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ค ำน ำ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2559 ขึ้น   มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย  มาตรฐาน  
ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และด้านการประกันคุณภาพ 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้   ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล  
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  

 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ สถานศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
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๑. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
 

ตัวบ่งชี้ 
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มำตรฐำน 
1 5 2.59     7.59 3.80 
2 5 5 5 5 5 5 30.00 5.00 
3 4 3 3 5   16.00 4.00 
4 5 5     10 5.00 

รวม 19 15.59 9 10 5 5 63.59 4.72 
 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

๑.๑   ระดับตัวบ่งช้ี 
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน     10 ตัวบ่งชี้     
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน       1 ตัวบ่งชี้   
1.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน       3 ตัวบ่งชี้     
1.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน       - ตัวบ่งชี้   
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน       - ตัวบ่งชี้     

 
 

๑.๒    จุดเด่น 
๑. สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนและ

การพัฒนาทักษะอาชีพ การฝึกงาน และการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
2.  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ

สถานประกอบการ 
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ และทักษะวิชาชีพตรงกับสาขาที่เปิดสอนรวมถึงมีความมุ่งมั่น และ

ทุ่มเทให้กับการท างาน ร่วมใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
 
1.3  จุดที่ควรพัฒนำ  

๑. สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้นักศึกษาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและทดสอบระดับชาติ V-NET 
ทุกคน 

๒. สถานศึกษาควรมีแผนงานของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ชัดเจน 
 

 
 
 

ก 



   

        1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

เพ่ือเกิดความสมดุลด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง
คุ้มค่า 

๒) สถานศึกษาควรมีแนวทางด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ช่วยในการก ากับ  
ติดตามวิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง กลั่นกรอง วางแผนในระดับนโยบาย และสามารถน าไปใช้
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

      1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา   
 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม     
ทีต่ั้ง  เลขที่ ๘๐  ถนนไร่เกาะต้นส าโรง ต าบลพระประโทน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000             
โทรศัพท์   ๐๒-๕๗๑-๒๖๙๐  โทรสาร ๐๒-๕๗๑-๗๐๕๕                           
Website  www.technonp.ac.th      
E–mail   Technonp_2016@hotmail.com 
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ตั้งของวิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้ 

   ทิศเหนือ   จรดกับโรงเรียนอนุบาลหอเอก   
   ทิศใต้    จรดกับหมู่บ้านเอ้ืออาทร ถนนเพชรเกษม 
   ทิศตะวันออก  จรดกับหมู่บ้านเมืองทอง 
   ทิศตะวันตก  จรดกับหมู่บ้านสระแก้ว 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย
มีอาจารย์ อภินันท์ เหงี่ยมสง่า เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อ านวยการ ในการก่อตั้งเพ่ือหวังที่จะ
พัฒนากิจการของวิทยาลัยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพหลากหลาย เริ่มด าเนิน
กิจการของวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งโดยใช้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นต่อมาได้พัฒนาเพ่ิมเติมดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ลงทุนสร้างตึกคอนกรีต ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ 
ครั้งที่ ๒ ลงทุนซื้อที่ดินเพ่ิมเติมพร้อมกับสร้างอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ๓ หลัง รวม ๖๐ ห้องเมื่อปีการศึกษา 

๒๕๔๐ 
 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
สภาพสังคมของชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม  จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  อยู่ในเขตปริมณฑลติดต่อกับจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี การ
คมนาคมสะดวก มีรถโดยสารประจ าทางและรถไฟสายใต้ หลายสายผ่าน ท าให้มีการคมนาคมคล่องตัวมีแม่น้ าท่าจีน
ไหลผ่าน รวมทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียนภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการอ่ืน ๆ มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นมีลักษณะสังคมเมือง 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  มีประชากรทั้งสิ้น  ๒๗๖,๒๑๔   คน  เป็นชาย
ประมาณ ๑๓๑,๗๕๗ คน (ร้อยละ ๔๗.๗๐)เป็นหญิงประมาณ ๑๔๔,๔๕๗ คน (ร้อยละ ๕๒.๓๐)  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปี ๒๕๕๗ พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย ต่อหัว ๒๒๑,๒๘๕ บาทต่อปี 
โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจ าปี  ๒๑๗,๑๔๒ ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า ๑๒๓,๗๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๐๐ รองลงมาเป็น
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน คิด
เป็นมูลค่า ๒๑,๕๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๙๐ สาขาเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการป่าไม้ คิดเป็นมูลค่า 
๑๘,๓๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๕๐ สาขาการ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ คิด
เป็นมูลค่า ๗,๘๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๖๐ และสาขาการศึกษา คิดเป็นมูลค่า ๗,๑๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ 
๓.๓๐ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๓๘,๔๗๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๗๐ กระจายอยู่ในสาขาการผลิตอื่น ๆ 

http://www.technonp.ac.th/


๒ 
 

สภาพสังคมนครปฐม เริ่มต้นจากผู้คนที่อพยพ เข้ามาอาศัยอยู่ เพ่ือประกอบอาชีพค้าขาย การเกษตรส่วน
ใหญ่ เป็นคนต่างถิ่น ท าให้เกิดความแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ท าให้ประชาชน มีประเพณี วัฒนธรรม การประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ และหลากหลายท าให้การตั้ง ถิ่นฐาน ของชุมชน มีลักษณะ
หนาแน่นมากแถบลุ่มแม่น้ าท่าจีน ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ผสมผสานกับเชื้อชาติอ่ืน ๆ  เช่น มอญ ไทย
ทรงด า เป็นต้น ด้วยแหล่งท าเล ที่ตั้งเหมาะสม  ส าหรับ ท าการเกษตรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท า
นา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ท าธุรกิจ และรับจ้าง ในภาคอุตสาหกรรมและการประกอบการ ดังนั้น ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประชากรในชุมชน จึงอยู่ในระดับปานกลาง 

จังหวัดนครปฐม ที่เป็นโบราณสถาน แหล่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเป็นอยู่แบบมอญ วิถีชีวิตแบบไทยทรง
ด าและลาวโซ่ง สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร ที่ยังคงรักษาไว้ให้นักท่องเที่ยว ทั้งไทย
และต่างประเทศได้ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่ สมดังค ำขวัญของจังหวัดนครปฐม 

 

 “ส้มโอหวำน ข้ำวสำรขำว ลูกสำวงำม ข้ำวหลำมหวำนมัน สนำมจันทร์งำมล้น  
พุทธมณฑลคู่ธำนี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้ำ สวยงำมตำแม่น  ำท่ำจีน” 

 
 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาที่เปิด) 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้จัดการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา) โดยจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
1. หลักสูตร ปวช. ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
2. หลักสูตร ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง              

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
          1. หลักสูตร ปวส. ประเภทบริหารธุรกิจ   สาขาการบัญชี   สาขาการตลาด   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ
จัดการทั่วไป 
         2. หลักสูตร ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้าก าลัง เทคนิคสถาปัตยกรรม  

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย
มีอาจารย์ อภินันท์ เหงี่ยมสง่า เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อ านวยการ ในการก่อตั้งเพ่ือหวังที่จะ
พัฒนากิจการของวิทยาลัยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพหลากหลาย เริ่มด าเนิน
กิจการของวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งโดยใช้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นต่อมาได้พัฒนาเพ่ิมเติมดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ลงทุนสร้างตึกคอนกรีต ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ 
ครั้งที่ ๒ ลงทุนซื้อที่ดินเพ่ิมเติมพร้อมกับสร้างอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ๓ หลัง รวม ๖๐ ห้องเมื่อปีการศึกษา 

๒๕๔๐ 
 

 



๓ 
 

สีประจ ำโรงเรียน /สัญลักษณ์ หรือโลโก้ 

สีประจ ำโรงเรียน 

น  ำเงิน – ชมพู 

 สัญลักษณ์ หรือโลโก้ 
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2.2   ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
2.2.1  แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา 

แผนภูมิกำรบริหำรจัดกำรศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีนครปฐม  นครปฐม 
 

 

 

 

             

             

 

 

 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ฝ่ำยบริหำรและ

ทรัพยำกร 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร

นักศึกษำ 
ฝ่ำยแผนงำนและควำม

ร่วมมือ 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานนิเทศติดตาม 
- งานวัดประเมินผล 
- งานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
- งานสื่อการเรียนการ

สอน 
- งานสาขาวิชา 
- งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา 
- งานสนับสนุนเรียนฟรี 

๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบุคลากร 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน 
- การบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานประชาสัมพันธ์   
- งานทะเบียน 

           

- งานกิจกรรมศึกษา 
- งานปกครอง        
- งานระบบดูแล

ช่วยเหลือ 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานสวัสดิการ

นักศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานจิตอาสา 
- งานโครงการพิเศษ

และชุมชนสัมพันธ์ 

- งานวางแผนและ
งบประมาณ 

- งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

- งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญำต 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำคณะ
กรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ผู้จัดกำร 
 

คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
 

ที่ปรึกษำสถำนศึกษำ 
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2.2.2  คณะกรรมการบริหารของสถานศึกษา 
 

๑. นายชโนทัย       เหงี่ยมสง่า  ผู้รับใบอนุญาต 
๒. นายอภินันท์       เหงี่ยมสง่า  ผู้จัดการ 
๓. นายชโนทัย          เหงี่ยมสง่า  ผู้อ านวยการ 
๔. ดร.สุคนธ์           บุญมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ดร.เชิดชัย          ธุระแพง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชัยยุธ            มณีรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางอารัตน์         เรืองรังษี  ผู้แทนครู 
๘. นางอุมาพร        จันตะโก   ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นางวัลลาภรณ์     มณีรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน  (ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มถิุนายน ของปี
การศึกษาท่ีรายงาน) 

ประเภท
บุคลำกร 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ ใบประกอบ
วิชำชีพ วุฒิกำรศึกษำ 

ครู
ปร

ะจ
 ำ 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
ำ

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
ำโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
ำต

ร ี

ต่ ำ
กว

่ำ
ปร

ิญ
ญ

ำต
ร ี

ผู้รับใบอนุญำต 
๑ 

- - 
๑ 

- - 
๑ 

- - 
ผู้อ ำนวยกำร - - - - - - 

ผู้จัดกำร ๑ - - ๑ - - ๑ - - 
ครู 29 27 2 28 4 - 4 25 - 

บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

3 3 - - - - - 1 2 

รวม 32 30 2 28 4 - 4 26 2 
 

2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 
สถานภาพ 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
 า 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

งานธุรการ 2 2 - 
งานห้องสมุด 1 1 - 

รวม 3 3 - 
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2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกระดับ สาขางาน และช้ันปี  
      ( ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน )       
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับปวช. 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานสถาปัตยกรรม 
รวม 

 
4 

17 
41 
15 
77 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 

14 
29 
18 
61 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 

20 
21 
16 
57 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
4 

51 
91 
49 

195 

ระดับปวส. 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานการตลาด 
- สาขางานการจัดการทั่วไป 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 

รวม 

 
78 
33 
2 

51 
19 
57 
4 
 

244 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
85 
62 
8 

81 
38 
90 
7 
 

371 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
163 
95 
10 

132 
57 

147 
11 
 

615 
รวมระดับ ปวช.          195 

         รวมระดับ ปวส.          615 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส.          810 

 

 
2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
   - 
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2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา  
 (1)   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปวช. 3 และ ปวส. 2 (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

 

ระดับ/สาขางาน ชั้นปี 3 และช้ันปี  2 รวม ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 
ระดับ ปวช. 
- สาขางานยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานสถาปัตยกรรม 
                                                รวม 

 
๘ 

๑๓ 
๘ 

๒๙ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
๘ 
๑๓ 
๘ 
๒๙ 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานการตลาด 
- สาขางานการจัดการทั่วไป 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 

                                           รวม 

 
๖๑ 
๔๕ 
๕ 

5๐ 
๑๔ 
๖๕ 
๔ 

2๔๔ 

   
๖๑ 
๔๕ 
๕ 
5๐ 
1๔ 
6๕ 
๔ 

๒๔๔ 
รวมทั้งหมด 2๗๓ - - 2๗๓ 

 

