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ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก 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 ตัวบ่งชี้ และในส่วนของการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 8 จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ และ
ได้แบ่งการรายงานออกเป็น 4 บท ดังนี้ 

ตอนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ตอนที่ 4 การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและ

เปิดเผยรายงานนี้ต่อสาธารณชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 

วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ 
พฤษภำคม  พ.ศ. 2561 
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สำรบัญ 
 

เร่ือง           หน้ำ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา          2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา         10  
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      12 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา      90 
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1.บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.  2559 
 

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

มำตรฐำนที่ 
1 5 3.23         8.23 4.11 
2 4 5 5 4 5 5     28 4.66 
3 5 5 4 5       19 4.75 
4 5 -         5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 4.8 

รวม 24 18.23 14 14 9 10 5 5 5 4 108.23 4.66 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.1 ระดับตัวบ่งชี้ 
 1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน  16  ตัวบ่งชี ้
 1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน   4   ตัวบ่งชี ้
 1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน   2   ตัวบ่งชี ้
 1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้
 1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้
 
1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่
ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

จริง 
5. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับชุมชน 

 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนางานประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ แต่ที่น าไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
3. ความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับศิษย์เก่าท่ีสามารถให้การสนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษายังไม่เป็น

ระบบ 
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1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. ควรจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษามาท างานวิจัยต่อยอดและหรือน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

2 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   

ที่ตั้ง  66  หมู่ 4  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   
โทรศัพท์ 035-632123   โทรสำร  035-622363 

 Website www.viset.ac.th 
 E – mail angthong02@vec.mail.go.th 
 สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สภำพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ ณ  ต าบลศาลเจ้าโรงทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง ชุมชนรอบ ๆ 
วิทยาลัยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างอยู่ในเขตเมือง เพราะอยู่ใกล้ตลาดศาลเจ้าโรงทองและเป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ของ     
จังหวัดอ่างทอง ประชาชนจึงมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ เป็นต้น      
ภาพโดยรวมอ่างทองถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ า เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญ นอกจากอาชีพการท านาแล้ว เกษตรกรบางส่วน   
ยังนิยมท าสวนผลไม้ ปลูกผัก หรือท าไร่นาสวนผสมมากข้ึน 

  
 

http://www.viset.ac.th/
mailto:angthong02@vec.mail.go.th
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยส ำนึก   พุ่มขุน 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยักำรอำชีพวิเศษชัยชำญ 
ฝ่ำยวิชำกำร 

นำยรังสรรค์   แสงนำค 

หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอน 

นางอัญชลี   เจียมเจมิ 

หัวหน้ำงำนวัดผล 
และประเมินผล 

นายพิพัฒน์   สนธิพันธ์ 

หัวหน้ำงำนวิทยบริกำร 
และห้องสมุด 

นายปรีชา   มดแสง 

หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำ 
ระบบทวิภำคี 

นายโสภณ   ผาปาน 

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียน 
กำรสอน 

นายอดิศร   ภู่ประสงค์ 

หัวหน้ำแผนกวิชำ 
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวเพญ็จริา   ลือขจร 

หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
นายไพฑูรย์  วรรณบูรณ์ 

หัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
นายอานนท์   อังศุวรพฤกษ์ 

หัวหน้ำแผนกวิชำ 
เทคนิคพ้ืนฐำน 

นายณภัทร   ทัศนุรักษ์ 

หัวหน้ำแผนกวิชำ 
พณิชยกำร 

นางสาวมาลี   ชูเอี่ยม 

หัวหน้ำแผนกวิชำ 
สำมัญสัมพันธ์ 

นางศิริเพ็ญ   บุตรเวช 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยักำรอำชีพวิเศษชัยชำญ 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

นำยปรชีำ   บุตรเวช 

หัวหน้ำงำนกิจกรรม 
นักเรียน นักศึกษำ 

นายคมกฤช   แก้วมณี 

หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ 
และกำรจัดหำงำน 

นางสาวสวรรค์   สวัสดิ์สุข 

หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร
นักเรียน นักศึกษำ 

นายสมเจตน์   โสนอ่อน 

หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ 
และบริกำรชุมชน 

นายประนมกร   เจียมเจมิ 

หัวหน้ำงำนครูท่ีปรึกษำ 
นางสาวณัฎฐ์มนต์   ทองสุก 

หัวหน้ำงำนปกครอง 
นายปัญญา   คล้ายเผอืก 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยักำรอำชีพวิเศษชัยชำญ 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นำยสังสรรค์   แสงนำค 

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
นางสาวธัญญารกัษ์  มหาหงษ์ 

หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
นางสาวทัศนียา   อังศุวรพฤกษ์ 

หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์ 

หัวหน้ำงำนกำรบัญชี 
นางสาวมาลี  ชูเอ่ียม 

หัวหน้ำงำนพัสดุ 
นายวิทยา   หล่าสูงเนิน 

หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ี 
นายด าเนิน รุกขชาติ 

หัวหน้ำงำนทะเบียน 
นายสิรภพ   สุขรัตน์ 

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
นางสาวปิยนุช  เชื้อปู่คง 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยักำรอำชีพวิเศษชัยชำญ 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำยปรชีำ   บุตรเวช 

หัวหน้ำงำนวำงแผนและ
งบประมำณ 

นางสาวณัฏฐ์มนต์   ทองสุก 

หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำ 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นายวิทยา  หล่าสูงเนิน 

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
นายศุภกิจ   ธนีสรรค์ 

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศ 

นายภาษิต   ภู่ประสงค ์

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นางศิริเพญ็  บุตรเวช 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลผลิต 
กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
นางสาวเยาวลักษณ์   วังคีรี 
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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 สวัสดิ์สุข  ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ  กรรมการ 
7. นางอัญชลี  เจียมเจิม  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
8. นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. นางสาวมาลี ชูเอ่ียม   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 
2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
จ ำนวน 
(คน) 

สถำนภำพ 
ใบประกอบ 

วิชำชีพ 
วุฒิกำรศึกษำ 

คร
ูปร

ะจ
 ำ 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
ำเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
ำโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
ำต

ร ี

ต่ ำ
กว

่ำ
ปร

ิญ
ญ

ำต
ร ี

แผนกวิชาช่างยนต์ 6 6 - 6 - - 2 4 - 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 7 6 1 7 - - - 6 - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 - 4 - - - 4 - 
แผนกวิชาพณิชยการ 6 5 2 7 - - 1 6 - 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 2 1 1 2 - - - 2 - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 6 4 2 6 - - - 6 - 
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2.2.4 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน 
จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
งานการเงนิ 

 
4 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

งานบัญช ี 3 1 - - 2 
งานพสัด ุ 7 2 2 - 3 
งานสารบรรณ 4 1 1 - 2 
งานบุคลากร 3 1 1 - 1 
งานประชาสัมพนัธ ์ 4 - 1 - 3 
งานทะเบียน 4 - 2 - 2 
งานอาคารสถานที ่ 9 1 2 - 6 

รวม  - - -  
ฝ่ำยวิชำกำร 
งานงานวัดผลและประเมินผล 

 
7 

 
3 

 
3 

 
- 

 
1 

งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 8 4 3 - 1 
งานวทิยบริการและห้องสมุด 5 - 1 - 4 
งานสื่อการเรียนการสอน 4 - 2 - 2 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 - 6 - 2 

รวม  - - -  
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 
7 

 
1 

 
1 

 
- 

 
5 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 6 1 1 - 4 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 7 - 3 - 4 
งานครูทีป่รึกษา 7 2 3 - 2 
งานโครงการพิเศษและบริการชมุชน 6 - 5 - 1 
งานปกครอง 7 - 5 - 2 

รวม  - - -  
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

งานวิจยัและพฒันานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 4 1 1 - 2 
งานความร่วมมือ 1 - 1 - - 
งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 3 - 1 - 2 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3 1 1 - 1 
งานส่งเสริมผลผลิตการคา้และประกอบธุรกิจ 7 3 1 - 3 

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

รวมทั้งสิ้น  - - -  
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2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี 
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
72 

 
- 

 
- 

 
41 

 
- 

 
- 

 
27 

 
- 

 
- 

 
140 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 58 - - 36 - - 37 - - 131 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 23 - - 14 - - 17 - - 54 
- สาขางานการบัญชี 48 - - 27 - - 22 - - 97 

รวม 201 - - 118 - - 103 - - 422 
ระดับปวส. 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

30 
 
- 

 
- 

 
31 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
64 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 10 15 7 13 14 17 8 - - 84 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 5 - - 14 - - 1 - - 20 
- สาขางานการบัญชี 16 - 14 25 - 10 - - - 65 
- สาขางานการจัดการทั่วไป - - 17 - - 15 - - - 32 

รวม 61 15 38 83 14 42 12 - - 265 
รวมทั้งหมด 262 15 38 201 14 42 115 - - 687 

 
2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิการศึกษา) 
 

ระดับ/สำขำงำน 
ชั้นปี 

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/สำขำงำน 
จ ำนวน 

รวม 
ปกติ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 

 
59 

 
- 

 
- 

 
59 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 54 - - 54 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 24 - - 24 
- สาขางานการบัญชี 30 - - 30 

รวม 167 - - 167 
ระดับ ปวส. 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

23 
 
- 

 
- 

 
23 

- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 18 15 19 52 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 - - 13 
- สาขางานการบัญชี 27 - 10 37 
- การจัดการทั่วไป - - 15 15 

รวม 81 15 44 140 
รวมทั้งหมด 148 15 44 307 
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2.3 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล ำดับ
ที ่

รำงวัลที่ได้รับ สถำนที่จัด/หน่วยงำน 

1 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา (เครื่องตัดหัวเข็มฉีดยา) 

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 

2 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
โครงการวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ
ภาค (กาลักน้ าลมดูด) 

 

3 หมู่ลูกเสือวิสามัญ ชาย มาตรฐานดีเด่น ค่ายย่อย 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
4 หมู่ลูกเสือวิสามัญ หญิง มาตรฐานดีเด่น ค่ายย่อย 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
5 เดินทางไกลดีเด่น หญิง งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี

วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 8 
ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

6 กองร้อยลูกเสือวิสามัญ หญิง “ดีเด่น” ค่ายย่อย 2 วิทยาลัยเกษตรอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี 

7 กิจกรรมทดสอบก าลังใจ รางวัลเหรียญเงิน  
หมู่ 2-1-2-1 

วิทยาลัยเกษตรอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี 

8 กิจกรรมทดสอบก าลังใจ รางวัลเหรียญทองแดง 
หมู่ 2-2-2-4 

วิทยาลัยเกษตรอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี 

9 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” เครื่องตัดหัวเข็มฉีดยา 

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 

 
2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล ำดับ
ที ่

รำงวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรำงวัล สถำนที่จัด/
หน่วยงำน 

1 เป็นประธานกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 

นายสมนึก   พุ่มขุน วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี 

2 เป็นกรรมการและเลขานุการด าเนินงานจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 27 

นายปรีชา   บุตรเวช วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี 

3 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา 

นายรังสรรค์   แสงนาค วิทยาลัยการอาชีพ
โพธิ์ทอง 
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2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล ำดับ
ที ่

รำงวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรำงวัล สถำนที่จัด/หน่วยงำน 

1 เป็นกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 27 

นางสาวประนอม   กรุดเพ็ชร์ 
นายด าเนิน   รุกขชาติ 

วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี 

2 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 

นางสาวอมรรัตน์   บุญมา วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี 

3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ก ากับกองร้อยลูกเสือวิสามัญ 
(ชาย) อย่างดีเยี่ยม ของค่ายย่อย 2 

นายปัญญา   คล้ายเผือก วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ก ากับกองร้อยลูกเสือวิสามัญ 
(หญิง) อย่างดีเยี่ยม ของค่ายย่อย 2 

นางสาวธัญญารัตน์ มหาหงส์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

5 รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษาผลงาน 
(เครื่องตัดหัวเข็มฉีดยา) ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด 

นายวัชระ   อ่ าเจริญ วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง 

6 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 

นายสิรภพ   สุขรัตน์ 
นายวิทยา   หล่าสูงเนิน 
นางสาวสวรรค์   สวสัดิ์สุข 
นางสาวมาลี   ชูเอ่ียม 

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์
ทอง 

7 รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ควบคุมการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ
ภาค 

นายปรีชา   มดแสง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

 
2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผลงำน รำงวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรำงวัล 

1 เครื่องตัดหัวเข็มฉีดยา ชนะเลิศเหรียญทอง 1. ธรรมรัตน์   อ่ าเฉลี่ยว 
2. ชัยฤทธิ์   ช่อจ าปี 
3. นายสุรนาต   อุ่นกาย 

2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล 
(สตริง) หญิง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
(เหรียญเงิน) 

นางสาวหยก   โตสัมฤทธิ์ 
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3. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
    3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1 ปรัชญา 
  ศึกษาดี  มีความรู้  เพ่ิมทักษะ  รักษาคุณธรรม  สัมพันธ์มวลชน 

