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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และ
มาตรา 48 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอ่างต่อเนื่องอย่างเป็นประจ าทุกปี 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน และน าผล
จากการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด การประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาการจัดการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี และในส่วนของการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานท่ี 8 จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี 
และได้แบ่งการรายงานออกเป็น 4 บท ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ตอนท่ี 2 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ตอนท่ี 3 การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ตอนท่ี 4 การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและ

เปิดเผยรายงานนี้ต่อสาธารณชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                                                                                             หน้า  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                         1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา                                                                                    3 
การด าเนินงานของสถานศึกษา                                                                               12 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                   14 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา                                                   61 
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1.บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2559 
 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม เฉลี่ย 
มาตรฐานที่ 

1 5 3.08         8.08 4.04 
2 3 5 5 4 5 5     27 4.5 
3 5 5 5 5       20 5 
4 5 -         5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 4.8 

รวม 23 18.08 15 14 9 10 5 5 5 4 108.08 4.70 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 
 1.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน   18  ตัวบ่งช้ี 
 1.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน    3   ตัวบ่งช้ี 
 1.1.3 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน    2   ตัวบ่งช้ี 
 1.1.4 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน    -   ตัวบ่งช้ี 
 1.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน    -   ตัวบ่งช้ี 
 
1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ี
ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 

1. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสถานประกอบการ 
3. มีระบบการติดตาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
4. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะของผู้เรียน ท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพได้

จริง 
5. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับชุมชน 

 
1.3 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด)  

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนางาน
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ แต่ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
3. ความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษากับศิษย์เก่าท่ีสามารถให้การสนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษายังไม่

เป็นระบบ 
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1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. ควรจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
งานประจ าอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษามาท างานวิจัยต่อยอดและหรือน าไปใช้
ประโยชน์ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
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2 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   

ที่ต้ัง  66  หมู่ 4  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   
โทรศัพท์ 035-632123   โทรสาร   035-622363 

 Website www.viset.ac.th 
 E – mail viset@viset.ac.th 
          สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญต้ังอยู่ ณ  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง ชุมชน
รอบ ๆ วิทยาลัยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างอยู่ในเขตเมือง เพราะอยู่ใกล้ตลาดศาลเจ้าโรงทองและเป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่
ของจังหวัดอ่างทอง ประชาชนจึงมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ    
เป็นต้น ภาพโดยรวมอ่างทองถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ า เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ นอกจากอาชีพการท านาแล้ว เกษตรกร
บางส่วนยังนิยมท าสวนผลไม้ ปลูกผัก หรือท าไร่นาสวนผสมมากข้ึน 

  
 

http://www.viset.ac.th/
mailto:viset@viset.ac.th
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายส านึก   พุ่มขุน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัย

ชาญ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

ฝ่ายวิชาการ 

นายรังสรรค์   แสงนาค 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นางอัญชลี   เจียมเจิม 

หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นายพิพัฒน์   สนธิพันธ์ 

หัวหน้างานวิทยบริการ 
และห้องสมุด 

นายปรีชา   มดแสง 

หัวหน้างานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

นายโสภณ   ผาปาน 

หัวหน้างานส่ือการเรียน 
การสอน 

นายสิริภพ   สุขรัตน ์

หัวหน้าแผนกวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวเพ็ญจิรา   ลือขจร 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
นายไพฑูรย์  วรรณบูรณ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายอานนท์   อังศุวรพฤกษ ์

หัวหน้าแผนกวิชา 
เทคนิคพื้นฐาน 

นายณถัทร   ทัศนุรักษ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ 
นางสาวมาลี   ชูเอ่ียม 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
นางศิริเพ็ญ   บุตรเวช 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายปรีชา   บุตรเวช 

หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียน นักศึกษา 

นายปัญญา   คล้ายเผือก 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

นางสาวสวรรค์   สวัสดิ์สุข 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

นายสมเจตน์   โสนอ่อน 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
และบริการชุมชน 

นายประนมกร   เจียมเจิม 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางสาวณัฎฐ์มนต์   ทองสุก 

หัวหน้างานปกครอง 
นายณภัทร   ทัศนุรักษ ์

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายปรีชา   บุตรเวช 

หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 

นางสาวลวัณรัตน์  ปริ่งปรีชา 

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
นายวิทยา  หล่าสูงเนิน 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายศุภกิจ   ธนีสรรค ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายนรากร  ฉัตรชัยรัตน ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
นางศิริเพ็ญ  บุตรเวช 

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต 
การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางสาวเยาวลักษณ์   วังคีรี 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสังสรรค์   แสงนาค 

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวธัญญารักษ์  มหาหงษ์ 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวทัศนียา   อังศุวรพฤกษ์ 

หัวหน้างานการเงิน 
นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพพงษ ์

หัวหน้างานการบัญชี 
นางสาวมาลี  ชูเอี่ยม 

หัวหน้างานพัสด ุ
นางสาวเพ็ญจิรา  ลือขจร 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายด าเนิน รุกขชาต ิ

หัวหน้างานทะเบียน 
นายระเด่น   ดวงแก้ว 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวปิยนุช  เช้ือปู่คง 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
1. นายสมนึก  พุ่มขุน   ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ประธานกรรมการ  
2. นายรังสรรค์ แสงนาค   รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  รองประธานกรรมการ  
3. นายปรีชา  บุตรเวช   รองผู้อ านวยการวิทยาลัย  รองประธานธรรมการ  
4. นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  
5. นางศิริเพ็ญ บุตรเวช   ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ  กรรมการ  
6. นางสาวสวรรค์ สวัสด์ิสุข  ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ  กรรมการ  
7. นางอัญชลี  เจียมเจิม  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  
8. นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
9. นางสาวมาลี ชูเอี่ยม   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
10. นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