(2)   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)      
- 
 

 
 
 

2.3   เกียรติประวัติของสถานศึกษา     
2.3.1   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา ) 
2.3.2   รางวัลและผลงานของผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา ) 
2.3.3   รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี    
  การศึกษา ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑. ๑.  อ.จุไรรัตน์  ช านาญ 
 
 
๒. อ. อารัตน์    เรืองรังษ ี
 
 
 
๓. อ.วัลลาภรณ์    มณีรตัน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. อ. อัมพันธ์    ทองโชติ 
 
 
 
๕. อ.ชาติชาย คลังนาค 
 

๖. อ.อนงค์นาถ ทองโชติ 
๗. อ.จิตรลดา อัคคะวณิชชา 
๘. อ.ฉัตรธิชา ไฮ้นุกลู 
๙. อ.ณัฐสิทธา  ปิ่นหอม 
๑๐. อ.มานะ จันระมาด 
๑๑. อ.ธวัชชัย  สมบูรณ์พันธ ์
๑๒. อ.สนธยา  อิ่มนรัญ 
๑๓. อ.ชนะ  เชี่ยวเชิงสันติ 

 

- ครูดีเด่นประเภท  ผูม้ีความวิรยิะอตุสาหะ 
 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

 
- ครูดีเด่นประเภท  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน         

เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
 
 

- ครูดีเด่นประเภท ผูม้ีผลงานด้านนวัตกรรม       
หรือสิ่งประดิษฐ์ 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

- เหรียญทอง การประกวดงานวิจยัสถาบัน 
 
 
 
 
 
 

- ครูดีเด่นประเภท  ทักษะวิชาชีพ 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
 

 
- เหรียญทอง การประกวดงานวิจยัในช้ันเรียน 
- เหรียญทอง การประกวดงานวิจยัในช้ันเรียน 
- เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เหรียญเงิน การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เหรียญทอง การประกวดงานวิจยัในช้ันเรียน 
- เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน 

 

- ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
นครปฐม 

 
- ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  

นครปฐม 
 
 

- ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  
นครปฐม 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลุ่มภาค
กลาง  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560  

  
- ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม  

นครปฐม 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
กลุ่มภาคกลาง  6 – 7 กุมภาพันธ์ 
2560   
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

2.3.4   รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอรับของสังคมในรอบปีการศึกษา ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 

๑. นาวสาวนภาพร  แมดสถาน 
 

๒. นางสาวมธุรส   จ้อกระโทก 
 
๓. นายธนวัฒน์    ขันเทศ 

 
 
 
 
 

4.นายนพดล  ศิรัญญาทิพย ์
5.นายธนากาศ  อ้นใจช้ืน 
6.นายธนะวรรณ์  กุลกิตติธนานันต์ 
7.นางสาวสุวนันท์  กมละคร 
8.นายตณิณภพ  ชูรัตน ์
9.นางสาวจฑุาพันธ์  พรมแดง 
10.นายธนโชติ  อร่ามรามศร ี
11.นายสุปรีชา  งามสามพราน 
12.นายอลงกต  อาจหาญ 
13.นายธนภัทร  จันทศร 
14.นายภาสวิชญ์  ธาราวร 
15.นายจักรพงษ์  สิงหืทอง 
16.นายปณตพงษ์  มั่งสูงเนิน 
17.นายพงศธร  เกิดมณ ี
18.นายธวัชชัย  เจ็ดประโคน 
19.นายสมคิด  นามค า 
20.นายพงสธร  วะรมัย์  
21.นายนนธวัช  จันตดิษฐ 
22.นางสาวมนธิยา  อ่อนละเอียด 
23.นายสเุมธี  พลจันทร ์
24.นายกิตตศิักดิ์  สุดแสง 
25.นายศิวะดล  ผลบุญเสริม 
26.นายสุธานุวัฒน์  บุญปลูก 
27.นายสรุิยา   โนรรีัตน ์
28.นายพันธ์กานต์  บุญยะวาส ี
29.นายมนสัวี  ศรีสุวรรณ 
30.นางสาวนฤมล  ปรางทิพย์ 
31.นายปฎภิาณ  ศาลางาม 
32.นายจีรศักดิ์  แสนนา 
33นายปฎิภาณ  ศาลางาม 
34.นายจีรศักดิ์  แสนนา 
35.นายสาวธันยพร  แสงงาม 
36.นายพรเทพ  จันทร์จ าเนียร 
37.นายณัฐชนน  พลชัย. 
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- เหรียญเงิน  การประกวดร้องเพลงเพื่อพ่อ 
 

- เหรียญเงิน วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

- เหรียญทองแดง การประกวด  Vr.Star (หนุ่มหล่อสาวสวย) 
 
 
 
 
 
 

- ใบประกาศเกียรติคณุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบประกาศเกียรติคณุ 
 

 

- ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
 ในพระราชูปถัมภฯ์  
กลุ่มภาคกลาง 
วันที่ 6- 7 กุมภาพันธ์ 
2560 
 
-    โรงเรียนวัดเล่าเตา่   
     ต.ห้วยพระ   
     อ.ดอนตูม   
     จ.นครปฐม 
วันท่ี  23-24 กุมภาพันธ์ 
2560 
-   กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลคลองจินดา   
     ต.คลองจินดา   
     อ.สามพราน  
     จ.นครปฐม 
วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลคลองจินดา   
     ต.คลองจินดา   
     อ.สามพราน  
     จ.นครปฐม 
วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  
2560 
 
 
 

dyopkpo    

 
 



๑๐ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 
38. นางสาวสุนันทา  ครองบุญ 
 
39. นายสุนทร  ทรัพยส์ าเริง 
40. นางสาวสริวีร์  พุ่มฉาว 
 
41.  นายธาตรี  จันปุก 
42.  นายศภุกร  สงวนไทร 
 
43.  นางสาววภิาวานี  จิตตม์ั่นการ 
44.  นางนิชาบูล  เฟื่องอินทร ์
 
45.  นางสาวฐติิรัชน์  มากลดั 
46.  นางสาวปาริชาด  โภชนพันธ์ 
 
47. นางสาวอลิษสา  ตางาม 
48. นางสาวศุชานันท์  ดอกกุหลาบ 
 
49. นางสาวนภสัร  นพวงษ์ศิริ 
50. นายธีรศักดิ์  ปุญญมาโนชญ ์
 
51. นายคณิน  แสนค าปาน 
 
52. นายอภิสิทธ์ิ  เงินโสภา 
53. นายอินทัช  จงเจริญ 
 
54.  นางสาวชมพูนุช  รัตนะ 
55.  นางสาวพิมพ์นิภา  ปิติสกลุโชคธีรา 
 
56.  นายอัครพงษ์  ชะเหยี่ยว 
57.  นายอ านาจ  นาคสงวน 
 
 
 
 

 
- เหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 
- เหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 
- เหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

- เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดษิฐ์ 
 
 

- เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดษิฐ์ 
 

- เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดษิฐ์ 

 
- เหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดษิฐ์ 

 
 

- เหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดษิฐ์ 
 

- เหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดษิฐ์ 
 

- เหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐ ์
 

- เหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐ ์

 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้าน
โป่งบริหารธรุกิจ 
     อ.บ้านโป่ง   
     จ.ราชบุรี 

   

 
 



3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1   ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

 3.1.1    ปรัชญา   
    ทักษะดี  มีคุณธรรม น ำสู่อำชีพ 
 

 3.1.2  วิสัยทัศน์ 
 

    เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้    ควบคู่คุณธรรม   ก้ำวทันเทคโนโลยี   มีมำตรฐำน 
                         กำรศึกษำ  น ำพำสู่อำชีพ                          
 

 3.1.3  พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมรู้ตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ 
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ  สำมำรถอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่ำงมีควำมสุขบนพ้ืนฐำนแห่งควำมพอเพียง 
๓. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพ 
๔. ส่งเสริมพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยใช้งบประมำณกำรเงินต่ำง ๆ ให้เพียงพอแ ก่

ควำมต้องกำรของผู้ใช้โดยยึดหลักควำมพอเพียงและเพียงพออย่ำงคุ้มค่ำ 
๕. ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ในงำนอำชีพและสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน  สถำนประกอบกำรและ

ตลำดแรงงำน 
 

 3.1.4  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      “ทักษะดี   มีควำมรู้   สู่อำชีพ” 
 
 

 3.1.5  เอกลักษณ์ 
 
 “สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น ำสู่อำชีพ” 
 

 

 3.1.6  ค าขวัญ 
 
 “ ครูดีมีทักษะ  น ำพำศิษย์ก้ำวไกล  สู่อำชีพ ” 
 

 3.1.7 เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะอำชีพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพดี มีคุณธรรม ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสำมำรถอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุขบนพ้ืนฐำนแห่งควำมพอเพียง 
๓. ครูและบุคลำกร มีกำรพัฒนำควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
๔. กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำท่ีดีและมีควำมคุ้มค่ำ 
๕. กำรแสดงควำมร่วมมือต่อสถำนประกอบกำร  ชุมชน  และสังคม 

 



๑๒ 

 

 3.1.8 กลยุทธ์/แผนงาน 
๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๒. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๓. พัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๔. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาการให้บริการวิชาการ  วิชาชีพในงานอาชีพ  ชุมชนและสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 3.1.9   รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

งบประมาณรับ – จ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 
รายรับ รายจ่าย หมาย

เหตุ รายการ บาท รายการ บาท 
- ค่ำธรรมเนียนกำรศึกษำ 5,900,890.30 - เงินเดือนครู 4,072,368  

- ค่ำธรรมเนียมอ่ืน  1,652,110.00 - เงินเดือนบุคลำกรอ่ืน 1,006,244  

- เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำย
รำยหัวนักเรียน 

3,959,209.20 - ค่ำตอบแทนครุและบุคลำกร 896,622  

- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 
ปี 

1,528,367.50 - งบปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 187,624  

- เงินบริจำค 
 

7,000.00 - งบจัดหำ/พัฒนำเครื่องมือ 
อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียน
กำรสอน 

1,606,201.32 38.38 

- รำยได้หรือมูลค่ำของ
ผลผลิต  ผลงำนจำกกำรใช้
วัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

126,525.00 - ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำร
วิชำกำรวิชำชีพหรือท ำประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม 

135,040 3.21 

 - -  งบในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท ำและด ำเนินกำร
จัดประกวด จัดแสดงโครงกำร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

486,626 11.56 

  - งบด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
กิจกรรมด้ำนกำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

217,153 5.16 

    - งบพัฒนำ - บุคลำกร 187,153 4.44 
    - ค่ำสำธำรณูปโภค 1,695,962.68  
- อ่ืน ๆ   - ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 204,367  
รวมรับ 13,174,110.00 รวมจ่าย 10,508,208  

                                       งบด าเนินการ 4,210,781  
*   ปรับตำมบริบทสถำนศึกษำ 
*   นิยำมศัพท์ ค ำว่ำ  งบด ำเนินกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำนศึกษำในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐำนะของผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสถำนศึกษำ 



๑๔ 

 

 
๓.๒.   การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษา 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ 
( ซ้ า) เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. สถานศึ กษาควรก า หนด ให้ นั ก เ รี ย น 

นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทุกระดับ และทุก
สาขางานเข้าสอบ V-NET และจัดกิจกรรม
กระตุ้นและส่งเสริมให้สอบผ่านมาตรฐาน 
V-NET 

 
 
 

๑. มีการประชุมสรุปวิเคราะห์สาเหตุ
ที่นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนต่ า
มากทั้งการเรียนปกติ และการ
ส อ บ  V-NET น า ส า เ ห ตุ ม า
ก าหนดการแก้ปัญหา 

 
 
 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการสอบ V-NET 

๒. สอนเสริมแนวข้อสอบ V-NET 
๓. งดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาใกล้

สอบ 
๔. อ านวยความสะดวกโดยจัดให้

วิทยาลัยฯเป็นสถานท่ีสอบV-NET 
๒. สถานศึ กษาควรก า หนด ให้ นั ก เ รี ย น 

นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทุกระดับ และทุก
สาขางานเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพจาก
องค์กรที่ สมศ. รับรอง และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสอบผ่าน
เกณฑ์ 