3.1.2 วิสัยทัศน์ 
ผลิต พัฒนา ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะ คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

และให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
3.1.3 พันธกิจ 

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

2. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความช านาญ โดยให้มีการฝึก
ปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 
3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

จิตอาสา  พัฒนาทักษะ 
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน ร้อยละ หมำยเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ

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

แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 

897,464.36 
340,636.90 

 
329,000 

 
 

370,923.85 
 
 
 
 
 

338,405 

18.80 
7.13 

 
6.89 

 
 

7.77 
 
 
 
 
 

7.09 

 

รวมรำยจ่ำย 2,276,430.11 47.68  
 
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามค าศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไมร่วมค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ ์คาเสื่อมราคา  
ค่าจ้าง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
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3.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินครั้งล่ำสุด แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำน 
การประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 

          วิทยาลัยได้ก 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
ภาค ี

4. โครงการยกระดับมาตรฐาน
ทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 

          สถานศึกษาควรก าหนด
และจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
ใ น อน า ค ต  โ ด ย ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยจัดท าในรูปแบบของ
โครงการ/กิจกรรม 

       วิทยาลัยได้จัดท าแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี  และผล
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

การประเมินคุณภาพภายนอก โดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน 
เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2555 
 
 
 
 

1. ควรจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจในการน าระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนางานประจ าอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรจัดหาหนังสือที่ทันสมัยและ
เ พียงพอ ในแต่ละสาขาวิ ช าที่
จัดการเรียนการสอน 
3. ควรสนับสนุนให้อาจารย์น า
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
มาท างานวิจั ยต่อยอดและหรือ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ทั้ ง ภ า ย ใ น 
ภายนอกสถานศึกษา 
4. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

1. ด าเนินการจัดท าโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. มีการจัดซื้อหนังสือค้นคว้า
นอกเหนือจากต าราเรียนเข้า
ห้องสมุด 
3. จัดท าโครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์
อาชีวศึกษา 
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4. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและละสาชาวิขา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจ
ของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนส าเร็จการศึกษา 

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

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 
3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
   ๑. ด าเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิญรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมาให้ค าแนะแนวให้ค าปรึกษา แก่รุ่น                             
      น้องในโอกาสต่างๆ 
   ๒. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการ Home Room ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในที่ปรึกษา 
   ๓. สถานศึกษาด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความมั่นใจเข้าใจทิศทางที่ด าเนินการ 
       ต่อไป การปัจฉิมนิเทศก่อให้เกิดทัศนะในการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะเลือกสถานศึกษาใหม่ เลือกประกอบ 
       อาชีพหรือเลือกสถานประกอบการได้เหมาะสมต่อบุคลิกภาพของตนด้วยความมั่นใจ 
   ๔. สถานศึกษาน าข้อมูลต าแหน่งงานว่างที่เป็นปัจจุบันประกาศให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลลงในเฟสบุ๊ค 
   ๕. สถานศึกษาติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ทางเพจงานแนะแนวในเฟสบุ๊ค 
   ๖. ด าเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศ เชิญส านักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
   ๗. ด าเนินการติดต่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
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แบบสรุปข้อมูลของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำยใน ๑  ปี 
 

ระดับ/สำขำวิชำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
จ ำนวนผู้ที่
ได้งำนท ำ 

จ ำนวนผู้
ศึกษำต่อ 

จ ำนวนผู้
ประกอบ

อำชีพอิสระ 
รวม ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
๒๖ 

 
- 

 
๑๗ 

 
๙ 

 
๒๖ 

 
๑๐๐ 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ๑๖ ๑ ๑๒ ๓ ๑๖ ๑๐๐ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗ - ๕ ๒ ๗ ๑๐๐ 
สาขาวิชาการบัญชี ๑๔ ๔ ๕ ๕ ๑๔ ๑๐๐ 

รวมระดับ ปวช.  ๖๓ ๕ ๓๙ ๑๙ ๖๓ ๑๐๐ 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
๑๖ 

 
๓ 

 
๑ 

 
๑๒ 

 
๑๖ 

 
๑๐๐ 

สาขาวิชาไฟฟ้า ๒๕ ๑๕ - ๑๐ ๒๕ ๑๐๐ 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ๓ ๒ - ๑ ๓ ๑๐๐ 
สาขาการบัญชี ๓๙ ๒๘ ๒ ๙ ๓๙ ๑๐๐ 
สาขาการจัดการทั่วไป ๑๐ ๗ - ๓ ๑๐ ๑๐๐ 

รวมระดับ ปวส. ๙๓ ๕๕ ๓ ๓๕ ๙๓ ๑๐๐ 
รวมทั้งหมด ๑๕๖ ๖๐ ๔๒ ๕๔ ๑๕๖ ๑๐๐ 
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แบบสรุประดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 

ระดับ/สำขำวิชำ 

จ ำนวน
แบบ

ส ำรวจ
ที่ส่ง 

จ ำนวน
แบบ

ส ำรวจที่
ตอบ
กลับ 

ร้อย
ละ 

จ ำนวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลกำรประเมินเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

ด้ำนคุณลักษณะ
ฯ 

ด้ำนสมรรถนะ
หลักฯ 

ด้ำนสมรรถนะ
วิชำชีพฯ 

จ ำนวน 
ร้อย 
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย 
ละ 

จ ำนวน 
ร้อย 
ละ 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
๑๗ 

 
๑๗ 

 
๑๐๐ 

 
๑๗ 

 
๑๐๐ 

 
๑๗ 

 
๑๐๐ 

 
๑๗ 

 
๑๐๐ 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ ๑๓ ๑๐๐ ๑๓ ๑๐๐ ๑๓ ๑๐๐ 
สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ 

สาขาวิชาการบัญชี ๙ ๙ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ 
รวมระดับ ปวช. ๔๔ ๔๔ ๑๐๐ ๔๔ ๑๐๐ ๔๔ ๑๐๐ ๔๔ ๑๐๐ 

ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล 

 
๔ 

 
๔ 

 
๑๐๐ 

 
๔ 

 
๑๐๐ 

 
๔ 

 
๑๐๐ 

 
๔ 

 
๑๐๐ 

สาขาวิชาไฟฟ้า ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ๒ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ 
สาขาการบัญชี ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ 
สาขาการจัดการทั่วไป ๗ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ 

รวมระดับ ปวส. ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ 
รวมทั้งหมด ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ ๕๔ ๑๐๐ 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
กำร

ปฏิบัติ 

ผลกำร
ประเมิน  
✓ 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
๑๐๐ ✓ 

๒. สถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจากแผนกวิชาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล 
สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 
๑๐๐ ✓ 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 
๑๐๐ ✓ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

ร้อยละ 
๑๐๐ ✓ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

✓ 

ผลกำรประเมิน ๕ ข้อ 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

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

จุดเด่น 
๑. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ครบทุกด้านของการเรียนรู้ 
๒. การวางแผนและระดับความพึงพอใจ 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
         ๑.  สื่อ , อุปกรณ์การเรียน การฝึกด้านทักษะวิชาชีพ 
         ๒.  การพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
        ๑. จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับปรัชญาของสถานศึกษา 
        ๒.  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วนแต่ละกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
ประเด็นกำรประเมิน ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. สถานศึกษาได้ด าเนินการอบรมพัฒนาครู อาจารย์ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาทุก
รายวิชา เพื่อไปท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากที่สุด มีการวัดผลการประเมินตามสภาพจริง 

3. ครูผู้สอนได้ด าเนินการท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  พัฒนาเทคนิค วิธีการสอน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ครูผู้สอนได้สอนเสริมกับกลุ่มผู้เรียนอ่อน  เพื่อให้มีการพัฒนาผลการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
5. ครูผู้สอนได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดส่วนนักเรียน  นักศึกษาฝึกทักษะประกอบการกับสถาน

ประกอบการ 
6. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เรียนผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ  มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือ    เพ่ิมพูนความรู้  

ความสามารถและทักษะแก่ผู้เรียน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  51.79 อยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ค่าคะแนน 3.23   คะแนน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
แบบสรุปร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

 

สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน
แรกเข้ำของรุ่น 

จ ำนวนผู้เรียน
ที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ร้อยละ 

จ ำนวน
ผู้เรียนที่ออก

กลำงคัน 
ร้อยละ 

จ ำนวน
ผู้เรียนที่
ค้ำงรุ่น 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 
ยานยนต ์

 
59 

 
18 

 
30.51 

 
37 

 
62.71 

 
4 

 
6.78 

ไฟฟ้าก าลัง 54 21 38.89 25 46.30 8 14.81 
อิเล็กทรอนิกส์ 24 10 41.67 11 45.83 3 12.50 
การบัญช ี 30 16 53.33 12 40 2 6.67 

รวมระดับ ปวช. 167 65 38.92 85 50.90 17 10.18 
ระดับ ปวส. 
เทคนิคยานยนต ์

 
23 

 
14 

 
60.87 

 
0 

 
0 

 
9 

 
39.13 

ไฟฟ้าก าลัง 52 30 57.70 14 26.92 8 15.38 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 9 69.23 1 7.69 3 23.08 
การบัญช ี 37 28 75.68 4 10.81 5 13.51 
การจัดการทั่วไป 15 13 86.66 1 6.67 1 6.67 

รวมระดับ ปวส. 140 94 67.14 20 14.29 26 18.57 
รวมทั้งสิ้น 307 159 51.79 105 34.20 43 14.01 

  
 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
จุดเด่น 

ระบบดูแลผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ได้รับการแก้ไข 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ระบบคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ควรพัฒนาระบบติดตามผู้เรียนของครูที่ปรึกษา 

 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสารความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
ประเด็นกำรประเมิน 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนร่วมกัน 

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

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ 
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม  โดยการจัดอบรมให้ความรู้

และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม  แก่ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษาในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สู่โครงการสถานศึกษาคุณธรรม” 

2. สถานศึกษาได้ก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา  และกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจ เต็มใจโดยการมีส่วนร่วมของ ทุก
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คน คุณธรรมอัตลักษณ์ ได้แก่  ความพอเพียง  ความรับผิดชอบ  ความสุภาพ  จิตอาสา  โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ ม  ได้แก่  
กิจกรรม 5 ส  ,  วิทยาลัยสวย  สะอาด ด้วยมือเรา  , ลาก่อน 0  ขร.  ,  จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบของบุคลากร , ยิ้ม Smile  ไหว้ Thailand and ทักทาย 

4. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน 
ด าเนินการโครงการ กิจกรรม 5 ส  ,  วิทยาลัยสวย  สะอาด ด้วยมือเรา  , ลาก่อน 0  ขร.  ,  จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของบุคลากร , ยิ้ม Smile  ไหว้ Thailand and ทักทาย มีการนิเทศและ
เสริมแรง โดยนิเทศอาสาของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ได้ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินมีผลตามประเด็นการประเมิน 4  ข้อ  

ค่าคะแนน 4  คะแนน  คุณภาพ ดี 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

แบบสรุประดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศกึษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 

รำยกำรประเมิน 

กำรด ำเนินกำร (มี/ไม่มี) 

ผ่ำ
น/

ไม่
ผ่ำ

นเ
กณ

ฑ์ 

กล
ุ่มผ

ู้บร
ิหำ

ร 

กล
ุ่มค

รูแ
ละ

บุค
ลำ

กร
ทำ

งก
ำร

ศึก
ษำ

 

กล
ุ่มผ

ู้เรีย
น 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน ✓ ✓ ✓ ผ่าน 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดย
การมีส่วนร่วมของทุกคน 

✓ ✓ ✓ ผ่าน 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

✓ ✓ ✓ ผ่าน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

✓ ✓ ✓ ผ่าน 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่
ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   ไม่ผ่าน 

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ครบถ้วน เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง 
และสังคม 

2. การประเมินผลการด าเนินโครงการอย่างครบถ้วน และน าผลมาใช้เป็นรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

โครงการทุกโครงการต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
โครงการท าตามแผนที่ก าหนด และต้องมีการพัฒนาทักษะให้ครบถ้วน และต่อเนื่อง ดูการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนของผู้เกี่ยวข้อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ประเด็นกำรประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจใน
นโยบายที่ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 3. ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการตืดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้

ที่เก่ียวข้องโดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการประชุมบุคลากร

ของวิทยาลัย  ประชุมผู้ปกครองตลอดจนคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

รำยกำรประเมิน 
กำรปฏิบัติ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

เกณฑ์ มี ไม่มี 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
✓  ✓ 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

✓  ✓ 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

✓  ✓ 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

✓  ✓ 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
และก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

✓  ✓ 
 
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัด พร้อมทั้งมีการจัดประชุมบุคลากร 

ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และได้น าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ น าไปพัฒนาสถานศึกษาและมีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
1. ควรน าข้อมูล หรือแนวความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษามาใช้ในการริหารงานอย่างกว้างขวางต่อไป 
2. การจัดตั้งชมรมผู้ปกครองเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 
ประเด็นกำรประเมิน 1  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนทั้งหมดในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส. ตาม