 
2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ 

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
า

เอ
ก 

ปริ
ญ

ญ
า

โท
 

ปริ
ญ

ญ
า

ตรี
 

ต่ า
กว่

า 

แผนกวิชาช่างยนต์ 6 6 - 6 - - 1 5 - 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 6 6 - 4 2 - - 6 - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 - 4 - - - 4 - 
แผนกวิชาพณิชยการ 7 5 2 7 - - 1 6 - 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 1 1 2 - - - 2 - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 7 6 1 7 - - - 7 - 
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2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานการเงิน 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

งานบัญชี 1 - - - 1 
งานพัสดุ 1 - - - 1 
งานสารบรรณ 1 - - - 1 
งานบุคลากร 1 - - - 1 
งานประชาสัมพันธ์ 1 - - - 1 
งานทะเบียน 1 - - - 1 
งานอาคารสถานท่ี 5 - - - 5 

รวม 13 - - - 13 
ฝ่ายวิชาการ 
งานงานวัดผลและประเมินผล 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน - - - - - 
งานวิทยบริการและห้องสมุด - - - - - 
งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - - - - - 

รวม 1 - - - 1 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 
1 

    
1 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน - - - - - 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา - - - - - 
งานครูท่ีปรึกษา - - - - - 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน - - - - - 
งานปกครอง - - - - - 

รวม 1 - - - 1 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

 
1 

    
1 

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - - - - - 
งานความร่วมมือ - - - - - 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา - - - - - 
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ - - - - - 

รวม 2 - - - 2 
พนักงานขับรถ 1 - - - 1 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 20 - - - 20 
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2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายนของปีการศึกษาท่ีรายงาน ) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
77 

 
- 

 
- 

 
27 

 
- 

 
- 

 
33 

 
- 

 
- 

 
137 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 53 - - 36 - - 27 - - 116 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 21 - - 15 - - 13 - - 49 
- สาขางานการบัญชี 33 - - 24 - - 25 - - 82 

รวม 184 - - 102 - - 98 - - 384 
ระดับปวส. 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

23 
 
- 

 
- 

 
19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
42 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 18 15 18 23 2 17 - - - 93 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 - - 3 - - - - - 16 
- สาขางานการบัญชี 26 - 11 13 - 33 - - - 83 
- สาขางานการจัดการท่ัวไป - - 14 - - 12 - - - 26 

รวม 80 15 43 58 2 62 - - - 260 
รวมทั้งหมด 264 15 43 160 2 62 98 - - 644 

 
2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิการศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
-สาขางาน.................................................. 
-สาขางาน.................................................. 
-สาขางาน............................................. 

- - - - 

รวมทั้งหมด - - - - 
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2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 
 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
26 

 
- 

 
- 

 
26 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 16 - - 16 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 7 - - 7 
- สาขางานการบัญชี 14 - - 14 

รวม 62 - - 62 
ระดับ ปวส. 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

16 
 
- 

 
- 

 
16 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 14 2 11 27 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 - - 2 
- สาขางานการบัญชี 13 - 12 25 
- การจัดการท่ัวไป - - 7 7 

รวม 45 2 30 77 
รวมทั้งหมด 107 2 30 139 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รางวัลที่ได้รับ สถานที่จัด/หน่วยงาน 

1 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 

โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง และวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
จังหวัดระยอง 

 
2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/
หน่วยงาน 

1 เป็นคณะกรรมการด าเนินการประกวดนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

นายสมนึก  พุ่มขุน 
นายรังสรรค์  แสงนาค 
นายปรีชา  บุตรเวช 

วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง 

2 เป็นคณะกรรมการด าเนินการ ค่ายย่อย 3 พอเพียง 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 16 

นายสมนึก  พุ่มขุน ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

3 เป็นคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
นโยบายอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปี 2559 

นายรังสรรค์  แสงนาค วังยางรีสอร์ท โฮเทล 
แอนด์ สปา  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21 ตาม
แนวทางการพัฒนาของ Thailand 4.0 

นายปรีชา  บุตรเวช วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี 

5 ครูดีศรีวิเศษ 2559 นายรังสรรค์  แสงนาค โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

 
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล าดับ
ท่ี 

รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 

1 ครูดีศรีวิเศษ 2559 นายพิพัฒน์  สนธิพันธ ์ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูมิ” 

2 รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาผลงาน 
(สมุนไพรไล่แมลง) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

นายพิพัฒน์  สนธิพันธ ์
นางสาวมาลี  ชูเอี่ยม 
นางสุคนธ์  เพ็งวิสภาพพงษ ์
นางสาวเยาวลักษณ์  วังคีรี 
นางสาวลวัณรัตน์  ปริ่งปรีชา 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
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ล าดับ
ท่ี 

รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล สถานที่จัด/หน่วยงาน 

3 รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาผลงาน (โซล่า
เซลล์ติดตาแสงอาทิตย์) ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด 

นางสาวเพ็ญจิรา  ลือขจร 
นายนรากร  ฉัตรชัยรัตน์ 
นายปรีชา  มดแสง 
นายวัชระ  อ่ าเจริญ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

4 รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาผลงาน (ตัว
ถอดหน้าครัชคอมแอร์) ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด 

นายศุภกิจ  ธนีสรรค์ 
นายไพฑูรย์  วรรณบูรณ์ 
นายด าเนิน  รุกขชาติ 
นายวิทยา  หล่าสูงเนิน 
นายปัญญา  คล้ายเผือก 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

5 รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาผลงาน (กาลัก
น้ า ดูดลม) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

นายพิพัฒน์  สนธิพันธ ์
นางอัญชลี  เจียมเจิม 
นางสาวณัฏฐ์มนต์  ทองสุก 
นางสาวลวัณรัตน์  ปริ่งปรีชา 
นายณภัทร  ทัศนุรักษ์ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

6 รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาผลงาน (เครื่อง
ถอดหัวเข็มฉีดยา) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวเพ็ญจิรา  ลือขจร 
นายนรากร  ฉัตรชัยรัตน์ 
นายปรีชา  มดแสง 
นายวัชระ  อ่ าเจริญ 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