๒. วางแผน / โครงการ / กิจกรรม 
สนับสนุนส่ ง เสริม ให้นัก เรี ยน 
นักศึกษา ช้ันปีสุดท้ายทุกระดับ 
ทุกสาขางานเข้าสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมและพร้อมอ านวย
ความสะดวกในการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ  

๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็น
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ส อ บ
มาตรฐานวิชาชีพ 

๒. สอนเสริมแนวข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๓. อ านวยความสะดวกโดยจัดให้
วิ ท ย า ลั ย ฯ เ ป็ น ส ถา น ที่ ส อบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

๓. การก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาแผน  
กลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผน
บริหารความเสี่ยงควรให้สอดคล้องสัมพันธ์
กับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พร้อมทั้งมี
การก าหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ความส าเร็จ
ในการด า เนินการตามแผนที่ ชั ด เ จน
สอดคล้องกันทุกแผน และแผนทุกแผนควร
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๓.  ในการวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมได้น าตัวบ่ง ช้ีของ สช. 
และ สมศ.พิจารณาร่วมด้วยโดย
ก าหนดให้เห็นชัดเจนและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๑. ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมมี
การก าหนดตัวบ่งช้ีของ สช. และ 
สมศ. ให้เห็นชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ตรงตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
๔. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาควรได้รับ

การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวาระ เช่น 
วาระ 3 ปี เป็นต้น นอกจากปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษายังต้องก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ปรัชญา นโยบาย เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา แล้วยังต้อง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง ประเมินผู้บริหาร
อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบวาระการด ารง
ต าแหน่ง พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความ
เสี่ยง ให้ความเห็นชอบเป้าหมาย กลยุทธ์ 
การประกันคุณภาพ รับรองรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินการท างาน
ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ภิ บ า ล ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา นอกจานนี้
แล้ว ควรออกระเบียบก าหนดให้นักเรียน 
ปวช. ท าโครงงานในอัตรา 3:1และนักเรียน
ปวส. ท าโครงงานในอัตรา 2:1 

๔. ส ถ า น ศึ ก ษ า ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการ
พร้อมแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด ต ร ง ต า ม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยให้
ความเห็นชอบของแผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติการด าเนินโครงการ
ส่งเสริม และแผนบริหารความ
เสี่ยงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ข้อก าหนดการจัดการบริหาร
สถานศึกษา 
 

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อม
ประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ต ร ง ต า ม ข้ อ
ก า ห น ด ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา 
 

๕. สถานศึกษาควรพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็น
ระบบครบถ้วน ตามความจ าเป็น โดยมี
อุปกรณ์ใช้งานเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้อาจจัดหาระบบ ระบบฐานข้อมูลที่มี
จ าหน่ายหรืออาจให้ครู นักเรียน นักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และสาขา
คอมพิว เตอร์ธุ รกิจจัดท า เป็นงานวิจัย 
นวัตกรรมหรือโครงงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 
การพัฒนาในเรื่องนี้อาจใช้เวลา 2-3 ปี จึง
จะให้งานได้สมบูรณ์ 

๕ .  ส ถ า น ศึ ก ษ า ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศ มี
การด าเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ มีการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบสะดวกในการน า
ข้อมูลมาใช้ 

๑. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่ จ า เ ป็ น
ค ร บ ถ้ ว น ทั้ ง  ๙  ป ร ะ เ ภ ท 
ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งาน
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

๒. มีการประเมินประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจใน
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  



๑๖ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
๖.  สถานศึกษาควรใช้ website ของสถานศึกษา

ให้เป็นประโยชน์โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ และที่ส าคัญที่ใช้เป็นช่องทางในการ
ประกาศให้สาธารณชน และชุมชนรับทราบ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ การประกันคุณภาพผล
การปฏิบัติ ง านของผู้บริหาร ครู  และ
บุคลากร 

๖.  สถานศึกษาใช้ website ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บน website ของข้อมู ลที่ เป็น
ปัจจุบันและชัดเจน 

๗.  สถานศึกษาควรท าความตกลงความร่วมมือ 
กับหน่วยงาน สถานศึกษา องค์การภายนอก 
เ ช่น วิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุ รกิจ
นครปฐม เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริม
และ เกื้ อหนุนซึ่ งกันและกัน ในการจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้ งนี้ ให้ครอบคลุมการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง การให้บริการวิชาการ
หรือวิชาชีพโดยผู้ เรียนและครู  การใ ช้
ประโยชน์จากโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียน และงานวิจัย นวัตกรรมของครูและ
บุคลากร 

๗.  สถานศึกษาท าความร่วมมือและมี
แผนปฏิบัติการ ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับองค์กร
ภายนอกเพื่อขยายโอกาสทาง
ก า ร ศึ ก ษ า  กิ จ ก ร ร ม บ ริ ก า ร
วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมโดย
ส ารวจความต้องการของชุมชน 
สถานประกอบการ และองค์กร
ภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริงจากการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพโดย
ผู้เรียน และครู พร้อมใช้ประโยชน์
จากโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัยของครูและผู้เรียน 
 

๘. จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 
โดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัย และการ
ประกันคุณภาพ การศึกษา ส่วนเรื่องอื่น ๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๘. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการด าเนิน
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง 

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมในการพัฒนา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ให้มีประ
สิทธิภายยิ่งข้ึน 

๙. สถานศึกษาควรบูรณาการ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่กับการเรียน
ก า ร ส อ น  โ ด ย อ า ศั ย ส า ข า เ ท ค นิ ค
สถาปัตยกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนและ
ฝึก ทั้งนี้อาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนรู้ 

๙. สถานศึกษามีการวางแผนและ
ด า เ นิ น ก า ร  ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 

๑. สถานศึ กษาด า เนิ น ง านต าม
โครงการกิ จกรรมการพัฒนา
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ใช้
ในการ จัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 

10 .  สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการ
ประเมินความพึงพอใจเพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และน ามาใช้
ประโยชน์ ทั้งนี้มาตรวัดควรเป็น ๕ ระดับ ที่
การวิเคราะห์และสรุป สามารถท าเป็น
รายบุคคลและรายโครการ 

๑๐. สถานศึกษามีการก าหนดแนว
ทางการประเมินความพึงพอใจ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
น ามาใช้ประโยชน์โดยมีมาตรวัด 5 
ระดับ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

๒.  

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ตารางที่ ๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ 
๗๕.๖๖ 

๓.๗๘ ดี 

๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  ร้อยละ 
๓๗.๑๖ 

๑.๘๖ ต้อง
ปรับปรุง 

๓. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ  ร้อยละ 
๖๒.๓๐ 

๓.๑๒ พอใช้ 

๔. ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๕.๒๔ ๒.๕๑ พอใช้ 

๕. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ครูที่ได้น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 
๕๒.๐๐ 

๒.๖๐ พอใช้ 

๖. ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน  

ร้อยละ 
๙๐.๐๐ 

๔.๕๐ ดี 

๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ร้อยละ 
๙๐.๐๐ 

๔.๕๐ ดี 

๘. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา 
๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

๙.๐๐ คะแนน 

๗.๕๐ 

(๔.๕๐) 

ดี 

     ๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๖.๐๐ คะแนน (๓.๐๐) พอใช้ 

๙. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ   ๙.๐๐ คะแนน ๔.๕๐ ดี 

๑๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๘.๐๐ คะแนน ๔.๐๐ ดี 

๑๑. ผลการบริหารความเสี่ยง ๓.๐๐ คะแนน ๓.๐๐ พอใช้ 

๑๒. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ๗.๐๐ คะแนน ๓.๕๐ พอใช้ 

๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ๖.๐๐ คะแนน ๓.๐๐ พอใช้ 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐาน:  ๔๘.๓๗  

แบบรายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 



๑๘ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์  

๑๔. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และจุดเน้นและ
จุดเด่นของสถานศึกษา 

       ๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน     
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 

 

๙.๐๐ คะแนน 

๘.๕๐ 

 

(๔.๕๐) 

ดี 

      ๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นหรือจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๘.๐๐ คะแนน (๔.๐๐) ดี 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ:์  ๘.๕๐  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

๑๕. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๗.๐๐ คะแนน ๓.๕๐ พอใช้ 

๑๖. ผลการพัฒนาคุณภาพครู  ๗.๐๑ คะแนน ๓.๕๑ ดี 

๑๗. การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ๗.๐๐ คะแนน ๓.๕๐ พอใช้ 

๑๘. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา ๙.๐๐ คะแนน ๔.๕๐ ดี 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม:  ๑๔.๐๑  

ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี ้  ๗๑.๘๘ ดี 

ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้   มีค่าตั้งแต่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป                        ใช่  ไม่ใช่ 
ผลรวมคะแนนการประเมินของกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน(๑–๑๓) มีค่าตั้งแต่ ๔๒ คะแนนขึ้นไป      ใช่  ไม่ใช่  
ผลการด าเนินงานอย่างน้อย ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนตั้แต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป            ใช่  ไม่ใช่ต้อง
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”                     ใช่  ไม่ใช่ 

                        สรุปผลการจัดการศึกษาในภาพรวม:           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 
 
 
 

 



 

 

 

4.  การด าเนินิาาิาา  าารฐาิการศึกษาขอาสถาิศึกษา 
 

 าารฐาิที่ 1  ด้าิผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรม  มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสำขำวิชำ  สำขำงำน เป็นที่พึง
พอใจของตลำดแรงงำน และมีสัดส่วนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

าัวบ่าชี้ท่ี 1.1 ระดับควา พึาพอใจที่ ีา่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการศึกษา 
 

ควา าระหิัก   
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญก ำหนดนโยบำยวำงแผนจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำน
วิชำกำรและศักยภำพผู้เรียน กิจกรรมติดตำมนักศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำและส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำน
ประกอบกำรที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ 

 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  จัดกิจกรรมติดตำม

นักศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำและส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน/ผู้ส ำเร็กำรศึกษำ หรือประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี โดยกำรส่งไปรษณียบัตร  
โทรศัพท์ติดตำม รวมถึงกำรตอบแบบสอบถำมในช่วงที่ผู้เรียนมำรับผลกำรเรียน และติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระหว่ำงปี ถึงหน่วยงำนสถำนประกอบกำร หรือสถำนศึกษำต่ำงๆ ที่ผู้เรียนศึกษำต่อและรวมถึงผู้ใช้บริกำรในกำร
ประกอบอำชีพอิสระ 

 

 ผลการด าเนินิการ 
 

หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ ผลการ
ด าเนินิาาิ 

1. 
สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็น ผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่
เกี่ยวข้อง ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เก่ียวข้องภำยในหนึ่งปี 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
98.41 

(124 คน) 

2. 

สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็น
รำยบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน จำกสถำนศึกษำท่ี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ผู้รับบริกำร จำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
83.87 

(104 คน) 

3. 
สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจด้ำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ ำนวนผู้ตอบกลับ 

ร้อยละ 
94.23 
(98 คน) 

4. 
สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจด้ำน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึ้น
ไปของจ ำนวนผู้ตอบกลับ 

ร้อยละ 
89.42 
(93 คน) 

5. 
สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพ เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวน
ผู้ตอบกลับ 

ร้อยละ 
88.46 
(92 คน) 



๒๐ 
 

 โคราการ/กนจกรร /าาิ 
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพผู้เรียน 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5  หรือ  
4, 5 รวม 4 ข้อ 

4 คะแนน ดี 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5  
รวม 3 ข้อ 

3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมำก 

 
จุดเนด่ิ 

- สถำนศึกษำได้รับข้อมูลตอบกลับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำยใน 1 ปีจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมเกณฑ์ 

- สถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้เรียนนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 

จุดควรพัฒิา 

- สถำนศึกษำควรมีหลำกหลำยช่องทำง/วิธีกำรติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำยใน 1 ปี  
 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 

- สถำนศึกษำมีแนวทำงส่งเสริมให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่เรียนจบแล้วได้งำนท ำ ประกอบอำชีพ
อิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ป ีตรงตำมสำขำวิชำที่ศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
าัวบ่าชี้ท่ี  1.2 ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการศึกษาเนทียบกับจ าิวิผู้เนข้าเนรียิ 

 



๒๑ 
 

ควา าระหิัก  
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและ
คุณภาพงานวิชาการและศักยภาพผู้เรียน เพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

 

ควา พยายา    
 สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ได้จัดกิจกรรมพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 2.00 ขึ้นไป และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร กิจกรรมสอบเสริมและ
ติดตำมตรวจสอบผู้เรียนด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และด้ำน V-net กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และจัดท ำแผนกำรสอนที่เป็นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กิจกรรมแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันวิชำกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้
ประสบกำรจริงและกำรฝึกงำนของผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
โดยสำขำวิชำ ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กิจกรรมกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน เยี่ยม
บ้ำน / โฮมรูม โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกคน และงำนทะเบียนติดตำมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในควำม
ดูแลอย่ำงใกล้ชิด  ส ำหรับผู้เรียนแรกเข้ำถึงระดับ  ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ผลการด าเนินิการ 
 

สาขาาาิ 
จ าิวิิักศึกษาแรกเนข้า จ าิวิผู้ส าเนร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2559 

ระดับปวช.    
สำขำงำนยำนยนต์ ๓๘ ๘ ๒๑.๐๕ 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง ๔๑ ๑๓ ๓๑.๗๑ 
สำขำงำนสถำปัตยกรรม ๒๘ ๘ ๒๘.๕๗ 

รว  ๑๐๗ ๒๙ ๒๗.๑๐ 
ระดับปวส.    
สำขำงำนกำรบัญชี ๑๐๖ ๖๑ ๕๗.๕๕ 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๒๔ ๔๕ ๓๖.๒๙ 
สำขำงำนกำรตลำด ๑๒ ๕ ๔๑.๖๗ 
สำขำงำนกำรจัดกำรทั่วไป ๑๒๔ ๕๐ ๔๐.๓๒ 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ ๔๕ ๑๔ ๓๑.๑๑ 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง ๑๒๗ ๖๕ ๕๑.๑๘ 
สำขำงำนเทคนิคสถำปัตยกรรม ๑๔ ๔ ๒๘.๕๗ 

รว  ๕๕๒ ๒๔๑ ๔๓.๖๖ 
รว   ปวช. ปวส. ๖๕๙ ๒๗๓ ๔๑.๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 



๒๒ 
 

- กิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 2.00 ขึ้นไป และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร  

- กิจกรรมทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ  
- กิจกรรมทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ V-net และกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ   
- กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้และกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 
- กิจกรรมวันวิชำกำร  
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ประสบกำรจริงและกำรฝึกงำนของผู้เรียน  

การค าิวณ 
 

       จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
                      ร้อยละ    =                                                                     x  100 

             จ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่น 
 ระดับคุณภาพ 

 

ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองต ำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก ำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมิน ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ชึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 
 

     ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน 
สูตรค ำนวณ  ค่ำคะแนน    =                                                                      x  5 
                     ๘๐ 
ระดับคุณภาพ 

 

ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑  - 5.00 ดีมำก 
3.๕๑  - 4.50 ดี 
2.๕๑  - 3.50 พอใช้ 
1.๕๑  - 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00  - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเน นิ 
 

ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
๒.๕๙ พอใช้ 

 

จุดเนด่ิ 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมชั้นปี 
๒. สถำนศึกษำมีนโยบำยกำรด ำเนินโครงกำร /งำน/กิจกรรมที่สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียนเพ่ือรองรับควำมเสี่ยงทั้ง ๕ ด้ำน 
 

จุดควรพัฒิา 
1. ควรมีกำรติดตำมผู้เรียนอย่ำงเข้มข้นมำกข้ึน 

 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 
  - 

รุปผลการประเน นิาา  าารฐาิที่  1 
 



๒๓ 
 

 าารฐาิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
1.1 5 ดีมำก 
1.2 ๒.๕๙ พอใช้ 
รว  ๓.๘๐ ด ี

คะแิิเนฉลี่ย ผลรวมค่ำคะแนนของ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ถึง ตัวบ่งช้ีที ่1.2 
หำรด้วย 2  

คะแนน 4.51– 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมำก 
คะแนน 3.51– 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51– 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51– 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 0.00– 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 าารฐาิที่  2 ด้าิการบรนหารจัดการศึกษา   



๒๔ 
 

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยของหน่วยงำนต้น
สังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมำคม ชมรมสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 
 

าัวบ่าชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภาพใิการด าเนินิการบรนหารจดัการศึกษาาา แิวทาาสถาิศึกษาคุณธรร  
 

ควา าระหิัก   
 สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน
โครงกำรส่งเสริมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์และท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจกรรม คลีนิคคุณธรรมและส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม บริกำรงำนกุศล (มีจิตอำสำ) 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ กิจกรรมพัฒนำอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  มีกำรให้ควำมรู้และ

สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม แก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน  มีกำร
ก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถำนศึกษำ/ผู้บริหำร ให้
ควำมรู้สร้ำงควำมเข้ำใจและก ำหนดเป้ำหมำยและกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกคน
ในองค์กร พร้อมจัดท ำโครงกำรส่งเสริมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์และท ำนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  ภำยใต้กิจกรรม ทั้งหมด ๕ กิจกรรม ด้วยกำรน ำนักเรียน นักศึกษำระดับปวช. 1 - 
3 และปวส. 1-2 เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนคุณธรรมทุกวันพฤหัสบดีตลอดปีกำรศึกษำรวมถึงสร้ำงจิตอำสำและพัฒนำ
พุทธสถำน ณ วัดไร่เกำะต้นส ำโรง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วมฟังบรรยำยธรรมและ
อบรมให้ควำมรู้ทำงศำสนำ ในปีกำรศึกษำ 2559 นักศึกษำจ ำนวน 8๑๐ คน ครู อำจำรย์ และบุคลำกร 27 คน 
ได้รับควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของสถำนศึกษำและสังคมต่อไป นอกจำกนั้นได้ มี
กำรนิเทศติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดเพ่ือน ำไปก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

 ผลการด าเนินิการ 
หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ ผลการด าเนินิาาิ 

1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม แก่
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน  มี 

2. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน  
ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจและโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกคน 

มี 
(คลีนิคคุณธรรม) 

3. สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน 
จัดท ำโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และก ำหนดเป้ำหมำยพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี 

4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
กลุ่มผู้เรียน ด ำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง มี 

5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มี 

 

 
 



๒๕ 
 

 
โคราการ/กนจกรร /าาิ 

1. โครงกำรส่งเสริมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์และท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม   

2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4     4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3   3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมำก 
 

จุดเนด่ิ 
๑. สถำนศึกษำมีโครงกำร/งำน/กิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โดยด ำเนินกำร    นักเรียน 

นักศึกษำระดับปวช. 1 - 3 และปวส. 1-2 เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนคุณธรรมทุกวันพฤหัสบดีตลอด
ปีกำรศึกษำ 
 

จุดควรพัฒิา 
๑. สถำนศึกษำควรให้ทำงเลือกหรือช่องทำงอ่ืนแก่ผู้เรียน ในกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น โดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ 
 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 
๑. สถำนศึกษำควรวำงแผนก ำหนดระยะเวลำและวิธีด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

าัวบ่าชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพใิการด าเนินิการาา ิโยบายส าคัญขอาหิ่วยาาิา้ิสัากัด 

 

ควา าระหิัก   
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์  
แผนงำน โครงกำรในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ โดยปฏิบัติตำมนโบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดซึ่งจะ
เกิดขึ้นสอดรับกับนโยบำยแผนกำรศึกษำชำติ แผนกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร แผนกำรอำชีวศึกษำ รวมถึง
แผนของจังหวัดและชุมชน   
 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  น ำกลยุทธ์ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ไปด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือ
พัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด  โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สื่อสำร/ก ำหนด ให้คร ูบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  ได้รู้
เข้ำใจในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย และด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยรวมถึงกำรติดตำม 
ตรวจสอบ/ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และก ำหนดแผนพัฒนำต่อไป  
 

 ผลการด าเนินิการ 
หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ ผลการด าเนินิาาิ 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำน
ต้นสังกัดมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง มี 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำน
ประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้รู้และเข้ำใจใน
นโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 

มี  

3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันก ำหนดแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และเป้ำหมำยและด ำเนินงำนเพ่ือให้นโยบำยส ำคัญของ
หน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

มี 

4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และเป้ำหมำยที่ก ำหนด มี 

5. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและ
ก ำหนดแผนพัฒนำต่อไป มี 

 

 
โคราการ/กนจกรร /าาิ 

๑. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ 
๒. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร และคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพผู้เรียน 
๓. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและให้บริกำรวิชำกำร  วิชำชีพสู่ชุมชน  สถำนประกอบกำรและองค์กร

ภำยนอก  
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4     4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3   3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมำก 
 
จุดเนด่ิ 

๑. สถำนศึกษำมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดรับกับนโยบำยต้นสังกัดอย่ำงชัดเจน 
จุดควรพัฒิา 
 - 
ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

าัวบ่าชี้ท่ี  2.3  ระดับคุณภาพใิการบรนหารจัดการด้าิบุคลากร 
 

ควา าระหิัก  
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำนพัฒนำครูอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  กิจกรรมอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (พัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน-ศึกษำดูงำน) โดยจัด
ให้มีกำรอบรมทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ส่งเสริม 
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม กิจกรรมประกำศเกียรติคุณและยกย่องขององค์กร จัดสรรทุน กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต สวัสดิกำรในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
 

ควา พยายา  
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในกำรพัฒนำครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มำด ำเนินกำรโดยเข้ำร่วมกิจกรรมเรื่อง “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนวิจัย Thailand 
4.0” และเรื่อง “กำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ”  ทั้งนี้คัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเข้ำรับรำงวัลต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมประกำศเกียรติคุณยกย่องขององค์กร 
และพัฒนำควำมเป็นเลิศของครูที่ส่งผลงำน (งำนวิจัย) เข้ำประกวดได้รับรำงวัลจ ำนวน 9 เล่ม พร้อมกันนี้
สถำนศึกษำได้ด ำเนิน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสมได้แก่  กำรประกันอุบัติเหตุ   กำรตรวจสุขภำพ  
ส่วนลดค่ำธรรมเนียมบุตรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สวัสดิกำรอำหำรกลำงวันและเครื่องแบบอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินิการ 
 

หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ ผลการ
ด าเนินิาาิ 

1 สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 
มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำร
ก ำหนดจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 
2551 แล้วแต่กรณ ี

นักเรียน/คร ู
8๑๐/27 
(1:30) 

 

2 สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคน เป็นผู้
ที่จบกำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้รับกำรศึกษำหรือ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 

มี/ครบ 

3 สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ได้ศึกษำ
ฝึกอบรม ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 
100 

4 สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ตำมหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 
หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

มี  
( 3 ท่ำน) 

5 สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับ
ประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังหมด 

ร้อยละ 
48.15 

 

 
 



๒๙ 
 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 
๑. โครงกำรส่งเสริม  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

๑.๑  กิจกรรมอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (งำนวิจัย/งำนประกัน/ อบรมทำงวิชำกำร) 
๑.๒  กิจกรรมส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำร 
๑.๓  กิจกรรมประกำศเกียรติคุณยกย่องขององค์กร 

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 3   3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 

 
 

จุดเนด่ิ 
๑. สถำนศึกษำสำมำรถจัดครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดทั้งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนได้ตรงตำม

คุณวุฒิและเชี่ยวชำญหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 
 

จุดควรพัฒิา 
  - 

 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 
  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

าัวบ่าช้ีที่  2.4  ระดับคุณภาพใิการบรนหารจัดการด้าิการเนานิ 

 