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ 
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนคร ู จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด อัตรำส่วนครูต่อผู้เรียน 
ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
3 

 
136 

 
46 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 4 128 32 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 51 26 
สาขาวิชาการบัญชี 2 95 48 

รวมระดับ ปวช. 11 410 38 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
3 

 
53 

 
18 

สาขาวิชาไฟฟ้า 3 77 26 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2 18 9 
สาขาการบัญชี 2 66 33 
สาขาการจัดการทั่วไป 2 32 16 

รวมระดับ ปวส. 12 246 21 
รวมทั้งสิ้น 23 246 11 

ครูสามัญ 8 - - 
รวมทั้งหมด 31 656 22 

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 2  
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนโดยการจัดอบรมครูผู้สอน  การศึกษาดูงาน 
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อขอรับทุนทั้งภายในและภายนอก 
3. สถานศึกษาจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรภายนอกหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ 
4. จัดท าคู่มือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน 
จ ำนวนครูที่จบตรง หรือ
สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 

ร้อยละของครูที่จบตรงหรือ
สัมพันธ์ฯ 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
3 

 
100 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 4 100 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 100 
สาขาวิชาการบัญชี 2 100 

รวมระดับ ปวช. 11 100 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
3 

 
100 

สาขาวิชาไฟฟ้า 3 100 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 100 
สาขาวิชาการบัญชี 2 100 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 1 50 

รวมระดับ ปวส. 11 91.67 
รวมทั้งสิ้น 22 95.65 

ครูสามัญ 8 100 
รวมทั้งหมด 30 96.77 

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม วิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนโดยการจัดอบรมครูผู้สอน  การศึกษาดูงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 
ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
3 100 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 4 100 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 100 
สาขาวิชาการบัญชี 2 100 

รวมระดับ ปวช. 11  
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
3 100 

สาขาวิชาไฟฟ้า 3 100 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 100 
สาขาวิชาการบัญชี 2 100 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 100 

รวมระดับ ปวส. 12 100 
รวมทั้งสิ้น 33  

ครูสามัญ 6 100 
รวมทั้งหมด 39 100 

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 4   
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.  ที่              
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  จัดสรรบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับผู้เรียน ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ ที่               
ศธ  0206.6/55 ลงวันที่  22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพณิช
ยกรรม และอุตสาหกรรม จ านวนนักเรียนต่อห้อง 30 : ๑ และประเภทอุตสาหกรรม จ านวนนักเรียนต่อห้อง 25 : ๑  
ในระดับปวส. จ านวนนักเรียนต่อห้อง 2๐ : ๑   
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่ได้รับเกียรติคุณ ยกย่อง 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
3 

 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 4  
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2  
สาขาวิชาการบัญชี -  

รวมระดับ ปวช. 9  
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

1  

สาขาวิชาไฟฟ้า 1  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1  
สาขาวิชาการบัญชี -  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป -  

รวมระดับ ปวส. 3  
รวมทั้งสิ้น 12  

ครูสามัญ 2  
รวมทั้งหมด 14 40.81 

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 5   
 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมบุคลากร   การศึกษาดูงาน 
2. สถานศึกษาจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับองค์กรภายนอกหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ 
3. สถานศึกษาจัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลครูดีศรีวิเศษ , หนึ่งแสนครูดี 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 5 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 

สรุปผลกำรประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรขัดกำรด้ำนบุคลำกร 

ประเด็นกำรประเมิน ผลปฏิบัต ิ ผลกำรประเมิน 
1. สถานศึกษา สง่เสริม สนบัสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทัง้หมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

1 : 22  

2. สถานศึกษา สง่เสริม สนบัสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวชิาทุกคน เป็นผู้ที่
จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กบัรายวิชาทีส่อน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 
100 

 

3. สถานศึกษา สง่เสริม สนบัสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุมวชิาการ ศึกษาดูงานด้านวชิาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวชิา
ที่สอน ไมน่้อยกว่า 10 ชั่วโมงตอ่ปี 

ร้อยละ 
100 

 

4. สถานศึกษา สง่เสริม สนบัสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

1 : ...ม.ี....  

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด  

ร้อยละ 
40.81 

 

ผลกำรประเมิน    5   ข้อ 
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สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
2. บุคละกรมีความตั้งใจ สามัคคี กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรจัดท านวัตกรรม โครงงาน วิจัย และบทความทางวิชาการสม่ าเสมอ 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ ติดตามประเมินผลให้เป็นระบบ รูปแบบ 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาแต่ละปีให้ชัดเจน 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระยะสั้น และระยะยาว 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
ประเด็นกำรประเมิน 1 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการในแต่ละแผนกวิชา 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพและค่าอ่ืน ๆ โดย

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน งบด ำเนินกำร 
ค่ำวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อ
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

ร้อยละของรำยจ่ำยค่ำวัสดุ
ฝึกฯ 

แผนกวิชำ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 

๔,๗๗๒,๙๒๙ 

 
๗๙,๐๐๐ 

 
๑.๖๖ 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ๘๙,๐๐๐ ๑.๘๖ 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๔๖,๐๐๐ 0.๙๖ 

แผนกวิชาพณิชยการ ๖๑,๐๐๐ ๑.๒๘ 

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์ ๑๕,๐๐๐ 0.๓๑ 

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน ๖๐,000 ๑.๒๖ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๒,๙๒๙ ๓๕0,000 ๗.๓๓ 
 

*ยอดเงินเอำมำจำกแผนประจ ำปี 2560 
  

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 2 
  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ

งบด าเนินการ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนทั้งสิ้น  เป็นจ านวนเงิน 

897,464.36  บาท คิดเป็นร้อยละ  18.80 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน งบด ำเนินกำร 
ค่ำวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อ
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

ร้อยละของรำยจ่ำยค่ำวัสดุ
ฝึกฯ 

แผนกวิชำ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
 
 
 

๔,๗๗๒,๙๒๙ 
 
 
 

 
๑๗๘,๘๘๙ 

 
3.75 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง ๒๗๔,๙๖๕ 5.76 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๒00,๔๗๗.๑๙ 4.20 

แผนกวิชาพณิชยการ ๗๒,๑๒0 1.51 

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์ ๒๗,๖๒๒.๙๔ 0.58 

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน ๑๔๓,๓๙0.23 3.00 

รวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๒,๙๒๙ 897,464.36 18.80 
 

 

*เอำมำจำกงบกำรเงิน 
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน 3 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป

บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเป็นจ านวนเงิน 340,636.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.13
ของงบด าเนินการ 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน งบด ำเนินกำร 
รำยจ่ำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนไป

บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ 

ร้อยละของรำยจ่ำยในกำร
ไปบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ 

แผนกวิชำ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

๔,๗๗๒,๙๒๙ 

 
79,732.50 

 
1.67 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 92,124 1.93 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 90,602.40 1.90 
แผนกวิชาพณิชยการ 7,695 0.16 
แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 12,630 0.26 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 57,853 1.21 

รวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๒,๙๒๙ 340,636.90 7.13 
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา ทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นจ านวนเงิน 329,000  บาท 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน เป็นจ านวนเงิน 329,000  บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.89 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน งบด ำเนินกำร 

รำยจ่ำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดท ำ

โครงกำรพัฒนำทักษะ
วิชำชีพ 

ร้อยละของรำยจ่ำยในกำร
จัดท ำโครงกำรฯ 

แผนกวิชำ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

๔,๗๗๒,๙๒๙ 

  

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง   
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
แผนกวิชาพณิชยการ   
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน   

รวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๒,๙๒๙ 329,000 6.89 
 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายการจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน  370,923.85 บาท  
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ มีรายการจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน  370,923.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของงบด าเนินงาน 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน งบด ำเนินกำร 
รำยจ่ำยในกำรส่งเสริม 

สนับสนุน กำรจัดกิจกรรม
ด้ำนต่ำง ๆ 

ร้อยละของรำยจ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม 

แผนกวิชำ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

๔,๗๗๒,๙๒๙ 

 
- 

 
- 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง - - 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - - 
แผนกวิชาพณิชยการ - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ - - 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน - - 

รวมทั้งสิ้น ๔,๗๗๒,๙๒๙ 370,923.85 7.77 
 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

ประเด็นกำรประเมิน ผลปฏิบัติ ผลกำรประเมิน 
๑. สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัด
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

ผ่าน ผ่าน 

๒. สถานศึกษา มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความ สามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

ผ่าน ผ่าน 

๔. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 

ผ่าน ผ่าน 

๕. สถานศึกษา มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ  

ผ่าน ผ่าน 

ผลกำรประเมิน    4   ข้อ 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 
   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 สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. สถานศึกษาควรวางแผนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเป็นไปตามสัดส่วน 
2. มูลค่าผลผลิตจากวัสดุฝึกยังมีน้อยเกินไป ควรเพิ่มข้ึน 25 เปอร์เซ็นต์ 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภณัฑ์และด้ำนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ 
ประเด็นกำรประเมิน 1 

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาน
และปลอดภัย 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรม 
โดยครูและบุคลากรและผู้เรียนทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน   

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน   
ประเด็นกำรประเมิน 2 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอ่ืน ๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. หัวหน้าแผนกวิชาได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและพัฒนาปรับปรุง 
2. หัวหน้างานอาคารสถานที่  ได้ด าเนินการส ารวจห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยบริการ สร้างรั้ว และ

ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 
3. แผนกวิชาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้พัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  สร้าง

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาด าเนินการกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
และกิจกรรม โดยครูและบุคลากร และผู้เรียนทุกฝ่านใสสถานศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประ เมิน
มาตราส่วนประมาณค่า 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

ที ่ รำยกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรวมของสถำนศึกษำ 

๑ พ้ืนที่ภายนอกอาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  

4.75 

๒ การบ ารุงรักษา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่น ตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในรูปทรงที่สวยงาม 
๓ มีการจัดเก็บ/การจัดการขยะ ให้สะอาดเรียบร้อยสม่ าเสมอถูกต้องตามสุขลักษณะ 
๔ มีการจัดระบบ มีการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ 
๕ ระบบแสงสว่างบริเวณภายในแผนกเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
๖ การจัดระบบประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกอาคาร 

ห้องเรียนประจ ำแผนก 
๑ ห้องเรียนมีความสะอาด    

4.79 

๒ ห้องเรียนมีจ านวนโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
๓ โต๊ะและเก้าอ้ีมีการจัดวางเป็นระเบียบ 
๔ ห้องเรียนมีตารางการใช้ห้องชัดเจน 
๕ ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ  
๖ ห้องสุขาสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
๗ มีมาตรการประหยัดพลังงาน ปิดเมื่อไม่ใช้งาน 
๘ มีสื่อประกอบการเรียนการสอน เหมาะสม  
 ห้องปฏิบัติกำร/โรงฝึกงำนประจ ำแผนก 
๑ มีเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอกับผู้เรียน                                      

4.82 

๒ มีโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับผู้เรียน 
๓ ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดเป็นระเบียบ 
๔ มีตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์เพียงพอ 

๕ มีแสงสว่างเพียงพอ และการระบายอากาศที่ดี 
๖ ห้องสุขาสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
๗ มีมาตรการประหยัดพลังงาน ปิดเมื่อไม่ใช้งาน 
๘ มีระบบป้องกันอัคคีภัย  
๙ มีป้ายบอกค าเตือน /ข้อควรระวังในการใช้/ขั้นตอนการใช้  

ค่ำเฉลี่ย 4.79 
 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน  
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ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
๑. สถานศึกษา ได้ด าเนินการการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมี

ความปลอดภัยในเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๒. วิทยาลัยฯ มอบหมายสถานศึกษาและงานต่างๆ จัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์   
๓. สถานศึกษาด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์  
๔. รายงานผลการจัดหาครุภัณฑ์ 
๕. จัดท าบันทึกการใช้ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน และ มีการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมส าหรับการ

ใช้งาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

ในการบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ ฯ สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑเ์พ่ือการจัดการเรียนการสอนและ
ได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ครุภัณฑ์ ตลอดจนมีการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน โดยมี
ความพึงพอใจต่อครุภัณฑ์ส าหรับน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

ที ่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
จัดซื้อเม่ือ 
ปี พ.ศ. 