7 รางวัลเหรียญเงิน ครูที่ปรึกษาผลงาน 
(อุปกรณ์ปลอกใส่แหวนลูกสูบเครื่องยนต์เล็ก) 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

นายศุภกิจ  ธนีสรรค์ 
นายไพฑูรย์  วรรณบูรณ์ 
นายด าเนิน  รุกขชาติ 
นายวิทยา  หล่าสูงเนิน 
นายปัญญา  คล้ายเผือก 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

8 รางวัลเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษาผลงาน 
(สมุนไพรไล่ยุง) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

นางสาวมาลี  ชูเอี่ยม 
นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 
นางอัญชลี  เจียมเจิม 
นางสาวเยาวลักษณ์  วังคีรี 
นางสาวณัฏฐ์มนต์  ทองสุก 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
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2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน  (ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัล 

1 งานฝึกฝีมือ - รองชนะเลิศ อันดับ 1 1. นายภูรินท์  คชวงษ์ 
2. นายปรมินทร์  สุขวิเศษ 

2 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1. นางสาวกฤตยา  พิชัย 
2. นางสาวแววพลอย  เป็น

มงคล 
3 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1. นางสาววราพร  ตองอ่อน 

2. นางสาวพิมลดา  รุ่งโรจน์ 
4 การออกแบบระบบไฟฟ้าและ

เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1. นางสาวณัฐธินี  ม่วงเกษม 

2. นายเกียรติศักดิ์  เวทการ 
5 การเขียนโปรกแกรมควบคุมด้วย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1. นายณัฐพงศ์  หล่อเหล่ียม 

2. นายปฏิวัติ  พุ่มขุน 
6 การติดต้ังไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 1. นายสมบูรณ์  ศรีเดือน 

2. นายจิรวัฒน์  ชิดนอก 
7 การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1. นายกฤษณะ  พูนทับ 

2. นายวุฒินันท์  แย้มนิยม 
3. นายภาณุพงษ์  ไร่สอ 

8 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1. นายพงศกร  ประพันธ์พัฒน ์

9 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 1. นางสาวนรินทร์  สาลีผล 

10 วิชางานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1. นายนภสินธุ์  ชลสินธุ์ 
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3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
    3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1 ปรัชญา 
  ศึกษาดี  มีความรู้  เพิ่มทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน  

3.1.2 วิสัยทัศน์ 
ผลิต พัฒนา ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะ คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

และให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
3.1.3 พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ , ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์
งานอาชีพและหลักสูตรระยะส้ัน เปิดโอกาสให้ชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

2. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความช านาญ โดยให้มีการฝึก
ปฏิบัติจริงพร้อมท้ังสอดแทรกทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 
3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

จิตอาสา  พัฒนาทักษะ 
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอน 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ

ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม 
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวดการ

แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การ
กีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจกิจพอเพียง 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 

466,295.58 
374,000 

 
221,999.45 

 
 

364,800 
 
 
 
 
 

631,360.42 

7.97 
6.39 

 
3.79 

 
 

6.23 
 
 
 
 
 

10.79 

 

รวมรายจ่าย 2,058,455.45 35.17  
 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามค าศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ค่าเส่ือมราคา  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา 
เมื่อวันท่ี พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 

          วทิยาลัยได้ก าหนดการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดย
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งได้จัดท า
ในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม  

วิทยาลัยได้จัดท าโครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียน การสอน และการ
บริหารสถานศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษาทวิ
ภาคี 

4. โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทักษะพื้นฐานอาชีพ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
เมื่อวันท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 

          สถานศึกษาควรก าหนด
และจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต โดยก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยจัดท าในรูปแบบของ
โครงการ/กิจกรรม 

       วทิยาลัยได้จัดท าแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี และผล
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

การประเมินคุณภาพภายนอก โดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน 
เมื่อวันท่ี 25  ธันวาคม  2555 
 
 
 
 

1. ควรจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการน าระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนางานประจ าอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรจัดหาหนังสือท่ีทันสมัยและ
เพียงพอ ในแต่ละสาขาวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอน 
3. ควรสนับสนุนให้อาจารย์น า
โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา
มาท างานวิจัยต่อยอดและหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ท้ังภายใน 
ภายนอกสถานศึกษา 
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

1. ด าเนินการจัดท าโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. มีการจัดซื้อหนังสือค้นคว้า
นอกเหนือจากต าราเรียนเข้า
ห้องสมุด 
3. จัดท าโครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์หุ่นยนต์
อาชีวศึกษา 

 
 



17 

 

4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและละสาชาวิขา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจ
ของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนส าเร็จการศึกษา 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อย 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานศึกษาประกอบการ หน่วยงานผู้บริหาร
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เฉล่ีย 
3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย 3.51 – 
5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาประชุมมอบหมายให้งานแนะแนวติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

2. งานแนะแนวจัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการเพื่อวางแผนท ากิจกรรมหรือโครงการให้นักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้ตระหนักต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ 

3. สถานศึกษาประสานงานกับจัดหางานขอข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงานว่างท่ีเป็นปัจจุบันเพื่อแจ้งให้นักเรียน  
นักศึกษาท่ีสนใจทราบ 

4. สถานศึกษาวางแผนติดตามผู้ได้ท างานในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
5. วางแผนให้นักเรียน นักศึกษา  ศึกษาดูงาน 
6. สถานศึกษาประชุมมอบหมายให้งานแนะแนวรับผิดชอบจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ ลักษณะคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคม 
7. งานแนะแนวจัดประชุมปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียน  นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษามี

ลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
8. วางแผนติดต่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับนักเรียน  นักศึกษาเข้าท างาน 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ด าเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิญรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมาให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา   แก่รุ่นน้อง