ควา าระหิัก  
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน โครงกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ โดยจัดให้มีกิจกรรม จัดหำ กำรใช้   และกำรประเมินควำมพึง
พอใจของครูและบุคลำกรและผู้เรียนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และสื่อกำรเรียนกำรสอน งำน
สรุปรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งแบ่งเป็นรำยจ่ำยในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน รำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ รำยจ่ำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท ำและด ำเนินกำรจัดประกวด จัดแสดงโครงกำร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
หรืองำนวิจัย รำยจ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรม ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  กิจกรรมจัดหำรำยได้หรือมูลค่ำของผลผลิตจำกกำรใช้วัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ มีกำรสรุปรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก 

อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งแบ่งเป็นรำยจ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   รำยจ่ำยค่ำวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ รำยจ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท ำและ
ด ำเนินกำรจัดประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย รำยจ่ำยในกำรด ำเนิน กิจกรรมกำร
ปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จัดหำรำยได้หรือมูลค่ำของผลผลิต  ผลงำนกำร
ใช้วัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ผลการด าเนินิการ 
 

หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ จ าิวิเนานิ ผลการ
ด าเนินิาาิ 

1 
สถำนศึกษำมี แผนปฏิบั ติ ก ำรประจ ำปี  มี กำรจั ดสร ร
งบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำนโครงกำร กิจกรรมต่ำง 
ๆ 

งบด ำเนินกำร มี 
 ๔,๒๑๐,๗๘๑.๐๐ 

2 สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำร
เรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 ของงบด ำเนินกำร ๑,๖๐๖,๒๐๑.๓๒ ร้อยละ

๓๘.๓๘ 

3 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำรวิชำชีพหรือท ำ
ประโยชน์ต่ อชุมชน สั งคมไม่น้อยกว่ ำร้ อยละ 1 ของ
งบด ำเนินกำร 

๑๓๕,๐๔๐.๐๐ ร้อยละ
๓.๒๑ 

4 
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำกำร
ประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ของงบด ำเนินกำร 

๔๘๖,๖๒๖๐๐ ร้อยละ
๑๑.๕๖ 

5 

สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรม
ด้ำนรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ำรุ งศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตน
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
งบด ำเนินกำร 

๒๑๗,๑๕๓.๐๐ ร้อยละ
๕.๑๖ 

 
 



๓๑ 
 

 
 
โคราการ/กนจกรร /าาิ 

๑. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพผู้เรียน  
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 3   3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
 

จุดเนด่ิ  
๑. สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและมีกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ของมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
 

จุดควรพัฒิา 
๑. ควรมีโครงกำร/งำน/กิจกรรมที่สอดรับกับกำรจัดหำสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอนแต่ละสำขำวิชำ 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 
๑. สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงและจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีที่หลำกหลำยที่

สอดคล้องกับสมรรถนะอำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
าัวบ่าชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพใิการการบรนหารจัดการด้าิอาคารสถาิท่ี ด้าิครุภัณฑ์ และด้าิฐาิข้อ ูล

สารสิเนทศ  
 

ควา าระหิัก  
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ  กิจกรรมพัฒนำและดูแล
สิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อำคำรสถำนที่  กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ และ
ประเมินควำมพึงพอใจของครูบุคลำกรและผู้เรียน เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และสื่อกำรเรียน
กำรสอน และจัดให้มีกิจกรรมพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี และประเมินควำมพึงพอใจกำร
บริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำระสนเทศของสถำนศึกษำได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ (2) ข้อมูลของ
ผู้เรียน (3) ข้อมูลครู   (4) ข้อมูลงบประมำณและกำรเงิน (5) ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (6) ข้อมูล
ตลำดแรงงำน (7) ข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัด (8) ข้อมูลอำคำรสถำนที่ (9) ข้อมูลครุภัณฑ์ มีระบบบริหำรงำนทุก
ด้ำนอย่ำงชัดเจน 
 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และได้น ำกลยุทธ์  แผนงำน

โครงกำรและกิจกรรมเพ่ือพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร จัดห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้  จัดให้มีงำนซ่อมบ ำรุงอำคำรสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์  งำนดูแล
รักษำควำมสะอำด  งำนจัดระบบควำมปลอดภัยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ประกันอุบัติเหตุผู้เรียน ครู -
อำจำรย์ และมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เรียน ครูและบุคลำกรในกำรใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
เครื่องมือและสื่อกำรสอน  ตลอดจนจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้  มีกำรบริหำร
จัดกำรให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อควำมต้องกำร และมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำน 
มีกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ พร้อมทั้งซ่อมบ ำรุงพัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในสถำนศึกษำ และตรวจ
เครื่องมือปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ต่อกำรจัดหำ กำรใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูบุคลำกรทุกฝ่ำยและผู้เรียน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรต่อไป 
ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี  จัดตั้งคณะด ำเนินงำนวำงแผน
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดท ำข้อมูลสถำนศึกษำโดยเสนอผู้บริหำรและ
น ำเข้ำเป็นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือเห็นชอบและน ำไปปฏิบัติ อย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นระบบผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ดังนี้  

- จัดหำรกำรใช้ระบบ MIS พร้อมกับก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงปฏิบัติ หรือคู่มือกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด   

- มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก 
- มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน 
- มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและก ำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่ำย 
- มีฐำนข้อมูลกำร Update เป็นปัจจุบัน 
- มีกำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอโดยมีกำรส ำรองไว้ที่สถำนศึกษำ กระทรวงอุตสำหกรรม และ

ส ำนักงำนใหญ่ในเครือ 
- มีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
- มีแผนกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 



๓๓ 
 

 
ผลการด าเนินิการ 

 

หัวข้อ ประเนด็ิพนจารณา 
ผลการ

ด าเนินิาาิ 
1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด เรียบร้อย 

สวยงำม และปลอดภัย 
มี 

2. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์
วิทยบริกำรและอ่ืนๆ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

มี 

3. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลในกำรจัดหำ  กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ท่ีเหมำะสม 
เพียงพอ และมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

มี 

4. สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล  อย่ำง
น้อย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ  
  (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก  
  (2) มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน  
  (3) มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและก ำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่ำย  
  (4) มีฐำนข้อมูลกำร Update เป็นปัจจุบัน  
  (5) มีกำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ 

มี 

5. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ 

มี 
 
 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 
๑. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ  

- กิจกรรมกำรบริกำรกำรเงินและงบประมำณ  

- กิจกรรมพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี 

- กิจกรรมพัฒนำและดูแลสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 3   3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 

 

 



๓๔ 
 

 
จุดเนด่ิ 

1. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำใช้บริกำรห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร และน ำผลมำ
พัฒนำเพื่อเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

2. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรติดตั้งวงจรปิดทั้งในและนอกอำคำรเรียน เพ่ือดูแลควำมปลอดภัย
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

3. สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศที่เอ้ือต่อผู้บริหำร ครู บุคลำกร ผู้เรียนและผู้ใช้บริกำรสมำรถใช้
ประโยชน์ได้ตรงตำมควำมต้องกำร 

จุดควรพัฒิา 
1.  สถำนศึกษำมีแนวทำงปรับปรุงระบบสำรสนเทศ และเชื่อมต่อโทรทัศน์เพ่ิมเติมใน

บริเวณห้องโถงอำคำรเรียน เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนและเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 
๑. สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงสนับสนุนส่งเสริมระบบสำรสนเทศโดยกำรเชื่อมต่อโทรทัศน์

เพ่ิมเติมในบริเวณห้องโถงอำคำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 

าัวบ่าชี้ท่ี  2.6 ระดับคุณภาพใิการประสาิควา ร่ว  ือเนพื่อบรนหารจัดการศึกษา 
 

ควา าระหิัก   
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ กิจกรรมส่งเสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ โครงกำรส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับองค์กรภำยนอกเพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่
ชุมชน กิจกรรมสำนสัมพันธ์องค์กรภำยนอกเพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ (MOU) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะจ ำเป็นในกำรประกอบ
อำชีพและฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชำญ  รวมทั้งมีกำรท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพทำง
กำรศึกษำกับสถำนศึกษำอื่น ๆ  และสถำนประกอบกำร 
 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ได้น ำกลยุทธ์ในกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดนโยบำยหรือทบทวนปรับปรุง
นโยบำยของสถำนศึกษำ  พิจำรณำเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร  และกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน  สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  ในกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะจ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพและฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชำญ 
สถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับสถำนศึกษำ ลงนำมท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ผลการด าเนินิการ 
 

หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ 
ผลการ

ด าเนินิาาิ 
1. สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยำกรใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

มี 

2. สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะ
วิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียน ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยมี
สัดส่วนควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

1 : 5 
(จ ำนวน 1๗๖ แห่ง) 

3. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำ
ผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

มี 

4. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่เก ี ่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน  โดยมี
สัดส่วน 1 ทุน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน  

1 : 18 
(๑0 ทุน) 



๓๖ 
 

5. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่เก ี ่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน  หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ ์หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำร
จัดกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร 

จ ำนวน 8 รำยกำร 

 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 
 

๑. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ 

- กิจกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

- กิจกรรมส่งเสริมณระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ(เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๒. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
๓. โครงกำรเสริมสร้ำงนควำมร่วมมือและให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพสู่ชุมชน สถำนประกอบกำร  และ

องค์กรภำยนอก  

- กิจกรรมสำนสัมพันธ์องค์กรภำยนอกเพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ (MOU) 
๔. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง ๕ ด้ำน 

- กิจกรรมกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน ( เยี่ยมบ้ำน/โฮมรูม) 

- กิจกรรมส่งเสริม ดูแลด้ำนสุขภำพ (ตรวจสุขภำพผู้เรียน/ตรวจสำรสิ่งเสพติด/ประกันอุบัติเหตุ
ผู้เรียน 

๕. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพของผู้เรียน 

-  กิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียน 

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรือ งำนวิจัยของ
ผู้เรียน 

๖. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  

- กิจกรรมมอบทุนทำงกำรศึกษำ 

- กิจกรรมกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  และกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 

- กิจกรรม สนับสนุนเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 3   3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 
ผลการประเน นิ 

 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
 

จุดเนด่ิ 
1. สถำนศึกษำมีกำรจัดประชุมและประเมินควำมพึงพอใจ และกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

บริหำรสถำนศึกษำ  และประเมินภำวะผู้น ำของผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบข้อมูลและน ำผลมำ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 

จุดควรพัฒิา 
๑. สถำนศึกษำยังขำดกำรระดมทุนด้ำนงำนวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 
๑. สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนประกอบกำรและ

องค์กรภำยนอก สนับสนุนทุนวิจัยแก่ครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 
 

สรุปผลการประเน นิาา  าารฐาิที่ ๒ 
 

 าารฐาิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
2.1 ๕ ดีมำก 
2.2 ๕ ดีมำก 
2.3 ๕ ดีมำก 
2.4 5 ดีมำก 
2.5 ๕ ดีมำก 
2.6 ๕ ดีมำก 
รว  ๕ ดีมำก 

คะแิิเนฉลี่ย ผลรวมค่ำคะแนนของ  
ตัวบ่งช้ีที่  2.1 ถึง  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  หำรด้วย 6 

คะแนน 4.51– 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมำก 
คะแนน 3.51– 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51– 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51– 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 0.00– 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 
 
 
 าารฐาิที่ 3  ด้าิการจัดการเนรียิการสอิที่เนิ้ิผู้เนรียิเนป็ิส าคัญ 
 

สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ  ตำมหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือก ำหนด
รำยวิชำใหม่หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

าัวบ่าชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพใิการจัดการเนรียิการสอิรายวนชา 
 

ควา าระหิัก  
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน โครงกำรส่งเสริมพัฒนำและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพผู้เรียน กิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวัดผลประเมินผล  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดท ำแผนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กิจกรรมนิเทศภำยใน  
เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบหรือสังคม  