สภาพพร้อมใช้
งาน  

ควรจัดหา
เพ่ิมเติม  

แผนกเทคนิคพื้นฐำน 
1 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์ 2  เครื่อง 17  ต.ค. 59 ✓  
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
2 ออสซิลโลสโคป 1  เครื่อง 25  พ.ย. 59 ✓  
งำนกิจกรรม (องค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย) 
3 โต๊ะท างานเหล็ก 13  ตัว 19  พ.ค.60 ✓  
4 เครื่องปรับอากาศแบบแยก

ส่วน ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
1  เครื่อง 31  มี.ค. 60 

✓  

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 
ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
 2. มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
 3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัส และก าจัดไวรัสในเครื่อง ลูกข่าย 
 4. มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
 5. มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. ปรับปรุงระบบการเข้าใช้งานภายใน 
2. อัพเดทระข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
3. อัพเดทระบบสารบรรณ ส่งหนังสือ ค าสั่งภายในถึงบุคลากรภายในวิทยาลัย 
4. ปรับปรุงระบบงานทะเบียน 
5. ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ 
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ให้ทั่วถึงพ้ืนที่ภายใน รองรับผู้ใช้งานได้มากข้ึน 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ใช้การประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้งานภายใน สถานศึกษามีผลการประเมินความพึง

พอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 มีค่า  ........4.47.............. 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก   

  (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน   
  (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย   
  (๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน   
  (๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ   

ผลกำรประเมิน ...5..ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- ปรับปรุงระบบ WiFi 
- ปรับปรุงระบบเซิฟเวอร์ของวิทยาลัย 
- อัพเดทการประกาศกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งระบบสารบรรณ หนังสือแจ้งภายใน 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
มีสัญญาณ Wi – Fi คลอบคลุมทั่วถึงบริเวณวิทยาลัย มีการใช้ User Login เพ่ือระบุตัวตนในการใช้งาน

และเปิดเว็บไซต์เป็นหน้าแรก เพ่ือให้ได้ทราบถึงข่าวสาร , กิจกรรมภายในเป็นปัจจุบัน ระบบสารบรรณลงหนังสือ 
ค าสั่งภายในได้โดยไม่ต้องแจกเป็นเอกสารกระดาษ 
 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

รำยกำรประเมิน 
กำรปฏิบัติ เอกสำร/

หลักฐำน มี ไม่มี  
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
   

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม 

   

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

   

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

✓   

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

   

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 
   พอใช้  (3  คะแนน)      ต้องปรับปรุง  (2  คะแนน) 
   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (1  คะแนน) 
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จุดเด่น 
ระบบการเข้าใช้งานภายใน ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สายจะมีการเข้ารหัสผู้ใช้งานทุกครั้งเพ่ือระบุตัวตน 

สัญญาณไร้สายมีเพียงพอต่อผู้ใช้งานภายในวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 อุปกรณ์ที่ใช้งานมีการช ารุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นานและเปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 ในอนาคตจะมีการพัฒนาทางด้านการเชื่อต่อ Internet กับอุปกรณ์ภายในได้ทุกระบบที่มีความทันสมัยใน
คลื่นความถี่ 5 GHz และพัฒนาให้เปลี่ยนการใช้สาย UTP แบบ CAT6 ให้คลอบคลุมทั้งระบบ ให้เป็น 1 Gbps และ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณก์ระจายสัญญาณ Wi – Fi ที่ใช้งานให้มีความเร็วและเสถียรภาพที่ดีขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมิน 1  
 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. ด าเนินการน าทรัพยากรมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
2. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ  

หรือต่างประเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในปีการศึกษา  2560  ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

สำขำงำน จ ำนวนผู้เรียน 
จ ำนวนบุคคลหน่วยงำนที่ร่วมมือ

ในกำรจัดกำรศึกษำฯ 
ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
136 

 
12 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 7 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 7 
สาขาวิชาการบัญชี 95 13 

รวมระดับ ปวช. 410 39 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
53 

 
9 

สาขาวิชาไฟฟ้า 53 11 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 18 7 
สาขาวิชาการบัญชี 44 10 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - 

รวมระดับ ปวส. 168 37 
รวมทั้งสิ้น 578 76 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด

การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาด าเนินการให้แผนกวิชา ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการท าบันทึกความร่วมมือ

ในการร่วมกันจัดการศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
2. สถานศึกษามอบภารกิจให้แผนกวิชาด าเนินการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้เรียนทุกปีการศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดให้ครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชา มีโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนผู้เรียน 
สัดส่วนระหว่ำงผู้เรียน : 

หน่วยงำนที่ให้ควำมร่วมมือ 
ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
136 

 
1 : 12 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 1 : 19 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 1 : 8 
สาขาวิชาการบัญชี 95 1 : 8 

รวมระดับ ปวช. 410 1 : 11 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
53 

 
1 : 9 

สาขาวิชาไฟฟ้า 53 1 : 5 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 18 1 : 3 
สาขาวิชาการบัญชี 44 1 : 5 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - 

รวมระดับ ปวส. 168 1 : 5 
รวมทั้งหมด 578 1 : 7 

 
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาให้การสนับสนุนในการเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุก

สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
2. โครงการเชิญวิทยากรพิเศษ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนผู้เรียน 

จ ำนวนควำมร่วมมือช่วยเหลือ
จำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม 
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครู

พิเศษ วิทยำกร 
ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
136 

 
12 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 7 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 7 
สาขาวิชาการบัญชี 95 13 

รวมระดับ ปวช. 410 39 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
53 

 
9 

สาขาวิชาไฟฟ้า 53 11 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 18 7 
สาขาวิชาการบัญชี 44 10 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - 

รวมระดับ ปวส. 168 37 
รวมทั้งหมด 578 76 

 
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 29 ทุน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวนทุนกำรศึกษำ 
สัดส่วนระหว่ำงทุน : 
ผู้เรียน (1 : 100) 

สาขาวิชาช่างยนต์ 189 5 1 : 37 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 181 5 1 : 37 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 69 5 1 : 14 
สาขาวิชาการบัญชี 139 5 1 : 28 

รวมทั้งสิ้น 578 20 1 : 29 
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาดังนี้  

- งบประมาณ จ านวน 3,000  บาท 
- วัสดุ  จ านวน 2  รายการ 
- อ่ืน ๆ   จ านวน 3  รายการ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตรงตามประเด็นการประเมิน 5 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

รำยงำนกำรระดมทรัพยำกรอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือผู้ให้ควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือ 

รำยกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน 
งบประมำณ 

(บำท) 
วัสดุ 
(ระบุ) 

อุปกรณ์ 
(ระบุ) 

ครุภัณฑ์ 
(ระบุ) 

อ่ืน ๆ  
(ระบุ) 

1 เอ พี ฮอนด้า จ ากัด 3,000     

2 เอ พี ฮอนด้า จ ากัด  
แท่นยกรถ

รถจักรยานยนต์ 
   

3 เอ พี ฮอนด้า จ ากัด  ไทมิ่งไลท์    
4  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ     ชุดตรวจสารเสพติด 

5 เทศบาลต าบลต าบลท่าช้าง     
ปรับพื้นที่บริเวณ 
รอบอาคารเรียน 

6 
สถานีบริการน้ ามัน ปตท.บ
จก.อ.พรชัยวัฒน์ 

    
อนุเคราะห์สถานที่และ
ไฟฟ้าเพ่ือตั้งเป็นศูนย์
โครงการอาชีวะอาสา 

รวมทั้งสิ้น (รำยกำร) 1 2 - - 3 
 

สรุป ปีกำรศึกษำ 2560  
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม  สถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา   6   รายการ 
  

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติงาน ระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. สถานศึกษาศึกษามีการวางแผนระดมทรัพยากร และเครือข่ายในระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
2. ควรเพิ่มศักยภาพการประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรให้กว้างขวางขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

การเพ่ิมเครือข่าย และความร่วมมือควรเริ่มต้นในหน่วยงานสังกัดเดียวกันก่อน 
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ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
วิทยำลัยกำรอำชีพวิเศษชัยชำญ ปีกำรศึกษำ 2560 

 
ประเด็นกำรประเมิน ผลปฏิบัติ ผลกำรประเมิน 

๑. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชนสมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

มี  

๒. สถานศึกษา มีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ร่วมมือในการการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้าน
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อ
ผู้เรียนไมเ่กิน ๔๐ คน 

1 : 7 ✓ 

๓. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครู
พิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี ✓ 

๔. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

1 : 29 ✓ 

๕. สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕ รายการ 

   5   รายการ ✓ 

ผลการประเมิน    5   ข้อ 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
ประเด็นกำรประเมิน 1 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. ครูจัดท าและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณา

การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบันทึก
หลังการสอน 

2. สถานศึกษาสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา   

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำตำมคุณภำพ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕60 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล    
จ ำนวนวิชำ 

ร้อยละ 
สอนทั้งหมด (วิชำ) 

แผนกำรเรียนรู้ครบ 
ตำมคุณภำพ (วิชำ)  

1  นางศิริเพ็ญ บุตรเวช 5 5 100 

2 นางสาวสวรรค์ สวัสดิ์สุข 8 8 100 

3 นาสาวธัญญารัตน์ มหาหงส์ 8 8 100 

4 นาสาวปิยนุช เชื้อปู่คง 7 7 100 

5 นายธนวัธน วัฒนะภูติ 10 10 100 

6 นางสาวประนอม กรุดเพ็ชร์ 11 11 100 

7 นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์ 9 9 100 

8 นายคมกฤช แก้วมณี 7 7 100 

9 นายวิทยา หล่าสูงเนิน 9 9 100 

10 นายด าเนิน รุกขชาติ 8 8 100 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล    
จ ำนวนวิชำ 

ร้อยละ 
สอนทั้งหมด (วิชำ) 

แผนกำรเรียนรู้ครบ 
ตำมคุณภำพ (วิชำ)  

11 นายศุภกิจ ธนีสรรค์ 9 9 100 

12 นายปัญญา คล้ายเผือก 8 8 100 

13 นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร 15 15 100 

14 นายปรีชา มดแสง 13 13 100 

15 นายวัชระ อ่ าเจริญ 15 15 100 

16 นายภาษิต ภู่ประสงค์ 8 8 100 

17 นายณภัทร ทัศนุรักษ์ 7 7 100 

18 นายสมเจตน์ โสนอ่อน 7 7 100 

19 นายอานนท์ อังศุวรพฤกษ์ 14 14 100 

20 นายประนมกร เจียมเจิม 10 10 100 

21 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 13 13 100 

22 นายสิรภพ สุขรัตน์ 11 11 100 

23 นายโสภณ ผาปาน 10 10 100 

24 นายอดิศร ภู่ประสงค์ 10 10 100 

25 นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์ 10 10 100 

26 นางสาวมาลี ชูเอ่ียม 13 13 100 

27 นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์ 15 15 100 

28 นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 15 15 100 

29 นางอัญชลี เจียมเจิม 16 16 100 

30 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี 12 12 100 

31 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก 15 15 100 

รวม 323 323 100 
 
วิทยาลัย ได้มอบหมายให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  323  รายวิชา  และได้ด าเนินการให้ครู

ประจ าแผนกวิชา มีการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  
323  รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ  100  ของวิชาที่สอนท้ังหมด (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน 2 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ในการจัดท าแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม และให้ค าปรึกษาแก่ครู 
3. คณะกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชา  ที่เรียน  จ านวน  31 คน  จากครูทั้งหมด  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 100   
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

รำยงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และมีบันทึกหลังสอนครบ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ล ำดับที ่ รำยชื่อครูในแผนก 
แผนกำร

เรียนรู้ (วิชำ) 

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนฯ 

และมีบนัทึกหลังสอนครบ 
(วิชำ) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1  นางศิริเพ็ญ บุตรเวช 5 5 100 
2 นางสาวสวรรค์ สวัสดิ์สุข 8 8 100 
3 นาสาวธัญญารัตน์ มหาหงส์ 8 8 100 
4 นาสาวปิยนุช เชื้อปู่คง 7 7 100 
5 นายธนวัธน วัฒนะภูติ 10 10 100 
6 นางสาวประนอม กรุดเพ็ชร์ 11 11 100 

7 นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์ 9 9 100 
8 นายคมกฤช แก้วมณี 7 7 100 
9 นายวิทยา หล่าสูงเนิน 9 9 100 
10 นายด าเนิน รุกขชาติ 8 8 100 
11 นายศุภกิจ ธนีสรรค์ 9 9 100 
12 นายปัญญา คล้ายเผือก 8 8 100 

13 นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร 15 15 100 
14 นายปรีชา มดแสง 13 13 100 
15 นายวัชระ อ่ าเจริญ 15 15 100 
16 นายภาษิต ภู่ประสงค์ 8 8 100 

17 นายณภัทร ทัศนุรักษ์ 7 7 100 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อครูในแผนก 
แผนกำร

เรียนรู้ (วิชำ) 

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนฯ 

และมีบนัทึกหลังสอนครบ 
(วิชำ) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

18 นายสมเจตน์ โสนอ่อน 7 7 100 

19 นายอานนท์ อังศุวรพฤกษ์ 14 14 100 

20 นายประนมกร เจียมเจิม 10 10 100 

21 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 13 13 100 

22 นายสิรภพ สุขรัตน์ 11 11 100 

23 นายโสภณ ผาปาน 10 10 100 

24 นายอดิศร ภู่ประสงค์ 10 10 100 

25 นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์ 10 10 100 

26 นางสาวมาลี ชูเอ่ียม 13 13 100 

27 นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์ 15 15 100 

28 นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 15 15 100 

29 นางอัญชลี เจียมเจิม 16 16 100 

30 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี 12 12 100 

31 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก 15 15 100 
รวม(วิชำ) 323 323  

