 2.50  ปรับปรุง 
2.51 – 3.50  พอใช้ 
3.51 – 4.50  ดี 
4.51 – 5.00  ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสถานศึกษา 4.93 ดีมาก  
 
 

การประเมินสถานศึกษาในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย   4.93   ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 

จุดเด่นในการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มาตรฐานที่ 6  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ 7  การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินต่ าคืออยู่ในระดับพอใช้  ค่าคะแนน 3 คะแนน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่  3    การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ค่าคะแนน 4 คะแนน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินระดับดีมากค่าคะแนน  5 คะแนน  มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรื อประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   
ภายใน 1 ปี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุ ณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ   
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในกาบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  สารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ 
 

มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
มาตรฐานที่ 5  ด้านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งป ระดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย                 
ของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย               
ของคร ู
 

มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
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มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพั ฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ    
ความต้องการของชุมชน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม          
2.00 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
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โครงการหรือกิจกรรมที่แก้ไขจุดอ่อน (ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินพอใช)้ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
4. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
5. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงการพัฒนางานครูที่ปรึกษา 
7. การพัฒนาวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 
8. การระดมทรัพยากรและบริหารการเงิน 
9. การเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ V-NET 

 

โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมจุดแข็ง (ตัวบ่งช้ีที่มีผลการประเมินดีหรือดีมาก) 
1.  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
2. โครงการ 5 ส 
3. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
5. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
6. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
7. โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 
8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
9. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
10. โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพ 
11. โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 
  
 