ควา พยายา    
สถำนศึกษำได้ปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและจัดท ำแผนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุคนจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและ บูรณำกำร 
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำและมีกำรบันทึกหลังสอน น ำผลจำกกำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรเรียน
ตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
แก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือวิจัย 1 รำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย (1) กำรระบุ
ปัญหำ (2) กำรระบุวัตถุประสงค์ (3)วิธีกำรด ำเนินกำร (4) กำรเก็บข้อมูล (5) กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพ่ือ
น ำควำมรู้ที่ได้จำกำรศึกษำหรือวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการด าเนินิการ 
หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ ผลการด าเนินิาาิ 

1 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย
และบูรณำกำรคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะที่พีงประสงค์และ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

ครูทุกคน 
 
 

2 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังสอน 

ครูทุกคน 
 

3 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูทุกคนน ำผลจำกกำรวัดผลและ
ประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน ไม่ครบทุกคน 

4 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

ครูทุกคน 
 



๔๐ 
 

5 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูทุกคนแก่ไขปัญหำ พัฒนำกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือวิจัย อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำซึ่ ง
ประกอบด้วย   (1) กำรระบุปัญหำ (2) กำรระบุวัตถุประสงค์ (3) วิธีกำร
ด ำเนินกำร (4) กำรเก็บข้อมูล (5) กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพ่ือน ำควำมรู้   
ที่ได้จำกกำรศึกษำหรือกำรวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

ครูทุกคน 
 
 

 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 
๑. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพของผู้เรียน  
๒. โครงกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 3   3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
 
จุดเนด่ิ 

1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงำนสอดคล้อง
กับสมรรถนะอำชีพอย่ำงแท้จริง มีกำรประเมินผลตำมสภำพจริงทุกรำยวิชำ ทุกสำขำงำนและ
จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะแบบบูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รำยวิชำ 

2. สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ เรียนให้ใช้ควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์  ในกำรสร้ำงพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง  และมี
โครงกำรพัฒนำครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 

จุดควรพัฒิา 
 - 
ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 

  - 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 
าัวบ่าชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพใิการพัฒิารายวนชาหรือกลุ่ วนชา 
 

ควา าระหิัก   
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยด ำเนิน กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรหรือประชำคมอำเซียน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำ จัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดท ำแผนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และน ำผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำที่พัฒนำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป  

 
 
ผลการด าเนินิการ 

หัวข้อ ประเนด็ิการประเน นิ 
ผลการ

ด าเนินิาาิ 
1 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูศึกษำ ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำร

ในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ มี 

2 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำม
ข้อ1 จำกเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนที่เกียวข้อง 

มี 

3 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและก ำกับดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มี 

4 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และน ำผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ ไม่มี 

5 สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ขัอ 1 – 4 
ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

ไมค่รบทุก
สำขำ 

 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 
๑. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพผู้เรียน  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4     4 คะแนน ดี 



๔๒ 
 

ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3   3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3   3 คะแนน พอใช้ 
 

จุดเนด่ิ 
๑. สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร ร่วมกับสถำน

ประกอบกำรที่ได้รับผลจำกข้อเสนอแนะในกำรฝึกงำนของผู้เรียน 
จุดควรพัฒิา 

๑. สถำนศึกษำควรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร ภำครัฐ เอกชน และองค์กรภำยนอก
ในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรสอน 

๒. สถำนศึกษำควรให้ผู้สอนพัฒนำกำรใช้สื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้หลำกหลำยเหมำะสม
กับผู้เรียน   

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 าารฐาิที่ 3  ด้าิการจัดการเนรียิการสอิที่เนิ้ิผู้เนรียิเนป็ิส าคัญ 
 

าัวบ่าชี้ท่ี 3.3   ระดับคุณภาพใิการจัดการศึกษา 
 

ควา าระหิัก   
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน  โครงกำร กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมกำรฝึกงำนของผู้เรียนและประสบกำรณ์จริง ๒๐ ชั่วโมง  
ประกอบด้วยกิจกรรมกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน  กำรท ำควำมร่วมมือในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกงำน 
กำรปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนกำรฝึกงำน  กำรจัดท ำคู่มือกำรฝึกงำน  กำรนิเทศกำรฝึกงำนผู้เรียนในสถำนประกอบ
กำร หน่วยงำน และกำรสัมนำกำรฝึกงำนของผู้เรียนร่วมกับสถำนประกอบกำร ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท ำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ จัดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินโครงกำร
วิชำชีพ กำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรด ำเนินโครงกำรวิชำชีพ  สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย ของผู้เรียนภำยในสถำนศึกษำ   กิจกรรมสอนเสริมและติดตำมตรวจสอบผู้เรียนด้ำน
มำตรฐำนวิชำชีพและด้ำน V-net ซึ่งผู้เรียนทุกสำขำวิชำ ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จะต้องสอบผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ เป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนและเอ้ือต่อกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ในกำรทดสอบ
มำตรฐำนวิชำชึพของผู้เรียนทุกคน 
 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำได้น ำกลยุทธ์ในกำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสถำนประกอบกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐของกิจพอพียง  ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกและ ลงนำมควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน จัดสัมมนำกำรฝึกงำนร่วมกับสถำนประกอบกำร  จัดปฐมนิเทศผู้ เรียน
ก่อนกำรฝึกงำน และส่งผู้เรียนออกฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำร โดยเน้นให้ฝึ กงำนตรงตำมสำขำงำน
ของผู้เรียน มีกำรนิเทศกำรฝึกงำน กำรประชุมสัมมนำผู้แทนของสถำนประกอบกำรให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำต่อไป 

   สถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรวำงแผนตำมกระบวนกำรจัดท ำโครงงำนทำงวิชำชีพของผู้เรียนดังนี้ ฝ่ำย
วิชำกำรได้เชิญหัวหน้ำสำขำทั้ง 7 สำขำวิชำ  สำขำกำรบัญชี สำขำกำรตลำด สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำกำร
จัดกำรทั่วไป สำขำช่ำงยนต์ สำขำไฟฟ้ำก ำลัง สำขำสถำปัตยกรรม รวมทั้งอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำโครงกำรเข้ำ
มำร่วมประชุม ปรึกษำหำรือถึงกำรจัดท ำโครงงำนทำงวิชำชีพของผู้เรียนที่ถูกต้อง และถูกวิธีให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ซึ่งทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) คือ ระดับปวช. ๓ คนต่อ ๑ ชิ้น ระดับ ปวส.๒ คนต่อ ๑ ชิ้น รวมไปถึงหัวข้อโครงกำรต้องมีควำม
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับสมรรถนะของสำขำวิชำที่เรียน ซึ่งในตัวบ่งชี้ที่ ๔ มีโครงกำรที่สนองผลงำนที่เป็นโครงงำน
ทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร โครงกำร  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรือ งำนวิจัยของผู้เรียน 
- กำรจัดท ำโครงกำรทำงวิชำชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียน 
- กำรประกวดและแสดงโครงงำนทำงวิชำชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้ เรียนภำยใน

สถำนศึกษำ 
- กำรเผยแพร่โครงงำนทำงวิชำชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียนภำยนอกสถำนศึกษำ 

 
 



๔๔ 
 

สถำนศึกษำได้มีกำรจัดโครงกำรประกวดและแสดงโครงงำนทำงวิชำชีพของผู้เรียนภำยในสถำนศึกษำขึ้น 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลงำนทำงวิชำกำรวิชำชีพให้มีคุณภำพเพ่ิมมำกขึ้น และเพ่ือพัฒนำผลงำนของ
ผู้เรียนให้ต่อยอดทำงควำมคิดและน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้จริง รวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งในกำรจัดประกวดครั้งนี้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ คือ หัวหน้ำสำขำ
ทั้ง 7 สำขำ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรประกวด ๑๐๐ คะแนน ทั้งในเรื่องของรูปเล่ม เนื้อหำที่มีควำมสอดคล้องกับ
สำขำวิชำ กำรน ำเสนอ  เป็นต้น  นักเรียนทุกคนต้องเข้ำร่วมโครงกำรประกวดเพรำะอำจำรย์ผู้สอนจะน ำผล
คะแนนจำกกำรประกวดนี้น ำไปรวมกับกำรให้คะแนนในรำยวิชำด้วย และสิ่งที่จะพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร
วิชำชีพของผู้เรียนขั้นต่อไปนั้นคือ กำรเผยแพร่ภำยนอกสถำนศึกษำ และน ำโครงกำรดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ไ ด้
จริงต่อชุมชนหน่วยงำน องค์กรภำยนอก หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งมีกำรเก็บรวบรวมเอกสำร/หนังสือรับรองในกำรใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน ได้แก่หนังสือขอบคุณ หรือ แบบตอบรับต่ำงๆ จำกชุมชน หน่วยงำน สถำนศึกษำ
หรือผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนศึกษำจัดท ำกิจกรรมทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ให้ผู้ เรียนทุกสำขำวิชำ ในระดับชั้น ปวช.3 และ 
ปวส.2 ซึ่งได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรทั้งภำยในและภำยนอก เช่น สถำนประกอบกำรมำร่วมด ำเนินกำรในครั้งนี้
ด้วย กำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรอำชีวศึกษำ โดยนักศึกษำทุกคนจะต้องเข้ำสอบแยกจำกข้อสอบตำมสำขำวิชำ 
เกณฑ์ในกำรสอบผ่ำนข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลมำตรฐำนวิชำชีพ มีกำรประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อน
กำรทดสอบและประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ มีกำรสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพจัดท ำในรูปแบบกิจกรรม มี
กำรสังเกตกำรณ์โดยบุคคลภำยนอกที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในวันที่สอบ เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดีและมีควำมโปร่งใส ยุติธรรม  
 

ผลการด าเนินิการ 
 

ที ่ ประเนด็ิการประเน นิ ผลการด าเนินิาาิ 
1 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง

มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

0 

2 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะ
วิชำชีพในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยให้มี
ครูนิเทศก์ ไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 

มี 

3 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำ
ทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำม
ควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ ๘0ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

4 สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ก ำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จำกำรเข้ำรับกำร
ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

ร้อยละ 65.19 

5 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติ
คุณยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำน
ภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 7.04 
 

 
 



๔๕ 
 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 
๑. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพของผู้เรียน  
๒. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพสู่ชุมชน สถำนประกอบกำรและองค์กร

ภำยนอก  
๓. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 3   3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  

ผลการประเน นิ 
 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     3 คะแนน พอใช้ 

 

จุดเด่น 
1. สถำนศึกษำมีช่องทำงในกำรเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงกำร  Website  

(www.Technonp.ac.th), กิจกรรมชุมชน/สถำนศึกษำ   
2. ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในสำขำที่เรียน 

 

จุดควรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมโครงกำรประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงงำน 

ให้สำมำรถน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำอำชีพของชุมชน 
สังคมและประเทศชำติต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 าารฐาิที่  3    ด้าิการจัดการเนรียิการสอิที่เนิ้ิผู้เนรยีิเนป็ิส าคัญ 
 

าัวบ่าชี้ท่ี   3.4   ระดับคุณภาพใิการจัดกนจกรร เนสรน หลักสูาร 

 

ควา าระหิัก   
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ และได้มอบหมำยภำระหน้ำที่ ก ำหนดกลยุทธ์ 
แผนงำน  โครงกำร ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วยกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน 
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท ำนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม โดยได้ก ำหนดให้มีโครงกำร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมสู่สำกล  กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย     กิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำร
ส่งเสริมสุนทรียภำพศิลปะ ดนตรี กีฬำ  โครงกำรส่งเสริมประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับองค์กร
ภำยนอกเพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชุมชน 

ควา พยายา        
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  โดยด ำเนินโครงกำรส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์และศิลปวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเทิดทูนและตระหนักถึงกำร
มีสถำบันพระมหำกษัตริย์ ด้วยกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ   กิจกรรมส่งเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยกำรจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธำนคณะกรรมกำร
นักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ  
กิจกรรมคลีนิคคุณธรรม  ด้ำนกำรส่งเสริมอนุรักษ์ และบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมตำมประเพณี   จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เรียน ครู และบุคลำกรทุกฝ่ำย ในสถำนศึกษำ  และ
ผู้เกี่ยวข้องภำยนอก เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรต่อไป 