คิดเป็นร้อยละ 100 100  
 
 

สรุป  ครแูต่ละแผนกวิชา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการสอน  จ านวน  323  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ  100  ของวิชาที่สอนทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน 3 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาได้ประชุมครูเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และน าข้อมูล

ของที่ประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอน 
2. สถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอนรายวิชาชีพวางแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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3. สถานศึกษาวางแผนจัดท าโครงการพัฒนาครู ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ปฏิบัติและแก้ปัญหาได้จริง 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส าคัญ 
2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือไปท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด  มีการวัดผลตามสภาพจริงและได้
จัดท าสื่อและเครื่องมือวัดผลประเมินผลร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะแก่ผู้เรียน 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

รำยงำนกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงของครู  
ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
แผนกำรเรียนรู ้

(วิชำ) 

วัดผลและกำรประเมินผล
กำรเรียนตำมสภำพจริงฯ 

(วิชำ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1  นางศิริเพ็ญ บุตรเวช 5 5 100 

2 นางสาวสวรรค์ สวัสดิ์สุข 8 8 100 

3 นาสาวธัญญารัตน์ มหาหงส์ 8 8 100 

4 นาสาวปิยนุช เชื้อปู่คง 7 7 100 

5 นายธนวัธน วัฒนะภูติ 10 10 100 

6 นางสาวประนอม กรุดเพ็ชร์ 11 11 100 

7 นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์ 9 9 100 

8 นายคมกฤช แก้วมณี 7 7 100 

9 นายวิทยา หล่าสูงเนิน 9 9 100 

10 นายด าเนิน รุกขชาติ 8 8 100 

11 นายศุภกิจ ธนีสรรค์ 9 9 100 

12 นายปัญญา คล้ายเผือก 8 8 100 

13 นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร 15 15 100 

14 นายปรีชา มดแสง 13 13 100 

15 นายวัชระ อ่ าเจริญ 15 15 100 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
แผนกำรเรียนรู ้

(วิชำ) 

วัดผลและกำรประเมินผล
กำรเรียนตำมสภำพจริงฯ 

(วิชำ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

16 นายภาษิต ภู่ประสงค์ 8 8 100 

17 นายณภัทร ทัศนุรักษ์ 7 7 100 

18 นายสมเจตน์ โสนอ่อน 7 7 100 

19 นายอานนท์ อังศุวรพฤกษ์ 14 14 100 

20 นายประนมกร เจียมเจิม 10 10 100 

21 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 13 13 100 

22 นายสิรภพ สุขรัตน์ 11 11 100 

23 นายโสภณ ผาปาน 10 10 100 

24 นายอดิศร ภู่ประสงค์ 10 10 100 

25 นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์ 10 10 100 

26 นางสาวมาลี ชูเอ่ียม 13 13 100 

27 นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์ 15 15 100 

28 นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 15 15 100 

29 นางอัญชลี เจียมเจิม 16 16 100 

30 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี 12 12 100 

31 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก 15 15 100 

รวม 323 323 100 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 
 

สรุป  ครูแต่แผนกวิชา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการสอน ตลอดจนวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จ านวน   
323  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ  100  ของวิชาที่สอนท้ังหมด (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส าคัญ 
2. ครูผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือไปท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด มีการวัดผลตามสภาพจริงและได้
จัดท าสื่อและเครื่องมือวัดผลประเมินผลร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะแก่ผู้เรียน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ  ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

รำยงำนกำรนิเทศกำรสอนของครู 
ปีกำรศึกษำ ๒๕60 

 

ล ำดับที่ รำยช่ือครูในแผนก  

จัดกำร
เรียน 

กำรสอน 
(วิชำ) 

ได้รับกำร
นิเทศ 

กำรสอน 
(วิชำ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลกำรประเมิน 
(อย่ำงน้อย ๑ 
รำยวิชำ/ภำค
กำรศึกษำ) 
  

1  นางศิริเพ็ญ บุตรเวช 5 2 40 ✓ 
2 นางสาวสวรรค์ สวัสดิ์สุข 8 2 25 ✓ 
3 นาสาวธัญญารัตน์ มหาหงส์ 8 2 25 ✓ 
4 นาสาวปิยนุช เชื้อปู่คง 7 2 28.57 ✓ 
5 นายธนวัธน วัฒนะภูติ 10 2 20 ✓ 
6 นางสาวประนอม กรุดเพ็ชร์ 11 2 18 ✓ 

7 นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์ 9 2 22.22 ✓ 
8 นายคมกฤช แก้วมณี 7 2 28.57 ✓ 
9 นายวิทยา หล่าสูงเนิน 9 2 22.22 ✓ 
10 นายด าเนิน รุกขชาติ 8 2 25 ✓ 
11 นายศุภกิจ ธนีสรรค์ 9 2 22.22 ✓ 
12 นายปัญญา คล้ายเผือก 8 2 25 ✓ 

13 นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร 15 2 13.33 ✓ 
14 นายปรีชา มดแสง 13 2 15.38 ✓ 
15 นายวัชระ อ่ าเจริญ 15 2 13.33 ✓ 
16 นายภาษิต ภู่ประสงค์ 8 2 25 ✓ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือครูในแผนก  

จัดกำร
เรียน 

กำรสอน 
(วิชำ) 

ได้รับกำร
นิเทศ 

กำรสอน 
(วิชำ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลกำรประเมิน 
(อย่ำงน้อย ๑ 
รำยวิชำ/ภำค
กำรศึกษำ) 
  

17 นายณภัทร ทัศนุรักษ์ 7 2 28.57 ✓ 
18 นายสมเจตน์ โสนอ่อน 7 2 28.57 ✓ 

19 นายอานนท์ อังศุวรพฤกษ์ 14 2 14.28 ✓ 
20 นายประนมกร เจียมเจิม 10 2 20 ✓ 
21 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 13 2 15.38 ✓ 
22 นายสิรภพ สุขรัตน์ 11 2 18.18 ✓ 
23 นายโสภณ ผาปาน 10 2 20 ✓ 
24 นายอดิศร ภู่ประสงค์ 10 2 20 ✓ 
25 นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์ 10 2 20 ✓ 

26 นางสาวมาลี ชูเอ่ียม 13 2 15.38 ✓ 
27 นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์ 15 2 13.33 ✓ 
28 นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 15 2 13.33 ✓ 
29 นางอัญชลี เจียมเจิม 16 2 12.50 ✓ 
30 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี 12 2 16.67 ✓ 
31 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก 15 2 13.33 ✓ 

รวม 323 62 19.19 ✓ 
 

สรุป   
ครูในแผนกวิชามีท้ังหมด 31 คน ได้รับการนิเทศการ (อย่างน้อย ๑ รายวิชา/ภาคการศึกษา) 31 คน     คิด

เป็นร้อยละ 100  
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดย

การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกท่านจัดท าวิจัยในชั้นเรียน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

รำยงำนกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือ 
กำรวิจัยของครู ปีกำรศึกษำ ๒๕60 

 

ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือครูในแผนก 
  จัดกำรเรียน 

กำรสอน 
(วิชำ) 

เรื่อง/พัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
รำยวิชำโดย

กำรศึกษำหรือ
กำรวิจัย  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลกำร
ประเมิน 

(อย่ำงน้อย 
๑ รำยวิชำ/ 
ปีศึกษำ)  

1  นางศิริเพ็ญ บุตรเวช 5 2 40 ✓ 
2 นางสาวสวรรค์ สวัสดิ์สุข 8 2 25 ✓ 
3 นาสาวธัญญารัตน์ มหาหงส์ 8 2 25 ✓ 
4 นาสาวปิยนุช เชื้อปู่คง 7 2 28.57 ✓ 
5 นายธนวัธน วัฒนะภูติ 10 2 20 ✓ 
6 นางสาวประนอม กรุดเพ็ชร์ 11 2 18 ✓ 
7 นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์ 9 2 22.22 ✓ 
8 นายคมกฤช แก้วมณี 7 2 28.57 ✓ 
9 นายวิทยา หล่าสูงเนิน 9 2 22.22 ✓ 
10 นายด าเนิน รุกขชาติ 8 2 25 ✓ 
11 นายศุภกิจ ธนีสรรค์ 9 2 22.22 ✓ 
12 นายปัญญา คล้ายเผือก 8 2 25 ✓ 
13 นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร 15 2 13.33 ✓ 
14 นายปรีชา มดแสง 13 2 15.38 ✓ 
15 นายวัชระ อ่ าเจริญ 15 2 13.33 ✓ 
16 นายภาษิต ภู่ประสงค์ 8 2 25 ✓ 
17 นายณภัทร ทัศนุรักษ์ 7 2 28.57 ✓ 
18 นายสมเจตน์ โสนอ่อน 7 2 28.57 ✓ 
19 นายอานนท์ อังศุวรพฤกษ์ 14 2 14.28 ✓ 
20 นายประนมกร เจียมเจิม 10 2 20 ✓ 
21 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 13 2 15.38 ✓ 
22 นายสิรภพ สุขรัตน์ 11 2 18.18 ✓ 
23 นายโสภณ ผาปาน 10 2 20 ✓ 
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ล ำดับ
ที ่

รำยช่ือครูในแผนก 
  จัดกำรเรียน 

กำรสอน 
(วิชำ) 

เรื่อง/พัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
รำยวิชำโดย

กำรศึกษำหรือ
กำรวิจัย  

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลกำร
ประเมิน 

(อย่ำงน้อย 
๑ รำยวิชำ/ 
ปีศึกษำ)  

24 นายอดิศร ภู่ประสงค์ 10 2 20 ✓ 
25 นายศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์ 10 2 20 ✓ 
26 นางสาวมาลี ชูเอ่ียม 13 2 15.38 ✓ 
27 นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์ 15 2 13.33 ✓ 
28 นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 15 2 13.33 ✓ 
29 นางอัญชลี เจียมเจิม 16 2 12.50 ✓ 
30 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี 12 2 16.67 ✓ 
31 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก 15 2 13.33 ✓ 

รวม (วิชำ)  323 62 19.19 ✓ 
 
สรุป   

ครูในวิทยาลัยวิชามีท้ังหมด 31 คน ได้รับการนิเทศการ (อย่างน้อย ๑ รายวิชา/ปีการศึกษา)  31 คน    คิด
เป็นร้อยละ 100  

 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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สรุปผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ประเด็นกำรประเมิน 
ผลกำร
ปฏิบัติ 

ผลกำร
ประเมิน 

1. แผนกวิชาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

✓ ผ่ำน 

2. แผนกวิชา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน ✓ ผ่ำน 

3. แผนกวิชาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ✓ ผ่ำน 

4. แผนกวิชา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน ✓ ผ่ำน 

5. แผนกวิชา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชาซึ่ง
ประกอบด้วย 
(1) ระบุปัญหา 
(2) การระบุวัตถุประสงค์ 
(3) วิธีการด าเนินการ 
(4) การเก็บข้อมูล 
(5) การวิเคราะห์รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์ 

✓ ผ่ำน 

ผลกำรประเมิน    5   ข้อ  
 

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

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

วิจัย 
3. วิทยาลัยฯ ท ากรอบแนวทางการวัดผลประเมินผลชัดเจน ได้น าไปใช้ได้จริง วัดผลประเมินผลตามแผนการ

เรียนการสอน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
การสัมมนา อบรม ควรให้สถานประกอบการเข้าร่วมและมีการท าวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
วิจัยของครูควรเป็นวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการเพิ่มมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ  
ประเด็นกำรประเมิน 1 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษาส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. สถานศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ  สถาน

ประกอบการ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50  

ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน   
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่

เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรำยวิชำและพัฒนำรำยวิชำ 
ร่วมกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตร  ปวช. และ ปวส. 

 

ล ำดับ รำยช่ือครูในแผนก 

จ ำนวน
รำยวิชำ 
ที่สอน 
(วิชำ) 

ส ำรวจและพัฒนำ
รำยวิชำร่วมกับ

สถำนประกอบกำรฯ 
(วิชำ) 

คิด
เป็น

ร้อยละ 

ผลกำร
ประเมิน 
 

1 นางสุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ 1 1 100  

2 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 1 1 100 ✓ 

รวม 2 2 100 ✓ 
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หลักสูตร  ปวส.  

ล ำดับ รำยช่ือครูในแผนก 

จ ำนวน
รำยวิชำ 
ที่สอน 
(วิชำ) 

ส ำรวจและพัฒนำ
รำยวิชำร่วมกับ

สถำนประกอบกำรฯ 
(วิชำ) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลกำร
ประเมิน 
 

1 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี 1 1 100 ✓ 

2 นางอัญชลี เจียมเจิม 1 1 100 ✓ 

3 นางสาวลวัณรัตน์ ปริ่งปรีชา 1 1 100 ✓ 

4 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก 1 1 100 ✓ 

5 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 4 4 100 ✓ 

รวม 8 8 100 ✓ 
 

สรุป   
ครูในแผนกวิชามีทั้งหมด 6 คน จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 รายวิชา  มี 1 สาขางาน โดยได้ด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาและให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 สาขางาน (อย่างน้อย ๑ รายวิชา/สาขางาน/คน) 

ครูในแผนกวิชามีทั้งหมด 6 คน จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 รายวิชา มี 2 สาขางาน  โดยได้ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาและให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 สาขางาน  (อย่างน้อย ๑ รายวิชา/สาขางาน/คน) ผลการประเมิน 
 

   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
ประเด็นกำรประเมิน 3 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

รำยงำนกำรใช้สื่อกำรสอนและก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  แผนกวิชำ พณิชยกำร ปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตร  ปวช.  