ในโอกาสต่างๆ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการ Home Room  ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในท่ีปรึกษา 
3. สถานศึกษาด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความมั่นใจเข้าใจทิศทางท่ีด าเนินการ

ต่อไป  การปัจฉิมนิเทศก่อให้เกิดทัศนะในการท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาจะเลือกสถานศึกษาใหม่  เลือกประกอบ
อาชีพหรือเลือกสถานประกอบการได้เหมาะสมต่อบุคลิกภาพของตนด้วยความมั่นใจ 

4. สถานศึกษาน าข้อมูลต าแหน่งงานว่างท่ีเป็นปัจจุบันประกาศให้นักเรียน  นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูล 
5. สถานศึกษาติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
6. ด าเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศ  เชิญส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง  เชิญส านักงานสวัสดิการ

คุ้มครองแรงงานท่ีมีประสบการณ์ตรงท่ีจะมาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
สิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  การคุ้มครองกฎหมายแรงงาน  คุณธรรม  จริยธรรม  การสอบสัมภาษณ์  การ
เขียนใบสมัครงาน 

7. ด าเนินการติดต่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)      ดี (4 คะแนน) 
   พอใช้ (3 คะแนน)      ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( 1 คะแนน) 
 
 
จุดเด่น 

1. การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ครบทุกด้านของการเรียนรู้ 
2. การวางแผนและระดับความพึงพอใจ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่ือ , อุปกรณ์การเรียน การฝึกด้านทักษะวิชาชีพ 
2. การพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. จัดท าแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษา 
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วนแต่ละกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น  
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาได้ด าเนินการอบรมพัฒนาครู อาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาทุก
รายวิชา เพื่อไปท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากท่ีสุด มีการวัดผลการประเมินตามสภาพจริง 

3. ครูผู้สอนได้ด าเนินการท าวิจัยช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  พัฒนาเทคนิค วิธีการสอน  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ครูผู้สอนได้สอนเสริมกับกลุ่มผู้เรียนอ่อน  เพื่อให้มีการพัฒนาผลการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
5. ครูผู้สอนได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดส่วนนักเรียน  นักศึกษาฝึกทักษะประกอบการกับสถาน

ประกอบการ 
6. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เรียนผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ  มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อ    เพิ่มพูนความรู้  

ความสามารถและทักษะแก่ผู้เรียน 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  49.35 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ค่าคะแนน  1  คะแนน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 
จุดเด่น 

ระบบดูแลผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ได้รับการแก้ไข 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ระบบคัดเลือกผู้ท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ควรพัฒนาระบบติดตามผู้เรียนของครูที่ปรึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสารความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด คุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของทุก
คน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ 
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม โดยการจัดอบรมให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางกาศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษาในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา สู่โครงการสถานศึกษาคุณธรรม” 

2. สถานศึกษาได้ก าหนด “คุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจ เต็มใจโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน  
คุณธรรม อัตลักษณ์ ได้แก่ ความสะอาด ความรับผิดชอบ ความสุภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม  ได้แก่ โครงการอบรม
คุณธรรมน าความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการ “หนึ่งวันพระ หนึ่ง
แผนกวิชา” เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ได้ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินมีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ 

ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพพอใช้ 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ครบถ้วน เป็นท่ียอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง 
และสังคม 

2. การประเมินผลการด าเนินโครงการอย่างครบถ้วน และน าผลมาใช้เป็นรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

โครงการทุกโครงการต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

โครงการท าตามแผนท่ีก าหนด และต้องมีการพัฒนาทักษะให้ครบถ้วน และต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนรวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายท่ีส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการตืดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป  
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้

ท่ีเกี่ยวข้องโดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการประชุมบุคลากร

ของวิทยาลัย  ประชุมผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัด พร้อมท้ังมีการจัดประชุมบุคลากร 

ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และได้น าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ น าไปพัฒนาสถานศึกษาและมีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
1. ควรน าข้อมูล หรือแนวความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามาใช้ในการริหารงานอย่างกว้างขวางต่อไป 
2. การจัดต้ังชมรมผู้ปกครองเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ประเด็นการประเมิน 1  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนท้ังหมดในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส. ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ 
ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน  
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนโดยการจัดอบรมครูผู้สอน  การศึกษาดูงาน 
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัย  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  เพื่อขอรับทุนท้ังภายในและภายนอก  
3. สถานศึกษาจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรภายนอกหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ 
4. จัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 



24 

 

ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม 
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนโดยการจัดอบรมครูผู้สอน  การศึกษาดูงาน 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4   
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.                 
ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  จัดสรรบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับผู้เรียน ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ ท่ี ศธ  
0206.6/55 ลงวันท่ี  22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ระดับ ปวช. ประเภท
วิชาพณิชยกรรม และอุตสาหกรรม จ านวนนักเรียนต่อห้อง 30 : ๑ และประเภทอุตสาหกรรม จ านวนนักเรียนต่อ
ห้อง 25 : ๑  ในระดับปวส. จ านวนนักเรียนต่อห้อง 2๐ : ๑   
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 5   
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
  
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมบุคลากร   การศึกษาดูงาน  
2. สถานศึกษาจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรภายนอกหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ 
3. สถานศึกษาจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลครูดีศรีวิเศษ , หนึ่งแสนครูดี  

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
2. บุคละกรมีความต้ังใจ สามัคคี กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา  
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรจัดท านวัตกรรม โครงงาน วิจัย และบทความทางวิชาการสม่ าเสมอ  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ ติดตามประเมินผลให้เป็นระบบ รูปแบบ  
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาแต่ละปีให้ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระยะส้ัน และระยะยาว 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 ประเด็นการประเมิน 1 
  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการกิจกรรมต่างๆ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ด าเนินการในแต่ละแผนกวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพและค่าอื่นๆ โดย
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2 
  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนท้ังส้ิน  เป็นจ านวนเงิน 
466,295.58  บาท คิดเป็นร้อยละ  7.97 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 3 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป

บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเป็นจ านวนเงิน 582,858.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.14 
ของงบด าเนินการ 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา ทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนเป็น จ านวนเงิน 221,999.45 บาท 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นจ านวนเงิน 224,999.45 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.79 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
  
ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายการจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน  346,800 บาท  
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายการจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน  364,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.23 ของงบด าเนินงาน 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณวัสดุฝึก ส าหรับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดโครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรวางแผนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเป็นไปตามสัดส่วน 
2. มูลค่าผลผลิตจากวัสดุฝึกยังมีน้อยเกินไป ควรเพิ่มข้ึน 25 เปอร์เซนต์ 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ไม่มี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ประเด็นการประเมิน 1 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาน
และปลอดภัย 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรและผู้เรียนทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน   
 
ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่นๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. หัวหน้าแผนกวิชาได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและพัฒนาปรับปรุง 
2. หัวหน้างานอาคารสถานท่ี  ได้ด าเนินการส ารวจห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยบริการ สร้างรั้ว และ

ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 
3. แผนกวิชาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้พัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  สร้าง

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นพิจารณา 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน  
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์  อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 
2. สถานศึกษาจัดให้ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
3. แผนกวิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในด้านความเพียงพอ  ใช้งานได้ดี

และมีความทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน  อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 

2. จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางานมีความเพียงพอ 

3. จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางานมีความทันสมัย 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อความเพียงพอและเหมาะสมของครุภัณฑ์  อุปกรณ์และ
เครื่องมือ  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก 

5. มีการน าผลประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก  
 2. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน  
 3. มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัส และก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
 4. มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
 5. มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ปรับปรุงระบบการเข้าใช้งานภายใน 
2. อัพเดทระข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
3. อัพเดทระบบสารบรรณ ส่งหนังสือ ค าส่ังภายในถึงบุคลากรภายในวิทยาลัย  
4. ปรับปรุงระบบงานทะเบียน 
5. ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ 
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi – Fi) ให้ท่ัวถึงพื้นท่ีภายใน รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ใช้การประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ ผลท่ีสรุปรวมได้อยู่ในเกณฑ์ท่ี  

ดีมาก 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 
ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสถานศึกษา มี wifi ทุกพื้นท่ี  มีห้อง Internet เป็นต้น 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน โดยมีการส ารองข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. โครงการในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมฯ ปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างดี เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียน การสอน และความประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

3. การใช้งานอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน โรงฝึกงานเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
4. การจัดหาพัสดุไดด าเนินการตามแผนงานโครงการและการเสนอความต้องการจากผู้ใช้ ถูกต้องตามข้ันตอน  
5. สถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อย่างสม่ าเสมอ  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. เอกสารบางอย่างยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. การประเมินผลความพึงพอใจของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ควรด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. การปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติงานให้สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนให้มากขึ้น 
4. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจน 
5. การตรวจสอบฐานข้อมูลควรมีรายละเอียดท่ีชัดเจน  

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ต้องจัดท าเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการด าเนินการประเมินผล และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้สวยงามมากขึ้น 
4. การท าระบบฐานข้อมูลท่ีชัดเจน ควนตรวจสอบง่าย 
5. พัฒนาระบบการน าจ่าย และการบันทึกรายการให้ละเอียด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 1  
  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ด าเนินการน าทรัพยากรมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ  หรือต่างประเทศ 
2. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ   

หรือต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในปีการศึกษา  2559  ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 

   
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2 

สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้แผนกวิชา ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการท าบันทึกความร่วมมือ
ในการร่วมกันจัดการศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2. สถานศึกษามอบภารกิจให้แผนกวิชาด าเนินการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้เรียนทุกปีการศึกษา  
3. สถานศึกษาจัดให้ครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชา มีโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาให้การสนับสนุนในการเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุก
สาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการเชิญวิทยากรพิเศษ 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 29 ทุน 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือส่ิงอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาได้รับโอนครุภัณฑ์จาก  จ านวน  5  รายการ 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 
จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติงาน ระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาศึกษามีการวางแผนระดมทรัพยากร และเครือข่ายในระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน 
2. ควรเพิ่มศักยภาพการประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรให้กว้างขวางขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

การเพิ่มเครือข่าย และความร่วมมือควรเริ่มต้นในหน่วยงานสังกัดเดียวกันก่อน 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประเด็นการประเมิน 1 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ครูจัดท าและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณา

การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบันทึก
หลังการสอน 

2. สถานศึกษาสนับสนุนส่ือเทคโนโยลีในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา   

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ในการจัดท าแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
2. หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม และให้ค าปรึกษาแก่ครู 
3. คณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ทุก
รายวิชา  ท่ีเรียน  จ านวน  33  คน  จากครูทั้งหมด  33  คน  คิดเป็นร้อยละ 100   
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาได้ประชุมครูเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และน าข้อมูล

ของท่ีประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน 
2. สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอนรายวิชาชีพวางแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
3. สถานศึกษาวางแผนจัดท าโครงการพัฒนาครู ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้  

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ปฏิบัติและแก้ปัญหาได้จริง 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีส าคัญ 
2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อไปท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด  มีการวัดผลตามสภาพจริงและได้
จัดท าส่ือและเครื่องมือวัดผลประเมินผลร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะแก่ผู้เรียน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีส าคัญ 
2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อไปท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด  มีการวัดผลตามสภาพจริงและได้
จัดท าส่ือและเครื่องมือวัดผลประเมินผลร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะแก่ผู้เรียน 

 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 5 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกท่านจัดท าวิจัยในช้ันเรียน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)    ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)    ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ และท าแผนท่ีหลากหลาย สอดคล้องกัน และสมบูรณ์  
2. สถานศึกษาให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเกิน ร้อยละ 80 มีความหลากหลาย มีการนิเทศ และมีการท า

วิจัย 
3. วิทยาลัยฯ ท ากรอบแนวทางการวัดผลประเมินผลชัดเจน ได้น าไปใช้ได้จริง วัดผลประเมินผลตามแผนการ

เรียนการสอน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

การสัมมนา อบรม ควรให้สถานประกอบการเข้าร่วมและมีการท าวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

วิจัยของครูควรเป็นวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการเพิ่มมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิง
ท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขา
งานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. สถานศึกษาส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. สถานศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ   สถาน

ประกอบการ 
 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50  

ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน   
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 

จุดเด่น 
ไม่มี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
เรามีข้อจ ากัดในการพัฒนาหลักสูตร เราต้องพัฒนารายละเอียดจะดีกว่า เรายังขาดการท าความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านความพร้อมในหลายด้าน ยังขาด 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
อยากให้แต่ละสาขาวิชาท่ีมีความรู้ในสาขางาน ท่ีวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้เปิดสอนน าไปให้

สถานประกอบการไปดู เพื่อพัฒนาได้ดีขึ้นให้สถานประกอบการดู 
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ตัวบ่งนี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 1  
  สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด โดยมีจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี  
17 คน มีจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 644 คิดเป็นร้อยละ 2.64 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 2 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานและสัมพันธ์กับสาขางาน 
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน 
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นประเมิน 2 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน 3 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิขาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยฯ  โดยผู้บริหารได้สนับสนุนการจัดท าโครงงาน โดยมีการจัดงบประมาณในการจัดสร้างและ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าสนับสนุนให้มี
การน าโครงงานและส่ิงประดิษฐ์ออกเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมผู้ท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มีผลงานวิจัย  นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  ของผู้เรียนระดับช้ัน  ปวช. 3  และระดับปวส. 2  ตามอัตราส่วน 
ปวช. 3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ินงาน  และระดับ ปวส.2  จ านวน 2 คน : 1 ช้ินงาน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 4 
 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษาด าเนินการจัดท าค าส่ัง มอบหมายบุคลากร เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพสถานศึกษาด าเนินการจัดท าแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชี พ โดยใช้แนวข้อสอบของส านักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3 และอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง  มา
ด าเนินการจัดท าและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาด าเนินการจัดครูสอนเสริม  ให้ความรู้ในสาระส าคัญและช้ีแจงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ให้กับผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินการก าหนด วัน เวลา สถานท่ี เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษา ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

4. สถานศึกษาด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ท่ีจะส าเร็จการศึกษา  ตามวัน เวลา 
และสถานท่ี ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จ านวน 68 คน และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในการประเมินครั้งแรก จ านวน 68  คน    
คิดเป็นร้อยละ  100 

2. ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) จ านวน  48  คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก จ านวน  48  คน 
คิดเป็นร้อยละ  100 

3. ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทุกระดับ เข้าทดสอบ     
จ านวน 116 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในการประเมินครั้งแรก  จ านวน 116 คน               
คิดเป็นร้อยละ  100  

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
  
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยฯ  โดยผู้บริหารได้สนับสนุนการจัดท าโครงงาน โดยมีการจัดงบประมาณในการจัดสร้างและ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าสนับสนุนให้มี
การน าโครงงานและส่ิงประดิษฐ์ออกเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมผู้ท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

มีผลงานวิจัย  นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  ของผู้เรียนระดับช้ัน  ปวช. 3  และระดับปวส. 2  ตามอัตราส่วน 
ปวช. 3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ินงาน  และระดับ ปวส.2  จ านวน 2 คน : 1 ช้ินงาน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
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จุดเด่น 
1. การจัดและจ านวนหรือส่วนของผู้ท่ีเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2. มีการปฐมนิเทศติดตามประเมินผลกับสถานประกอบการ และมีการสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในแต่ละแผนกวิชา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าข้อสอบมาตรฐานท่ีครอบคลุมการจัดท าข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง  
2. สถานประกอบการน้อยจึงส่งผลในการหาสถานท่ีฝึกงานมีขีดจ ากัด ข้อแม้อื่น ๆ 
3. ควรมีการจัดการประกวดภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดในระดับต่าง ๆ 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. ส่วนกลางต้องจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2. การสัมมนาต้องมีสถานประกอบการเข้าร่วมด้วย จะได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในกาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน  1 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อย
กว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ครูและบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ร่วมวางแผนการด าเนินโครงการ 
2. แผนกวิชาและชมรมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
3. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

เสริมสร้างประชาธิปไตย  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสาขาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 4 สาขางาน 
จาก 4 สาขางาน  คิดเป็นร้อยละ 100   
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน  
  
ประเด็นการประเมิน 2 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ             
และกิจกรรม  โดยครูและบุคลากรและผู้เรียนทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ      
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา   โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน  3 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม  

และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ครูและบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  วางแผนการด าเนินโครงการ 
2. แผนกวิชาและชมรมวางแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
3. สถานศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการในระดับต่างๆ 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  คิดเป็นร้อยละ  100   
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นการประเมิน  4 
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักการพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ  
จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ  สวดมนต์ประจ าเดือน การท ากิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญ หลักการพึ่งตนเอง
ทางด้านเทคโนโลยีส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย หลักการพึ่งตนเองด้านทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ 

  
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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ประเด็นการประเมิน  5 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาจางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการกิจกรรมต่อปี 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 

  
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 

  พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 

  
จุดเด่น 

1. มีการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. มีการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับผู้เรียนทุก
คน ครูบุคลากรทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. มีการจัดโครงการและกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน มีแผนงาน โครงการ ค าส่ัง ก าหนดการ บันทึกรายงานการประชุม ท้ังท่ีจัดภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4. มีการจัดโครงการกิจกรรมท่ีเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการให้กับผู้เรียนทุกคน ครู
และบุคลากรทุกฝ่าย 

5. มีแผนงานโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา จัดให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่าย  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ในรายละเอียดของแต่ละโครงการ กิจกรรม เช่น ค าส่ังมอบหมายหน้าท่ี น่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ชุมชน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุม ร่วมท างาน ก็จะท าให้
โครงการ และกิจกรรมนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ 

2. ในทุก ๆ โครงการและกิจกรรมน่าจะให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน ร่วมการประชุม 

3. ในรายละเอียดบางโรงการ/กิจกรรม เช่น ค าส่ังมอบหมายหน้าท่ี น่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะท างานร่วมประชุม ก็จะท าให้โครงการ/กิจกรรมมีความสมบูรณ์ 

4. ทุกโครงการ กิจกรรมบูรณาการได้หมดในการปลูกฝังจิกส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. แต่ละแผนกต้องมีการด าเนินการเรื่องสถานประกอบการมาปรับใช้ในการเรียน การสอน และสร้างเครือข่าย
ให้ครบทุกแผนกวิชา 

2. โครงการท่ีวิทยาลัยฯ ส่งเข้ามาน่าจะมีมากกว่านี้ในการปลูกฝังจิตส านึก และแบบสอบถามนั้นถามเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา น่าจะสอบถามครู บุคลากรทุกฝ่ายตลอดจนผู้เกี่ยวข้องภาจนอกสถานศึกษา ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

3. การประเมินผลน่าจะต้องสอบถามความคิดเห็นจากคนงาน นักการ เจ้าหน้าท่ี ครู ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา ว่ามีความคิดเห็น หรือมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างไร 

4. ในบางโครงการ/กิจกรรม ควรสอบถามความคิดเห็น หรือความพึงพอใจจากครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษา ว่ามีความพึงพอใจต่อโครงการ หรือกิจกรรรมท่ีจัดขึ้นอย่างไร 

5. วิทยาลัยฯ ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาให้
รับรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรฐานที่  4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นการประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  
ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 3.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 5.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายใน 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
3. การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีหรือข้อก าหนดของการ

ประกันคุณภาพภายใน 
4. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตาม

ข้อก าหนดและตัวบ่งช้ี 
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

สถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นการประเมิน 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 

  ดีมาก  (5  คะแนน)     ดี  (4  คะแนน) 
  พอใช้  (3  คะแนน)     ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
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จุดเด่น 
วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมิน การติดตาม ตรวจสอบตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ มีการเตรียมความพร้อมท่ีดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทุกฝ่ายให้เห็นความส าคัญการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ไม่มี 
 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนมาตรฐานและตัวบ่งช้ีจึงไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 - 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

- 
 
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
    ดีมาก     ดี      พอใช้ 

  ต้องปรับปรุง    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
จุดเด่น 
 -  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 -  
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -  
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ส่วนของการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 8 จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
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มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน  10  ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 

2. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือท้ังภาครัฐ  และภาคเอกชน 

3. สถานศึกษาได้บรรจุโครงการปฏิบัติงานใช้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 

2. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอจ้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแนวการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 

ผลสัมฤทธิ์ 

 สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็น การพิจารณา  5  ข้อ   

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ      

ระยะส้ันของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย          

ในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน    

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี     

ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา 

โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ประจ าป ี

  

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ   

การปรับปรุง 

  

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ประจ าป ี

  

 



52 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ 

                ต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

ความตระหนัก 

สถานศึกษามีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดท าหลักสูตรระยะส้ันแบบฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะส้ันแบบฐานสมรรถนะ  โดยการส ารวจข้อมูลความ

ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  และน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดย ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ   

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   

5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ              

(1) - (4)  ไม่เกิน 2 ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาท่ีจัดการ

ฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  

ความตระหนัก 

สถานศึกษาประชุมครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาเพื่อจัดท าแผนการเรียนรู้ 
2. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายมุ่งเน้นสมรรถอาชีพและบูรณา

การคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา            ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผลการด าเนินการ  ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาในรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน             

โดยปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผน      

การเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

2. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการ (1)   

ร้อยละ 50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดใน

สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการ (1)   

ร้อยละ 60-69.99  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดใน

สถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการ (1)   

ร้อยละ 70-79.99  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดใน

สถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 

80 ขึ้นไป  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน  ทวิ

ภาคี  วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  และ

ครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐานรายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชา    ท่ีเปิด

เรียนหลักสูตรระยะส้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา   5  ข้อ 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน         

ท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโลยี          

ท่ีเหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา 

  

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีการก าหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัด        

การฝึกอบรมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

  

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ใช้วิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

  

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  น าผลจากการวัดและ

ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาประชุมบุคลากรเพื่อร่วมงานวางแผนระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน                                                                                                                                                                                                                              

2. สถานศึกษาจัดเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากร 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. ด าเนินการน าทรัพยากรมาใช้ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

2. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานระดับคุณภาพในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร           วิชาชีพ

ระยะส้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อสนับสนุน

การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในปีการศึกษา  2559  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ  จาก  5  ข้อ 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดี  ค่าคะแนน  4  คะแนน 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน 
  

2. สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ        

เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
  

3. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
  

4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ  เช่น  งบประมาณวัสดุ  อุปกรณ์  

ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เพื่อการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ความตระหนัก 

1. วิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดการฝึกอบรมระยะส้ัน 

2. วิทยาลัยได้ประสานหน่วยงาน  องค์กรและชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร              
ระยะส้ัน 

3. วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ันโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. คณะครูที่สอนหลักสูตรระยะส้ัน  ได้เข้าร่วมกับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง               
กับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ัน มีท้ังส้ิน  4 คน  ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมศึกษาดูงานจ านวน  4 คน               