ล ำดับ รำยช่ือครูในแผนก 
ชื่อรำยวิชำ 
ที่ได้รับกำร

พัฒนำ   

มีสื่อกำร
สอนครบ

ทุก
รำยวิชำ 
 

จัดกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำ 

ที่พัฒนำให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  
 

ผลกำร
ประเมิน 
 

1 นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์  2201-8001 ✓ ✓ ✓ 

2 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 2201-8001 ✓ ✓ ✓ 

รวม   100 
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หลักสูตร  ปวส.  

ล ำดับ รำยช่ือครูในแผนก 
ชื่อรำยวิชำ 
ที่ได้รับกำร

พัฒนำ   

มีสื่อกำร
สอนครบ

ทุก
รำยวิชำ 
 

จัดกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำ 

ที่พัฒนำให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์   

ผลกำร
ประเมิน 
 

1 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี  3000*2002    

2 นางอัญชลี เจียมเจิม  3000*2004    

3 นางสาวลวัณรัตน์ ปริ่งปรีชา  3000*2003    

4 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  3000*2001    

5 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 

 3000*2001    

 3000*2002    

 3000*2003    

 3000*2004    

รวม 100 
 

สรุป  ครูในแผนกวิชามีท้ังหมด 6 คน  จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 รายวิชา   2 สาขา  มีการใช้สื่อการสอนและ
ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   (อย่ำงน้อย ๑ 
รำยวิชำ/สำขำงำน/คน) 2 สาขางาน 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
ประเด็นกำรประเมิน 4 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

รำยงำนกำรก ำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและน ำผลไปปรับปรุงแก้ไข 
รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2560  หลักสูตร  ปวช.  

ล ำดับ รำยช่ือครูในแผนก 
ชื่อรำยวิชำที่ 
มีกำรพัฒนำ    

มีกำรก ำกับ 
ติดตำม 

ตรวจสอบกำร
เรียนกำรสอนฯ  
 

 มีกำรน ำผลไป
ปรับปรุงแก้ไข

รำยวิชำ 
   

ผลกำร
ประเมิน 
 

1 นางสุคนธ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์  2201-8001 ✓ ✓ ✓ 

2 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 2201-8001 ✓ ✓ ✓ 

รวม   100 
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หลักสูตร  ปวส. 

ล ำดับ รำยช่ือครูในแผนก 
ชื่อรำยวิชำ 

ที่มีกำรพัฒนำ    

มีกำรก ำกับ 
ติดตำม 

ตรวจสอบกำร
เรียนกำรสอนฯ  
 

 มีกำรน ำผลไป
ปรับปรุงแก้ไข

รำยวิชำ 
   

ผลกำร
ประเมิน 
 

1 นางสาวเยาวลักษณ์ วังคีร ี  3000*2002    

2 นางอัญชลี เจียมเจิม  3000*2004    

3 นางสาวลวัณรัตน์ ปริ่งปรีชา  3000*2003    

4 นางสาวณัฎฐ์มนต์ ทองสุก  3000*2001    

5 นางสาวทัศนียา อังศุวรพฤกษ์ 

 3000*2001    

 3000*2002    

 3000*2003    

 3000*2004    

รวม   100 
 

สรุป  ครูในแผนกวิชามีท้ังหมด 6 คน  จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 รายวิชา   มีการพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 5 รายวิชา  รวม 2 สาขางาน และได้ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา รวม 2 สาขางาน  (อย่ำงน้อย ๑ รำยวิชำ/สำขำงำน/คน)   
  

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน 5 
สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขา

งานที่จัดการเรียนการสอน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
  

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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แบบสรุปด้ำนคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำแยกตำมแผนกวิชำ 

 

สำขำงำน 

จ ำ
นว

นค
ร ู

จ ำ
นว

นค
รูท

ี่ศึก
ษำ

ส ำ
รว

จข
้อม

ูลค
วำ

มต
้อง

กำ
ร 

ใน
กำ

รพ
ัฒ

นำ
รำ

ยวิ
ชำ

หร
ือก

ลุ่ม
วิช

ำ 

จ ำ
นว

นค
รูท

ี่พัฒ
นำ

รำ
ยวิ

ชำ
หร

ือก
ลุ่ม

วิช
ำ 

ตำ
มเ

กณ
ฑ์ท

ี่ก ำ
หน

ด 

จ ำ
นว

นค
รูท

ี่ได
้รับ

กำ
รส

่งเส
ริม

 ส
นับ

สน
ุน 

 
สื่อ

กำ
รส

อน
ฯ 

จ ำ
นว

นค
รูท

ี่สถ
ำน

ศึก
ษำ

ส่ง
เส

ริม
 ส

นับ
สน

ุน 
 

ก ำ
กับ

 ด
ูแล

ให
้มีก

ำร
ติด

ตำ
มต

รว
จส

อบ
 

ปร
ะเม

ินผ
ล 

แล
ะน

 ำผ
ลไ

ปป
รับ

ปร
ุงแ

ก้ไ
ข 

จ ำ
นว

นร
ำย

วิช
ำห

รือ
กล

ุ่มวิ
ชำ

ที่ 
พัฒ

นำ
ตำ

มเ
กณ

ฑ์ท
ี่ก ำ

หน
ดไ

ว้ไ
ม่เ

กิน
 

3 
ปีค

รบ
ทุก

สำ
ขำ

งำ
น 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

- - - - - - 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 6 1 1 1 1 1 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - 
สาขาวิชาการบัญชี 6 1 1 1 1 1 

รวมระดับ ปวช. 12 2 2 2 2 2 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

- - - - - - 

สาขาวิชาไฟฟ้า 6 1 1 1 1 1 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - 
สาขาวิชาการบัญชี 4 3 3 3 3 3 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2 1 1 1 1 1 

รวมระดับ ปวส. 12 5 5 5 5 5 
รวมทั้งสิ้น 24 7 7 7 7 7 

ครูสามัญ - - - - - - 
รวมทั้งหมด 24 7 7 7 7 7 

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

จุดเด่น 
ไม่มี 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
เรามีข้อจ ากัดในการพัฒนาหลักสูตร เราต้องพัฒนารายละเอียดจะดีกว่า เรายังขาดการท าความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านความพร้อมในหลายด้าน ยังขาด 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
อยากให้แต่ละสาขาวิชาที่มีความรู้ในสาขางาน ที่วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้เปิดสอนน าไปให้

สถานประกอบการไปดู เพ่ือพัฒนาได้ดีขึ้นให้สถานประกอบการดู 
 
ตัวบ่งนี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
 ประเด็นกำรประเมิน 1  
  สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด โดยมีจ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี  
29 คน มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 265 คิดเป็นร้อยละ 10.94 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี  

ปีกำรศึกษำ ๒๕60  
ที ่ หลักสูตร ระดับชั้น   สำขำงำนที่เปิดสอน ปกติ  ทวิภำคี  เทียบโอน รวม 
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 เทคนิคยานยนต์ 30 - - 30 
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 ไฟฟ้าก าลัง 10 15 7 32 
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 5 - - 5 
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 การบัญชี 16 - 14 30 
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 การจัดการทั่วไป - - 17 17 
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 เทคนิคยานยนต์ 34 - - 34 
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ไฟฟ้าก าลัง 21 14 17 52 
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15 - - 15 
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 การบัญชี 25 - 10 35 
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 การจัดการทั่วไป - - 15 15 

รวม 156 29 80 265   
คิดเป็นร้อยละ 10.94 
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สรุป  
วิทยาลัยไดม้ีการจัดการเรียนการสอน 5 สาขางาน มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 1 สาขางาน คิดเป็น

ร้อยละ 20   
 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ประเด็นกำรประเมิน 2 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

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

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นประเมิน 2 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สรุป ปีกำรศึกษำ ๒๕60 
 

 

หลักสูตร/
สำขำวิชำ 

ระดับคุณภำพในกำรฝีกงำน   

ระดับ
คุณภำพ 

จ ำนวน
สถำน

ประกอบกำร 
หน่วยงำน 

มีกำร
คัดเลือกและ

ท ำควำม
ร่วมมือกับ

สถำน
ประกอบกำร 

มีกำร
ปฐมนิเทศ

ผู้เรียน
ก่อน

ฝึกงำน 

มีกำรนิเทศ
กำรฝึกงำน
ในสถำน

ประกอบกำร 

มีกำรวัดและ
ประเมินผล

ร่วมกับ
สถำน

ประกอบกำร 

มีกำร
สัมมนำ
ฝึกงำน/

หน่วยงำน
ที่

เกี่ยวข้อง
ร่วม

สัมมนำ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ช่ำงยนต์ 12 มี มี มี มี มี 5 
ช่างไฟฟ้า
ก าลัง 

7 มี มี มี มี มี 5 

ช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

7 มี มี มี มี มี 5 

กำรบัญชี 13 มี มี มี มี มี 5 
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วิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน 3 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิขาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริม ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนจัดท าโครงการ พัฒนาทักษะ โดยมีการจัด
งบประมาณในการจัดสร้างและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครูที่
ปรึกษาให้ค าแนะน าสนับสนุนให้มีการน าโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่เพ่ือใช้ประโยชน์  ส่งเสริมผู้ท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

 
 

หลักสูตร/
สำขำวิชำ 

ระดับคุณภำพในกำรฝีกงำน   

ระดับ
คุณภำพ 

จ ำนวน
สถำน

ประกอบกำร 
หน่วยงำน 

มีกำร
คัดเลือกและ

ท ำควำม
ร่วมมือกับ

สถำน
ประกอบกำร 

มีกำร
ปฐมนิเทศ

ผู้เรียน
ก่อน

ฝึกงำน 

มีกำรนิเทศ
กำรฝึกงำน
ในสถำน

ประกอบกำร 

มีกำรวัดและ
ประเมินผล

ร่วมกับ
สถำน

ประกอบกำร 

มีกำร
สัมมนำ
ฝึกงำน/

หน่วยงำน
ที่

เกี่ยวข้อง
ร่วม

สัมมนำ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 

เทคนิคยำน
ยนต์ 

9 มี มี มี มี มี 5 

ไฟฟ้ำก ำลัง 11 มี มี มี มี มี 5 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม 

7 มี มี มี มี มี 5 

กำรบัญชี 10 มี มี มี มี มี 5 
รวมทั้งสิ้น 76 มี มี มี มี มี  

 เฉลี่ย 5 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
มีผลงานวิจัย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ของผู้เรียนระดับชั้น  ปวช. 3  และระดับปวส. 2  ตามอัตราส่วน 

ปวช. 3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้นงาน  และระดับ ปวส.2  จ านวน 2 คน : 1 ชิ้นงาน 
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ 2560 

หลักสูตร สำขำวิชำ สำขำงำน ระดับชั้น 
จ ำนวน
ผู้เรียน 
(คน) 

ท ำ
โครงกำร
วิชำชีพ 
(คน) 

จ ำนวน
โครงกำร
ทักษะ
วิชำชีพ 

(โครงกำร) 

น ำไปใช้
ประโยชน์ 
(โครงกำร) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การบัญชี การบัญชี ปวช.3 23 19 7 7 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี ปวส.2 25 24 12 12 

รวม 48 43 19 19 
 
ผลกำรประเมิน 

วิทยาลัย จัดการศึกษาทั้งหมด 4 สาขางาน  มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 195 คน จัดท าโครงการทักษะ
วิชาชีพ  19 โครงการ น าไปใช้ประโยขน์ จ านวน  19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  
  

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน 4 
 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

การด าเนินโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และและเป้าหมายที่ได้ก าหนด 
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

การด าเนินโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใช้งบประมาณทั้งหมด  ๑๑,๙๒๕บาท  จากแผนที่ขอใช้และ
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน  ๑๒,๐๐๐  บาท มีจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก   
๑๖๓  คน   จากจ านวนผู้เรียนลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ๑๗๒  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๗๖ 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 

 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน 5 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
  
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

๑. จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานอาชีพ 
๒. การจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาชีพ เช่น กิจกรรม อกท. กิจกรรม ๑o๘ อาชีพ ฯลฯ 
๓. จัดโครงการ/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อเข้าสู่งานอาชีพ/โครงงานวิจัยฯ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญได้ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 12.51 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ประเภทวิชำ สำขำวิชำ/สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียน  
ลงทะเบียนครบ
ตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร (คน) 

ผลกำรประเมิน  

ผ่ำน 

ร้อยละ 

 

ผ่ำนกำร
ประเมิน
รอบแรก  

(คน) 

ไม่ผ่ำน  
(คน) 

ปวช.๓ อุตสาหกรรม ช่างยนต์ / ยานยนต ์ ๒๔  ๒๓ ๑ ๙๕.๘๓ 
 อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าก าลัง / - ๓๐  ๒๖ ๔ ๘๖.๖๖ 
 อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / - ๑๓  ๑๓ ๐ ๑๐๐ 

 พาณิชยกรรม การบัญชี  / - ๑๗ ๑๗ ๐ ๑๐๐ 
รวม ๘๔ ๗๙ ๕ ๙๔.๐๔ 

ปวส. ๒ อุตสาหกรรม เครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์ ๒๐ ๑๙ ๑ ๙๕.๐๐ 

 อุตสาหกรรม ไฟฟ้า / ไฟฟ้าก าลัง ๓๑ ๒๙ ๒ ๙๓.๕๔ 

 อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ / อิเล็กทรอนิกส์ฯ ๑๔ ๑๔ ๐ ๑๐๐ 

 บริหารธรุกิจ การบัญชี / - ๒๙ ๒๗ ๒ ๙๓.๑๐ 

รวม ๘๘ ๘๔ ๔ ๙๕.๔๕ 
รวมท้ังสิ้น ๑๗๒ ๑๖๓ ๙ ๙๔.๗๖ 
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ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณธรรม 
จริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก  ปีกำรศึกษำ ๒๕60 

 

ที ่ รำยช่ือผู้ได้รับประกำศเกียรติคุณฯ สถำนที่/หน่วยงำน วัน/เวลำ เอกสำรอ้ำงอิง 
1 นายณัฐศาสตร์  สุขสบาย วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
2 นายอภิสิทธ์  โพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
3 นายณัฐวุฒิ  ศรีสารท วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
4 นายภัทรกร  ขจรบุรี วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
5 นางสาวอทิตยา  ควนคร วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
6 นางสาววิจิตรา  ติณะลา วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
7 นางสาวปาณิสา  ศรีรักษา วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
8 นางสาวภัทราพร  บ้านเลน วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
9 นายสุทธิภัทร  ค าสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
10 นายปฏิภาณ  อ่อนเอ้ือมมิตร วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
11 นายดนัย  สมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
12 นายธรรมรัตน์  ฉ่ าเฉลียว วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
13 นายสุรนาต  อุ่นกาย วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
14 นายชัยฤทธิ์  ช่อจ าปี วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
15 นายกิตติพร  เผือดคล้าย วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
16 นายคุณานนท์  ยอดจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
17 นายสุรชาติ  ตราช ู วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
18 นายณัฐกิตติ์  จุลจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
19 นายวิทยา  หลาสูงเนิน วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
20 นายอาคม  วงษ์ส าริตย์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
21 นายณัฐวุฒิ  ชื่นแสงเนตร วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
22 นายมานะชัย  ทัดสา วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
23 นายสุรัตน์  แป้นทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
24 นายรณภพ  เลิกน้อย วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
25 นายพิชิต  เงินประเสริฐ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
26 นายบุญพิทักษ์  พรประทานสมบัติ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
27 นายณ ฐวุฒิ  ชื่นแสงเนตร วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
28 นายอลงกรณ์  นาสมศรี วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
29 นายกฤษดา  บุญปก วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
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ที ่ รำยช่ือผู้ได้รับประกำศเกียรติคุณฯ สถำนที่/หน่วยงำน วัน/เวลำ เอกสำรอ้ำงอิง 
30 นายสุทธิภาส  จ าเมือง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
31 นายศรายุทธ  รูปงาม วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
32 นายวุฒิพงษ์  พรหมทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
33 นายวรินทร  มีพัฒนะ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
34 นายปริญญา  ปาลวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
35 นายคมสัน  สังข์ทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
36 นายชัชชัย  นาดา วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
37 นายพิพัฒ  สุพัฒผล วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
38 นายณัฐกิตต์  จุลจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
39 นายอรรถชัย  ยิ้มเยื้อน วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
40 นายสิทธิโชติ  พิศโสร วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
41 นางสาวพรนภา  แก้วสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
42 นายวัชรพล  พุกวีระ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
43 นายธัญพิสิษฐ์  อินทร์อนันต์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
44 นายเรืองศักดิ์  ม่วงอ่อน วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
45 นายนพพร  แซ่จู วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
46 นายพงศกร  ไสวอมร วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
47 นายมีนา  เฉลยบุตร วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
48 นายเสรี  ฃองพ่ึง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
49 นายขจรศักดิ์  ปั่นสุวรรณ์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
50 นายพีรพัฒน์  พิณเสนาะ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
51 นายภานุวัฒน์  แก้วจินดา วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
52 นายมานะชัย  ทัดสา วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
53 นายสุธาสินี  สาธิยัง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
54 นายวิศรุจ  แก้วฉัยยา วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
55 นายวรุฒน์  ปั้นงาม วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
56 นายเกียรติศักดิ์  ตังสุวรรณ์ วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   

57 นายชาคริส  แจ่มกระจ่าง วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
58 นายเกียรติศักดิ์  สุชสมพืช วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
59 นายเบญจพร  จ าปาปน วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
60 นายธนกฤต  สีแตงสุก วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
61 นายนฤนารถ  ยิ้มเทียน วิทยาลัยการอาชีพโพธ์ทอง 23/11/2560   
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ที ่ รำยช่ือผู้ได้รับประกำศเกียรติคุณฯ สถำนที่/หน่วยงำน วัน/เวลำ เอกสำรอ้ำงอิง 
62 นายสุทธิราช  โพธิ์ปัญญา  จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
63 นายวรเมธ  นวลทอง จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
64 นายธีรภัทร์  พลายแก้ว จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
65 นายณัฐวุฒิ  รุกฃชาติ จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
66 นายศิวกร  สงวนงาม จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
67 นางสาวณัฐยาน์  พยอมไพร จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
68 นายจิรภัทร  เย็นฉ่ า จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
69 นายทัศน์พล  พลหมั่น จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
70 นายปรมินทร์  สุชวิเศษ จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
71 นายปิยะนนท์  ผ่องประทุม จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
72 นายภักค์  วิจิตรประชา จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
73 นางสาวเมทิกา  สินสุรินทร์ จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
74 นางสาวไพลิน  ฤกษ์ดี จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
75 นางสาวหยก  โตสัมฤทธิ์ จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
76 นางสาววราพร  ตองอ่อน จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
77 นายมะโนต  เอี่ยมแฟง จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
78 นางสาวจิราภรณ์  พูลเลิศ จังหวัดสระบุรี 1/12/2560   
79 นายนพดล  เงินสุวรรณ อาชีวะบริการ 7/7/2560   
80 นายพงศธร  เกษแก้ว อาชีวะบริการ 7/7/2560   
81 นายอนุชา  บุญมาก อาชีวะบริการ 7/7/2560   
82 นายคุณานนต์  ยอดจันทร์ อาชีวะบริการ 7/7/2560   
83 นายดนัย  สมศาสตร์ อาชีวะบริการ 7/7/2560   
84 นายอรรถชัย  ยิ้มเยือน ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต 30/1/2560   
85 นายศานติ  มาเมือง ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต 30/1/2560   
86 นายพรพิทักษ์  ช่อจ าปี ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต 30/1/2560   
รวม                               คน       

 
 

วิทยาลัย มีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 687 คน ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 86 คน คิดเป็นร้อยละ 12.51   
 
   ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรปฏิบัติ ผลกำร
ด ำเนินงำน 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 
10.94 

ไม่ผ่าน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่
เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

1 ครั้ง ผ่าน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 
100 

 
ผ่าน 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ร้อยละ 
94.76 

ผ่าน 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 
12.51 

ผ่าน 

ผลกำรประเมิน 4  ข้อ 
 

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

จุดเด่น 
แผนกวิชาและสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และส าเร็จการศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ผู้เรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต่อการส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพต่อการส าเร็จการศึกษาให้กับผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภำพในกำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นกำรประเมิน  1 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อย
กว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

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

เสริมสร้างประชาธิปไตย  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 สาขางาน 
จาก 4 สาขางาน  คิดเป็นร้อยละ 100     
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ ำนวนกิจกรรมด้ำน

กำรรักชำติฯ 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 

1 กิจกรรม 
ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
137 

 
5 

 
137 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 5 128 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 5 51 
สาขาวิชาการบัญชี 95 5 95 

รวม ระดับ ปวช. 411 20 411 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
55 

 
5 

 
55 

สาขาวิชาไฟฟ้า 61 5 61 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 19 5 19 
สาขาวิชาการบัญชี 44 5 44 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - - 

รวมระดับ ปวส. 179 20 179 
รวมทั้งสิ้น 590 40 590 

 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน  
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ประเด็นกำรประเมิน 2 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม

และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ            และ
กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรและผู้เรียนทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ     และมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 

 
ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ ำนวนกิจกรรมด้ำน

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
137 

 
5 

 
137 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 5 128 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 5 51 
สาขาวิชาการบัญชี 95 5 95 

รวมระดับ ปวช. 411 20 411 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
55 

 
5 

 
55 

สาขาวิชาไฟฟ้า 61 5 61 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 19 5 19 
สาขาวิชาการบัญชี 44 5 44 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - - 

รวมระดับ ปวส. 179 20 179 
รวมทั้งสิ้น 590 40 590 

 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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ประเด็นกำรประเมิน  3  
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรม  

และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. ครูและบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  วางแผนการด าเนินโครงการ 
2. แผนกวิชาและชมรมวางแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
3. สถานศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการในระดับต่างๆ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  คิดเป็นร้อยละ  100   
 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ ำนวนกิจกรรมด้ำน
กีฬำและนันทนำกำร 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
137 

 
5 

 
137 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 5 128 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 5 51 
สาขาวิชาการบัญชี 95 5 95 

รวมระดับ ปวช. 411 20 411 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
55 

 
5 

 
55 

สาขาวิชาไฟฟ้า 61 5 61 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 19 5 19 
สาขาวิชาการบัญชี 44 5 44 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - - 

รวมระดับ ปวส. 179 20 179 
รวมทั้งสิ้น 590 40 590 

 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 
ประเด็นกำรประเมิน  4  
 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้

นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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2. สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หลักการพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ  
จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ  สวดมนต์ประจ าเดือน การท ากิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญ หลักการพึ่งตนเอง
ทางด้านเทคโนโลยีส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย หลักการพ่ึงตนเองด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ 

  

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
137 

 
5 

 
137 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 5 128 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 5 51 
สาขาวิชาการบัญชี 95 5 95 

รวมระดับ ปวช. 411 20 411 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
55 

 
5 

 
55 

สาขาวิชาไฟฟ้า 61 5 61 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 19 5 19 
สาขาวิชาการบัญชี 44 5 44 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - - 

รวมระดับ ปวส. 179 20 179 
รวมทั้งสิ้น 590 40 590 

 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นกำรประเมิน  5  
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  1  กิจกรรม 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการกิจกรรมต่อปี 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 

 

ผลกำรประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน 
 

สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ หรือ
ท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

 
137 

 
5 

 
137 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 128 5 128 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 51 5 51 
สาขาวิชาการบัญชี 95 5 95 

รวมระดับ ปวช. 411 20 411 
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

 
55 

 
5 

 
55 

สาขาวิชาไฟฟ้า 61 5 61 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 19 5 19 
สาขาวิชาการบัญชี 44 5 44 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - - 

รวมระดับ ปวส. 179 20 179 
รวมทั้งสิ้น 590 40 590 

 
   ผ่าน      ไม่ผ่าน 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม ผ่าน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5 กิจกรรม ผ่าน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5 กิจกรรม ผ่าน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

5 กิจกรรม ผ่าน 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ 
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5 กิจกรรม ผ่าน 

ผลกำรประเมิน 5  ข้อ 
 
สรุประดับคุณภำพของตัวบ่งช้ี 
   ดีมาก  (5  คะแนน)      ดี  (4  คะแนน) 

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

จุดเด่น 
1. มีการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับผู้เรียนทุก
คน ครูบุคลากรทกุฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. มีการจัดโครงการและกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน มีแผนงาน โครงการ ค าสั่ง ก าหนดการ บันทึกรายงานการประชุม ทั้งท่ีจัดภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4. มีการจัดโครงการกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการให้กับผู้เรียนทุกคน ครู
และบุคลากรทุกฝ่าย 

5. มีแผนงานโครงการกิจกรรมเก่ียวกับการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการทั้ง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา จัดให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่าย 
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จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ในรายละเอียดของแต่ละโครงการ กิจกรรม เช่น ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ น่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการ 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 าสั่งมอบหมายหน้าที่ น่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะท างานร่วมประชุม ก็จะท าให้โครงการ/กิจกรรมมีความสมบูรณ์ 