คิดเป็นร้อยละ 100   

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมฝ่ายบริหารและแผนกวิชา  เพื่อพิจารณาวางแผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัดสุฝึก  

อุปกรณ์  ส่ือการสอน  รวมท้ังค่าตอบแทนบุคลากร  ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

อย่างเหมาะสม 

2. งานวิชาการส ารวจความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ความพยายาม 

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ด าเนินการในแต่ละหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา   

ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมากกว่าร้อยละ 40 ของงบด าเนินการ

ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก ค่าคะแนน 5  คะแนน 
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ประเด็นการพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในด้านวัสดุ

ฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากร 

หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปีของสถานศึกษา 

  

2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เป็นร้อยละ 25 – 29.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

3. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เป็นร้อยละ 30 – 34.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

4. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เป็นร้อยละ 35 – 39.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

5. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิด

เป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม  

2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน  ทวิ

ภาคี  วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรระยะส้ัน 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  และ

ครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐานรายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาท่ี     เปิด

เรียนหลักสูตรระยะส้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผู้อบรมท่ีมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป  มีจ านวน  358 คน จาก 387 คน คิดเป็นร้อยละ 94.96         

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

รุ่นที่ เร่ือง 
ผู้เข้า

อบรม 

ผู้อบรมที่ได้ผลคะแนน                    

ต้ังแต่ 2.00 ข้ึนไป 
ร้อยละ 

1 งานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 35 34 97.14 

2 เทคนิคการติดต้ังจานสัญญาณดาวเทียม 19 19 100 

3 การใช้งาน Photoshop 24 24 100 

4 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 35 30 88.24 

5 งานบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ 31 31 100 

6 งานฝีมือ 83 83 100 

7 การตัดต่อวีดีโอเบ้ืองต้น 24 22 91.67 

8 บ ารุงรักษารถยนต์ 20 20 100 

9 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 20 8 40 

10 การติดต้ังกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี 20 20 100 

11 การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 20 20 100 

12 การท าดอกไม้จัน 56 47 100 

รวม 387 358 94.96 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน  ทวิ

ภาคี  วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  และ

ครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐานรายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชา    ท่ีเปิด

เรียนหลักสูตรระยะส้ัน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผู้เข้าอบรมท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน  118  คน ผู้จบการอบรม  358  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.15     

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5 คะแนน 

รุ่นที่ เร่ือง ผู้เข้าอบรม จ านวนผู้จบ ร้อยละ 

1 งานอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 35 34 97.14 

2 เทคนิคการติดต้ังจานสัญญาณดาวเทียม 19 19 100 

3 การใช้งาน Photoshop 24 24 100 

4 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 35 30 88.24 

5 งานบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ 31 31 100 

6 งานฝีมือ 83 83 100 

7 การตัดต่อวีดีโอเบ้ืองต้น 24 22 91.67 

8 บ ารุงรักษารถยนต์ 20 20 100 

9 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 20 8 40 

10 การติดต้ังกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี 20 20 100 

11 การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร 20 20 100 

12 การท าดอกไม้จัน 56 47 100 

รวม 387 358 94.96 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาวางแผนการประเมินผลการฝึกอบรม  โดยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ

ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์โดยการประเมินจากประชากรท้ังหมด 

การด าเนินการ (ความพยายาม) 

 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า     (Rating 

scale) 1-5 โดยเก็บข้อมูลกับผู้รับการฝึกอบรมทุกคน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ  ไปใช้

ประโยชน์ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51-5.00  ร้อยละ 70 – 79.99 

ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดี  ค่าคะแนน  4  คะแนน 

ประเด็นพิจารณา 
สภาพการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือ     

เพื่อเก็บข้อมูล  เก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์ 
  

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ                 

50-59.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ                    

60-69.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย  3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ                    

70-79.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ

สถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51- 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูล

ย้อนหลัง 
2557 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

/ไม่
พัฒ

นา
 

2558 
(ปีการศึกษา) 

2559 
(ปีการศึกษา) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

- - 3.08 
- - - พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณภาพ 

- - 3 
- - - พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารด้าน
การเงิน 

- - 4 
- - - ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา - - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา - - - 
- - - - 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

- - 5 
- - - ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูล

ย้อนหลัง 
2557 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

/ไม่
พัฒ

นา
 

2558 
(ปีการศึกษา) 

2559 
(ปีการศึกษา) 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- - 5 
- - - ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- - 4  
- - ดี  

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 

- - 5 
- - - ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5 
- - - ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00 ข้ึนไป 

- - 5 
- - - ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- - 5 
- - - ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 

- - 4 
- - - ดี 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 3.08 พอใช้ 
มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 3 พอใช้ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารด้านการเงิน 4 ดี 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่  4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา - - 
มาตรฐานที่  8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4 ดี 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีได้รับการพัฒนา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00 ข้ึนไป 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี  8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์ 

4 ดี 
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5.1.1  จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”   จ านวน  18  ตัวบ่งช้ี 
5.1.2  จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”    จ านวน   3   ตัวบ่งช้ี 
5.1.3  จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “พอใช้”   จ านวน   2   ตัวบ่งช้ี 
5.1.4  จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุง”   จ านวน   -   ตัวบ่งช้ี 
5.1.5  จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน   -   ตัวบ่งช้ี 

 
5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา  ท่ีส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด)  
สถานศึกษามีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ในทุกมาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับ ดีมาก ยกเว้นมาตรฐานท่ี 5 เพียงมาตรฐานเดียวที่อยู่ในระดับ ดี 
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา  (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ จามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาท่ีส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด)  
สถานศึกษาควรก าหนด และจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยจัดท าในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม 
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
ไม่มี 

5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  (เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 
1. การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สร้างความตระหนักในระบบงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
3. การติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหาการออกการคัน 
4. การยกระดับการจัดการศึกษาทวิภาคี 
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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