4. ทุกโครงการ กิจกรรมบูรณาการได้หมดในการปลูกฝังจิกส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 

1. แต่ละแผนกต้องมีการด าเนินการเรื่องสถานประกอบการมาปรับใช้ในการเรียน การสอน และสร้างเครือข่าย
ให้ครบทุกแผนกวิชา 

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

3. การประเมินผลน่าจะต้องสอบถามความคิดเห็นจากคนงาน นักการ เจ้าหน้าที่ ครู ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา ว่ามีความคิดเห็น หรือมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่จัดข้ึนอย่างไร 

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

5. วิทยาลัยฯ ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาให้
รับรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มำตรฐำนที่  4  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ประเด็นกำรประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  
ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2.  สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5.  สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

1. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายใน 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
3. การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้หรือข้อก าหนดของการ

ประกันคุณภาพภายใน 
4. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการเ พ่ือพัฒนาสถานศึกษาตาม

ข้อก าหนดและตัวบ่งชี้ 
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
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ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

เอกสำร/หลักฐำน 
มี ไม่มี  

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

✓  

คู่มือประกันคุณภำพภำยใน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ✓  

ค ำสั่งจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

✓  
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำน

กำรประเมินตนเอง 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ✓  

รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

✓  
แผนกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

 

ระดับคุณภำพ 
 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
   ดีมาก     ดี    พอใช้   ต้องปรับปรุง       ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

จุดเด่น 
วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมิน การติดตาม ตรวจสอบตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ มีการเตรียมความพร้อมที่ดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทุกฝ่ายให้เห็นความส าคัญการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีกำรพัฒนำ 
ประเด็นกำรประเมิน 

ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 

กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 วิทยาลัยมีตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูล

ย้อนหลัง 
2558 

เปรียบเทียบกำรพัฒนำ 

พัฒ
นำ

/ 
ไม่

พัฒ
นำ

 

2559 
(ปีกำรศึกษำ) 

2560 
(ปีกำรศึกษำ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้
เข้าเรียน 

- 3.08 3.23 
✓ 

- พอใช้ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

- 3 4 
✓ 

- พอใช้ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร - 5 5 

✓ 
- ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารด้านการเงิน - 4 4 
✓ 

- ดี ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชา 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา - 5 4 

 
- ดีมาก ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร - 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพ - 5 5 

✓ 
- ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา - - - 
- 

- - - 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูล

ย้อนหลัง 
2558 

เปรียบเทียบกำรพัฒนำ 

พัฒ
นำ

/ 
ไม่

พัฒ
นำ

 

2559 
(ปีกำรศึกษำ) 

2560 
(ปีกำรศึกษำ) 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการ 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- 5 5 
✓ - ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการ 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

- 5 5 
✓ - ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- 4 4 
✓ 

- ดี ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่ได้รับการพัฒนา 

- 5 5 
✓ - ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

- 5 5 
✓ 

- ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

- 5 5 
✓ - ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
ที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

- 4 4 
✓ 

- ดี ดี 
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ส่วนของกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ. 2559 มำตรฐำนที่ 5 จ ำนวน 10 ตัวบ่งชี้ 
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  จ ำนวน  10  ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ควำมตระหนัก 
1. สถานศึกษาจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
2. สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน 

3. สถานศึกษาได้บรรจุโครงการปฏิบัติงานใช้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
1. สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
2. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอจ้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแนวการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ   
 

ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ     
ระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย         ใน
สถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน   ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปี    
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าป ี

  

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ  
การปรับปรุง 

  

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจ าป ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม 

                ต้องกำรของชุมชน  สถำนประกอบกำร 

ควำมตระหนัก 

สถานศึกษามีการประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ  โดยการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  และน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ   
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ              
(1) - (4)  ไม่เกิน 2 ปี  ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนรายวิชาที่จัดการ
ฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ควำมตระหนัก 

สถานศึกษาประชุมครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
1. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการเรียนรู้ 
2. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถอาชีพและบูรณา

การคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา           ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลการด าเนินการ  ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาในรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยปฏิบัติ
ตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 

 

ประเด็นพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผน     การ
เรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

 

 

2. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการ (1)   
ร้อยละ 50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

 
 

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

 
 

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

 
 

5. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 
80 ขึ้นไป  ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ควำมตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว และหัวหน้างานทวิภาคี  
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
1. สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานทวิภาคี และ

ครูผู้สอน ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐานรายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิด
เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 
 
ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 

 

2. สถานศึกษามีครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 – 59.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

 
 

3. สถานศึกษามีครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 – 69.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

 
 

4. สถานศึกษามีครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 – 79.99 ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

 
 

5. สถานศึกษามีครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้นที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
83 Self-Assessment Report : SAR 2560 

ตัวบ่งช้ีที ่5.5 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ควำมตระหนัก 

1. สถานศึกษาประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมงานวางแผนระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น                                                                                                                                                                                                                              

2. สถานศึกษาจัดเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากร 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
1. ด าเนินการน าทรัพยากรมาใช้ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานระดับคุณภาพในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาให้เกดิประสิทธิภาพในปีการศึกษา  2560  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ  จาก  5  ข้อ 

 

ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดี  ค่าคะแนน  4  คะแนน 

 

ประเด็นพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

  

2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ        เป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

3. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น  งบประมาณวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือการปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ควำมตระหนัก 

1. วิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น 

2. วิทยาลัยได้ประสานหน่วยงาน  องค์กรและชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

3. วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
คณะครูที่สอนหลักสูตรระยะสั้น  ได้เข้าร่วมกับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง               

กับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น มีทั้งสิ้น  14 คน  ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมศึกษาดูงานจ านวน  14 คน               
คิดเป็นร้อยละ 100   
ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน 5 คะแนน 

 

ตัวบ่งช้ีที่  5.7  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 

ควำมตระหนัก 

1. สถานศึกษาได้ประชุมฝ่ายบริหารและแผนกวิชา  เพื่อพิจารณาวางแผนการใช้งบประมาณจัดซื้อวัดสุฝึก  
อุปกรณ์  สื่อการสอน  รวมทั้งค่าตอบแทนบุคลากร  ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อย่างเหมาะสม 

2. งานวิชาการส ารวจความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ควำมพยำยำม 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการในแต่ละหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา   
ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมากกว่าร้อยละ 40 ของงบด าเนินการ
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 

 

ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก ค่าคะแนน 5  คะแนน 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากร 
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

  

2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิด
เป็นร้อยละ 25 – 29.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

3. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิด
เป็นร้อยละ 30 – 34.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

4. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิด
เป็นร้อยละ 35 – 39.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

5. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษาท่ีเชิญเป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิด
เป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม  

2.00 ขึ้นไป 

ควำมตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน ทวิภาคี  
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรระยะสั้น 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  และ

ครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐานรายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาที่    เปิด
เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้อบรมที่มีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป  มีจ านวน  583 คน จาก 583 คน คิดเป็นร้อยละ 100         
 

ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5  คะแนน 
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รำยช่ือหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

จ ำนวน 
ผู้ฝึกอบรม

หลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น 

ที่ลงทะเบียนเรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ ำนวน 
ผู้ฝึกอบรม

หลักสูตรวิชำชีพ
ระยะสั้น 

ที่ออกกลำงคัน 
(2) 

จ ำนวน 
ผู้ส ำเร็จกำร

ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้นที่

เหลือ 
(3) 

ผลคะแนนกำร
ฝึกอบรม 

2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวน 
(4) 

ร้อยละ 

การใช้งาน Photoshop 20 - 20 20 100 
ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น 20  - 20 20 100 
การท ามุ้งลวด 20 - 20 20 100 
งานระบบเสียงตามสาย 20 - 20 20 100 
ภาษาอังกฤษสมัครงาน 19 - 19 19 100 
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 20 - 20 20 100 
การท าเกษตรไร้ดิน 48 - 48 48 100 
การท าดอกไม้จันทน์ 366 - 366 366 100 
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 20 - 20 20 100 
การท าของช าร่วยในพิธีต่างๆ 30 - 30 30 100 

รวม 583 - 583 583 100 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.9  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 

ควำมตระหนัก 

 สถานศึกษาประชุมหัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  และหัวหน้างาน ทวิภาคี  
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
1. สถานศึกษา  หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างานหลักสูตร  หัวหน้างานแนะแนว  หัวหน้างานทวิภาคี  และ

ครูผู้สอน  ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติด้านทักษะให้ตรงตามมาตรฐานรายวิชา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชา    ที่เปิด
เรียนหลักสูตรระยะสั้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
87 Self-Assessment Report : SAR 2560 

รำชชื่อหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมแรกเข้ำของรุ่นแรก 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรฝึกอบรม 

ร้อยละ 

การท าของช าร่วยในพิธีต่างๆ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 
การใช้งานPhotoshop ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
การท าดอกไม้จันทร์ ๓๖๖ ๓๖๖ ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษสมัครงาน ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลินเล็ก ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
การท ามุ้งลวด ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ระบบเสียงตามสาย ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
การท าเกษตรไร้ดิน ๓๘ ๓๘ ๑๐๐ 

รวม ๕๕๓ ๕๕๓ ๑๐๐ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน  553  คน ผู้จบการอบรม  553  คน  คิดเป็นร้อยละ  100     
ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีมาก  ค่าคะแนน  5 คะแนน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.10  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมท่ีมีต่อกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ 
ค ำอธิบำย 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ พัฒนา
อาชีพเดิม อาชีพเสริมเปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว เป็นต้น 

มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)๑-๕  เพ่ือเก็บ
ข้อมูลมารเหมาะสมกัลป์กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ของจ านวนผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมแต่ละรายวิชา 

*คุณภำพชีวิต  หมายถึง การด ารงชีวิตอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุมสุข
ภาวะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
(1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙๙เมื่อเทียบกับ

ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙เมื่อเทียบกับ

ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙เมื่อเทียบกับ

ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
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(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐คิดเป็นร้อยละ ๘๐ขึ้นไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

 

หลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
1. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ เพ่ือเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของตน จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลประเด็น (๔) ๔ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (๑)  และมีผลประเด็น (๓) ๓ 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)  ๒ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑ 

 
*จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๔ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ควำมตระหนัก 

 สถานศึกษาวางแผนการประเมินผลการฝึกอบรม  โดยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์โดยการประเมินจากประชากรทั้งหมด 

กำรด ำเนินกำร (ควำมพยำยำม) 
 สถานศึกษาด าเนินการจัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า     (Rating 
scale) 1-5 โดยเก็บข้อมูลกับผู้รับการฝึกอบรมทุกคน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ ไปใช้
ประโยชน์ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  ร้อยละ 70 – 79.99 

 

ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ  ดี  ค่าคะแนน  4  คะแนน 
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ประเด็นพิจำรณำ 
สภำพกำรปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือ    
เพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์ 

  

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 -5.00 คิดเป็นร้อยละ                 
50-59.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

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

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 -5.00 คิดเป็นร้อยละ                    
70-79.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51- 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
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5. สรุปผลกำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
5.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำน/ตัวบง่ชี ้
ผลกำรประเมิน 
ค่ำ

คะแนน 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่  1 ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 3.23 พอใช้ 
มำตรฐำนที่  2  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 4 ดี 
     ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานตน้สังกัด 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารด้านการเงิน 4 ดี 
     ตัวบ่งชีท้ี่  2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และดา้นฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งชีท้ี่  2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 5 ดีมาก 
มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวชิา หรือกลุม่วิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 ดี 
     ตัวบ่งชีท้ี่  3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 
มำตรฐำนที่  4  ด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
     ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่มีการพัฒนา - - 
มำตรฐำนที่  5 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
     ตัวบ่งชีท้ี่  5.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งชีท้ี่  5.2  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งชีท้ี่  5.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  5.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  5.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพีระยะสัน้ 4 ดี 
     ตัวบ่งชีท้ี่  5.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทีไ่ด้รับการพฒันา 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  5.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  5.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้นที่มผีลคะแนนการฝึกอบรม 
2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมาก 

     ตัวบ่งชีท้ี่  5.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสตูรเทียบกับแรกเข้า 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งชีท้ี่  5.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน ์

4 ดี 
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5.1.1  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดีมาก”   จ านวน  17  ตัวบ่งชี ้
5.1.2  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”    จ านวน   5   ตัวบ่งชี ้
5.1.3  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “พอใช้”   จ านวน   1   ตัวบ่งชี ้
5.1.4  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุง”   จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้
5.1.5  จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้

 
5.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ  ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
5.2.1 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา  ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
สถานศึกษามีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ในทุกมาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับ ดีมาก ยกเว้นมาตรฐานที่ 5 เพียงมาตรฐานเดียวที่อยู่ในระดับ ดี 
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนำ  (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ จามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
สถานศึกษาควรก าหนด และจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยจัดท าในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม 
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
ไม่มี 

5.2.4 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  (เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 
1. การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สร้างความตระหนักในระบบงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
3. การติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาของครูที่ปรึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกการคัน 
4. การยกระดับการจัดการศึกษาทวิภาคี 
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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