โครงกำรส่งเสริมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนำผู้เรียน ด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือ
พ่อ กิจกรรมนิทรรศกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภำพแวดล้อมโดยรอบวิทยำลัยฯ กิจกรรมคนรุ่นไหม่ใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยผู้เรียน ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยร่วมกิจกรรม มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อภำพลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

โครงกำรส่งเสริมปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้แก่ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียน ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม 
โดยครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนทุกกิจกรรม   พร้อมทั้งประเมินควำมพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำที่มีต่อภำพลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ  เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร   

 

กำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร กิจกรรมกีฬำสีภำยใน กีฬำรณรงค์ต่อต้ำนสิ่งเสพ
ติด  จัดกิจกรรมเพลงเพื่อชีวิต กิจกรรมนันทนำกำร  กิจกรรมอนุรักษ์กีฬำพ้ืนบ้ำน  โดยผู้เรียนครูและบุคลำกรทุก
ฝ่ำยในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม  นอกจำกนั้นได้เชิญบุคคลภำยนอกมำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่
สถำนศึกษำจัดขึ้นมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภำยนอกสถำนศึกษำ
ที่มีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
 

 
 



๔๗ 
 

สถำนศึกษำด ำเนินตำมแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ผู้ได้รับมอบหมำยโดยครู บุคลำกรและ
ผู้เรียน มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ 3 ประเภท ประเภทละ 2 แห่ง ได้แก่ ประเภท
สถำนศึกษำ ชุมชน และหน่วยงำน ซึ่งตรงตำมสมรรถนะสำขำวิชำของผู้เรียนพร้อมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำรตำมเกณฑ์ก ำหนด 

 
ผลการด าเนินิการ 

ที ่ ประเนด็ิการประเน นิ 
ผลการ

ด าเนินิาาิ 
1 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบบอประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและก ำกับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

มี  
5 กิจกรรม 

2 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 
5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

มี  
5 กิจกรรม 

3 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่
น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 
กิจกรรม 

มี  
5 กิจกรรม 

4 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละ
คนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม 

มี  
5 กิจกรรม 

5 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท ำงำนโดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่
น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 
กิจกรรม 

มี  
6 กิจกรรม 

 

 

โคราการ/กนจกรร /าาิ 
๑. โครงกำรส่งเสริม ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์และท ำนุ บ ำรุงศำสนำ ศิลปะ 

และวัฒนธรรม  
๒. โครงกำรส่งเสริม ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

๓. โครงกำรส่งเสริมด้ำรกิฬำ และนันทนำกำร  
๔. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพงำนวิชำกำรและศักยภำพของผู้เรียน  
๕. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพสู่ชุมชน  สถำนประกอบกำรและองค์กร

ภำยนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 4     4 คะแนน ดี 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 3   3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 5  5 คะแนน ดีมำก 

 

จุดเนด่ิ 
1. สถำนศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครอง

ระบบอประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภำยนอกเพ่ือน ำผลไปพัฒนำ ปรับปรุง กิจกรรม โครงกำร ต่อไป 

2. สถำนศึกษำมีกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชนทั้ง 7 สำขำ ได้แก่สำขำกำรบัญชี 
กำรตลำด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป ช่ำงยนต์ ไฟฟ้ำก ำลัง และสถำปัตยกรรม โดยให้
ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

3. ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

จุดควรพัฒิา 
 - 
ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา  

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๙ 
 

สรุปผลการประเน นิาา  าารฐาิที่  3 
 

 าารฐาิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
3.1 4 ดี 
3.2 3 พอใช้ 
3.3 3 พอใช้ 
3.4 5 ดีมำก 
รว  4 ดี 

คะแิิเนฉลี่ย ผลรวมค่ำคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ถึง  
ตัวบ่งช้ีที่ ที่ 3.4 หำร
ด้วย 4 

คะแนน 4.51– 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมำก 
คะแนน 3.51– 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51– 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51– 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 0.00– 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 าารฐาิที่ 4  ด้าิการประกัิคุณภาพภายใิ 
สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ

พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

าัวบ่าชี้ท่ี 4.1  ระดับคุณภาพใิระบบการประกัิคุณภาพภายใิ 
 

วนธีด าเนินิการ  
สถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญ และตระหนักในกำรประชุมท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี  โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำและได้มอบหมำยภำระหน้ำที่   ได้ก ำหนดกล
ยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพ ได้แก่ โครงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ กิจกรรมพัฒนำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  โดยกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพโดยน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำและภำยนอกสถำนศึกษำมำด ำเนินกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำ
แผนพัฒนำ โครงกำร กิจกรรมเพ่ือพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ ทั้งด้ำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ด้ำนผู้เรียน และ
กำรบริหำรจัดกำร  

 

ควา พยายา    
สถำนศึกษำได้มอบหมำยให้ฝ่ำยประกันคุณภำพด ำเนินกำรจัดประชุมวิเครำะห์ สรุป เสนอฝ่ำยบริหำร 

ครู และบุคลำกร ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน และรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เพ่ือพัฒนำ 
ส่งเสริม และกำรก ำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ กิจกรรม โครงกำร และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำนั้น เกิด
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ผู้เรียน ตลอดจนตัวแทนชุมชน และเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดแนวทำงที่สำมำรถปฏิบัติร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรสนับสนุน ส่งเสริม และสร้ำงควำมตระหนัก ให้ทุกฝ่ำยเกิดแรงบันดำลใจ ควำมพยำยำมใน
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเข้ำใจ มุ่งม่ัน เสียสละ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีเสมอ 
        กำรจัดท ำกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำนั้น สถำนศึกษำได้ตระหนักและพยำยำมในกำร
จัดท ำกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ด้วยควำมรู้ ควำมเข้ำใจ โดยมีเป้ำหมำยคุณภำพ ชี้เฉพำะเป็นร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
หรือจ ำนวนข้อของกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงละเอียดชัดเจน พร้อมมีกำรประชุมก ำหนดกฎเกณฑ์ 
ตลอดจนท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนตัวบ่งชี้และมอบหมำยบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ ทั้งนี้สถำนศึกษำได้มีกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรโดยกำรเชิญ
วิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  ฝึกปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมรวมถึง
กำรจัดเก็บรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบในงำนประกันคุณภำพ (ระบบ PDCA) อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์                  

๑. กิจกรรมพัฒนำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
- กำรวิภำคแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
- กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- กำรพัฒนำคู่มือต่ำงๆ ภำยในสถำนศึกษำ 
- กำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR) 

๒. กิจกรรมอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ศึกษำดูงำน(เรื่องงำนประกันคุณภำพ)            



๕๑ 
 

 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์พร้อมกำรจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำพร้อมทั้งมีกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลรองรับงำนประกันคุณภำพเพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรจัดเก็บข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและมีกำรเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบ 
 
 

ผลการด าเนินิการ 
 

ที ่ ประเนด็ิการประเน นิ 
ผลการ

ด าเนินิาาิ 
1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำ

กำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วน
ร่วมของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

มี 

2 สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มี 
3 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และจัดให้มีกำร

ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มี 

4 สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน มี 
5 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมิน

คุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก มี 
 

 
โคราการ/กนจกรร /าาิ 

๑. โครงกำรพัฒนำระบบและกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ  
 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมำก 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, และ 4     4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3   3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน  ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1    1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๒ 
 

ผลการประเน นิ 
 

ผลการประเน นิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5  5 คะแนน ดีมำก 

 
จุดเนด่ิ 

1. สถำนศึกษำตระหนักและให้ควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
2. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรประกันคุณภำพภำยในและมี

ค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแก่ครู บุคลำกร ทุกท่ำน 
 

จุดควรพัฒิา 
1. สถำนศึกษำควรมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

ในระดับเกณฑ์ของระดับชำติ 
 

ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา  

 - 
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 าารฐาิที่ 4   ด้าิการประกัิคุณภาพภายใิ 
 

าัวบ่าชี้ท่ี 4.2  ร้อยละขอาาัวบ่าชี้ท่ี ีการพัฒิา 
ผลการด าเนินิการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบกำรพัฒนำ พัฒนำ 

/ไม่พัฒนำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพ
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  5  
- - ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบ
กับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

- - 2.59  
  พอใช้  

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำ
คุณธรรม 

- - 
5 

ดีมำก 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด - - 

5 
ดีมำก 

 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนบุคลำกร 

- - 5  
  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงิน 

- - 5  
  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำน
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

- - 5  

  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ 2.6  ระดับคุณภำพในกำรประสำน
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

- - 5  
  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำ 

- - 4  
  ดี  

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำ
หรือกลุ่มวิชำ 

- - 3  
  พอใช้  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ - - 4  
  ดี  

ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

- - 5  
  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพภำยใน 

- - 5  
  ดีมำก  
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จ าิวิาัวบ่าช้ีทั้าห ดที่ ีการประเน นิ จ าิวิาัวบ่าช้ีที่ ีการพัฒิา ร้อยละ 

   
 

 
การค าิวณ 

 
       จ ำนวนต้วบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ 

                      ร้อยละ    =                                                                     x  100 
          จ ำนวนตวับ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีกำรประเมิน 

 
 ระดับคุณภาพ 

 

ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองต ำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก ำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมิน ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ชึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 
 

     ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน 
สูตรค ำนวณ  ค่ำคะแนน    =                                                                      x  5 
                     ๘๐ 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑  - 5.00 ดีมำก 
3.๕๑  - 4.50 ดี 
2.๕๑  - 3.50 พอใช้ 
1.๕๑  - 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00  - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเน นิ 

 
 ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 

5 ดีมำก 
 

จุดเนด่ิ 
 - 
จุดควรพัฒิา 
 - 
ข้อเนสิอแิะและแิวทาาใิการพัฒิา  
 - 
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สรุปผลการประเน นิาา  าารฐาิที่  4 
 

 าารฐาิ ค่าคะแิิ ระดับคุณภาพ 
4.1 5 ดีมำก 
4.2 - - 
รว  5 ดี าก 

คะแิิเนฉลี่ย ผลรวมค่ำคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ถึง ตัว
บ่งช้ีที่ ที่ 4.2  
หำรด้วย 2 

คะแนน 4.51– 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมำก 
คะแนน 3.51– 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.51– 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51– 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 0.00– 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 
 



5.  สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  3.80 ดี 
ตัวบ่งชี้  1.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  1.2 2.59 พอใช้ 
มาตรฐานที่ 2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  2.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  2.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  2.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  2.5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 4 ดี 
ตัวบ่งชี้  3.1 4 ดี 
ตัวบ่งชี้  3.2 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้  3.3 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้  3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  4.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  4.2   

 
5.1.1   จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน    10 ตัวบ่งชี้     
5.1.2 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน      2    ตัวบ่งชี้     
5.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน      2 ตัวบ่งชี้     
5.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน      - ตัวบ่งชี้     
5.1.5 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน      - ตัวบ่งชี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

                                                                                 

5.2  สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1   จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี 
2. สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาที่เรียน 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 

๑ ปี  และความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพอย่างแท้จริง มีการประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา      ทุก
สาขางาน และจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ 3D เศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชา 

6. สถานศึกษาสามารถจัดครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตรง
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ความสามารถอย่างแท้จริงตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

7. สถานศึกษามีการจัดประชุมและประเมินความพึงพอใจ และการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารเพ่ือรับทราบข้อมูล
และน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

8. สถานศึกษามีการจัดโครงการ   กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน     เพ่ือรองรับความเสี่ยง
ทั้ง ๕ ด้าน 

9. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าใช้บริการห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  และน าผล
มาพัฒนาเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

10. สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนทั้ง 7 สาขา ได้แก่สาขาการบัญชี 
สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้าก าลัง สาขาสถาปัตยกรรม 
โดยให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

11. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้ใช้ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์  ในการสร้างพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการอย่างต่อเนื่อง  และมี
โครงการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา  

12. สถานศึกษามีช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการ  Website  
(www.Technonp.ac.th), กิจกรรมชุมชน/สถานศึกษา   

13. สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก และน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกเพ่ือน าผลไปพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรม โครงการ ต่อไป 

14. สถานศึกษามีการด าเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ  และการประกันคุณภาพภายในและ
มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ครู บุคลากร ทุกท่าน 

15. สถานศึกษามีการด าเนินการติดตั้งวงจรปิดทั้งในและนอกอาคารเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

16. สถานศึกษามีแนวทางปรับปรุงระบบสารสนเทศ และเชื่อมต่อโทรทัศน์เพ่ิมเติมในบริเวณห้อง
โถงอาคารเรียน เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
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 5.2.2  จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการวิชาชีพให้มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  มีระดับ
คุณภาพ สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษระดับคุณภาพพอใช้  

3. สถานศึกษายังขาดการระดมทุนการศึกษา ทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
4. ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการประกวด  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย     และโครงงาน

ให้สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
 5.2.3  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. สถานศึกษามีแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย     โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพอย่างแท้จริง และมีการประเมินตาม
สภาพจริงทุกรายวิชา  ทุกสาขาวิชา ทุกสาขางาน และจัดท าแผนการเรียนรู้  ฐานสมรรถนะ
แบบบูรณาการ 3D เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

2. สถานศึกษามีแนวทางพัฒนาจัดให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนทั้ง 7 สาขา ได้แก่สาขาการบัญชี 
สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาช่างยนต์ สาขาไฟฟ้าก าลัง สาขาสถาปัตยกรรม  
โดยให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

3. สถานศึกษามีแนวทางส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เรียนจบแล้วได้งานท า ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ป ี

4. สถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกแก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษามีแนวทางจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติม สอนเสริมในรายวิชาความรู้พ้ืนฐาน
ทั่วไป ความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพพาณิชยกรรมสมรรถนะพ้ืนฐานประยุกต์และ  สมรรถนะเพ่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ V-NET ให้ผลการสอบมีระดับสูงขึ้น 

6. สถานศึกษามีการติดต่อสถานประกอบการเพ่ือจัดส่งผู้เรียนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรง
ตามสมรรถนะสาขาวิชา 
 

 5.2.4  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
(เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้อง
พัฒนาเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
การให้ความเห็นชอบ 

การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
*********************** 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม   ได้พิจารณารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม  แล้ว 

 

เห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีของสถานศึกษา หรือการประเมิน
ตนเอง  ( Self  Assessment Report : SAR )  ประจ าปีการศึกษา 2559    เพ่ือรายงานผลการประเมินของ
สถานศึกษา อันประกอบไปด้วยสาระส าคัญที่ครอบคลุมข้อมูลพ้ืนฐาน   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน และสรุปผลการพัฒนาและการ
น าไปใช้  เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545  มาตรา 48   ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  ที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และรายงานต่อสาธารณชนโดยบุคลากรของสถานศึกษา   หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
 
 
ลงชื่อ   

            
(นายชโนทัย   เหงี่ยมสง่า) 

                                                              ผู้อ านวยการ 
                                                             วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

………………………………………………. 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อ 22 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดท า รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จึงแต่งตั้งคณะผู้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายชโนทัย  เหงี่ยมสง่า  ประธานกรรมการ 
2. นางนวรัตน์  สิริล้อสกุลเพชร  กรรมการ 
3. นางจุไรรัตน์  ช านาญ   กรรมการ 
4. นายอานนท์  สรณะพิบูลย์  กรรมการ 
5. นางณัฐสิทธา  ปิ่นหอม   กรรมการ 
6. นางวัลลาภรณ์   มณีรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 
ฝ่ายด าเนินการ 

1. นางณัฐสิทธา  ปิ่นหอม   ประธานกรรมการ 
2. นางจุไรรัตน์  ช านาญ   กรรมการ 
3. นายอานนท์  สรณะพิบูลย์  กรรมการ 
4. นางจิตรลดา  อัคคะณิชชา  กรรมการ 
5. นายฉัตชัย  เกิดศรีเพ็ง  กรรมการ 
6. นางสาวฉัตรธิชา  ไฮ้นุกูล   กรรมการ 
7. นายชนะ  เชี่ยวเชิงสันต ิ  กรรมการ 
8. นายชาติชาย  คลังนาค   กรรมการ 
9. นางสาวนภนัย  บุญหยาด  กรรมการ 
10. นางบุญศิริ  จิตมั่น   กรรมการ 
11. นายประโยชน์  ค ากก   กรรมการ 
12. นายมานะ  จันระมาด  กรรมการ 
13. นางยุพิน  รัตนกุลดิลก  กรรมการ 
14. นางสาววรรณทิพย์ พานแก้ว  กรรมการ 
15. นายสุขุม  ปู่สีทา   กรรมการ 
16. นางหนึ่งฤทัย  อ่วมเรืองศรี  กรรมการ 

 
 
 



 
17. นางอนงค์นาถ  ทองโชติ   กรรมการ 
18. นายอัมพันธ์  ทองโชติ   กรรมการ 
19. นางอารัตน์  เรืองรังษี  กรรมการ 
20. นางอุทัยวรรณ  ลิขิตผลิต   กรรมการ 
21. นายแหลม  เพ็ญภักดิ์   กรรมการ 
22. นายนิพนธ์  สุวรรณกูฏ   กรรมการ 
23. นายทวีศักดิ์  ก าทรัพย์  กรรมการ 
24. นายธวัชชัย  สมบูรณ์พันธ์  กรรมการ 
25. นางรชยา  ศรีหรั่งไพโรจน์  กรรมการ 
26. นางวัลลาภรณ์   มณีรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์นโยบายและบริบทที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2. ก าหนดและจัดท า รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
3. ตรวจสอบ รายงานการประเมินคุณภาพภายใน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  
4. ประกาศนโยบายจัดท าข้อตกลงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
 

   ณ  วันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2560            
 
 
 
 

(นายชโนทัย  เหงี่ยมสง่า) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

 
 
 
 

 



ช่ือสถานศึกษา------------> จงัหวดั วธีิใช้งาน

1 กรุณาป้อนขอ้มูลสาขางาน จ านวนครู ผูเ้รียน ใน sheet master ก่อน โดยป้อนขอ้มูลใน cell สีน ้าเงิน

จ านวน 2 ส าหรับ sheet cds1.1 ตอ้งป้อนสาขางานเอง เน่ืองจากเป็นปีการศึกษายอ้นหลงั 1 ปี

สาขางาน ครู 1 2 3 รวม ทวิภาคี เทียบโอน รวมทั้งหมด 3 ส าหรับแถบ sheet ท่ีเป็นสีน ้าเงินให้เขา้ไปป้อนขอ้มูลในช่องสีน ้าเงิน เช่นกนั

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. 1 4 4 4 4 กรณีขอ้มูลเป็นตวัเลขถา้ไม่มีให้ใส่ 0

การบญัชี  ปวช. 0 0 5 sheet 1.1 - 4.2  เป็นสรุปผลแต่ละตวับ่งช้ี สามารถพิมพเ์พ่ือไปจดัท ารูปเล่ม SAR

การขาย  ปวช. 0 0 6 ป้อนโครงการ/กิจกรรม/งาน,จุดเด่น/จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะฯ ได้

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 3 33 62 95 95 7 โปรดตรวจสอบ sheet  sammary  วา่มีตวับ่งช้ีใดยงัไม่ไดด้ าเนินการ

การบญัชี  _ ปวส. 4 78 85 163 163 8 เม่ือป้อนขอ้มูลครบแลว้โปรดตรวจสอบและ save ไวด้ว้ย

การตลาด  _ ปวส. 1 2 8 10 10
การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 3 51 81 132 132
ยานยนต ์ ปวช. 2 17 14 20 51 51
ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 2 41 29 21 91 91
สถาปัตยกรรม  ปวช. 1 15 18 16 49 49
อิเล็กทรอนิกส์  ปวช. 0 0
เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 2 19 38 57 57
ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 2 57 90 147 147
เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส. 1 4 7 11 11

0 0

0 0

0 0

0 0
รวม 22 321 432 57 810 0 0 810

ครูสามญั 5 คน
บุคลากรทางการศึกษา 3 คน

จ านวนผูเ้รียน

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

นครปฐมวิทยาลยัเทคโนโลยนีครปฐม



สาขางาน

(แกไ้ขสาขางานได้

เน่ืองจากเป็นปียอ้นหลงั) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. 0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

การบญัชี  ปวช. 0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

การขาย  ปวช. 0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 27 17 6 4 27 100 27 22 81 18 82 18 82 18 82

การบญัชี  _ ปวส. 25 19 4 2 25 100 25 21 84 17 81 17 81 17 81

การตลาด  _ ปวส. 10 6 2 2 10 100 10 8 80 7 88 7 88 7 88

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

ยานยนต ์ ปวช. 13 8 3 2 13 100 13 11 85 9 82 9 82 9 82

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 5 3 1 1 5 100 5 4 80 4 100 4 100 4 100

สถาปัตยกรรม  ปวช. 3 1 2 3 100 3 3 100 3 100 3 100 3 100

อิเล็กทรอนิกส์  ปวช. 2 0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 20 8 9 3 20 100 20 17 85 17 100 16 94 16 94

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 17 10 4 3 17 100 17 14 82 14 100 14 100 14 100

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ 
ปวส.

4 2 2 4 100 4 4 100 4 100 4 100 3 75

0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

0 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

รวม 126 74 33 17 124 98.41 124 104 83.87 93 89.42 92 88.46 91 87.50

ร้อยละ จ านวนแบบ
ส ารวจท่ีส่ง

จ านวนแบบ
ส ารวจท่ีตอบ

กลบั

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1
จ านวนขอ้มูลตอบกลบัท่ีมีผลการประเมินเฉล่ีย 3.51-5.00

ดา้นคุณลกัษณะฯ ดา้นสมรรถนะหลกัฯ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ

ร้อยละจ านวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา 1 ปี

จ  านวนผูท่ี้ได้
งานท า

จ  านวนผู ้
ศึกษาต่อ

จ านวนผู ้
ประกอบอาชีพ

อิสระ

รวม



สาขางาน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. AUTO AUTO AUTO

การบญัชี  ปวช. AUTO AUTO AUTO

การขาย  ปวช. AUTO AUTO AUTO

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 36 50 14

การบญัชี  _ ปวส. 58 21 22

การตลาด  _ ปวส. 42 33 25

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 40 34 26

ยานยนต ์ ปวช. 21 55 24

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 32 59 10

สถาปัตยกรรม  ปวช. 29 54 18

อิเล็กทรอนิกส์  ปวช. AUTO AUTO AUTO

เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 31 16 53

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 51 29 20
เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ 
ปวส.

29 50 21

AUTO AUTO AUTO

AUTO AUTO AUTO

AUTO AUTO AUTO

AUTO AUTO AUTO

รวม 41.43 37 22241 145273659

14 4

65

8

13

45

127

28

38

41

14

8

23

3

62 17124 45

106

124 50

61

4

22

12 5

42 32

7

37

15

21

24

24

5

9

4

7 3

25

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2

จ านวนผูเ้รียนแรกเขา้ของรุ่น จ านวนผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวนผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั จ านวนผูเ้รียนท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา



สาขางาน จ านวนครู จ านวน
ผูเ้รียนทั้งหมด

อตัราส่วนครู
ต่อผูเ้รียน

จ านวนครูท่ีจบตรงหรือ
สมัพนัธ์กบัรายวิชาท่ีสอน

ร้อยละของครูท่ีจบ
ตรงหรือสมัพนัธ์ฯ

จ านวนครูท่ี
ไดรั้บการพฒันา

ร้อยละ จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไดรั้บเกียรติคุณ ยกยอ่ง

ร้อยละ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. 1 4 1 :4 1 100.00 1 100.00 0.00
การบญัชี  ปวช. 0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO
การขาย  ปวช. 0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 3 95 1 :32 3 100.00 3 100.00 2 66.67
การบญัชี  _ ปวส. 4 163 1 :41 4 100.00 4 100.00 4 100.00
การตลาด  _ ปวส. 1 10 1 :10 1 100.00 1 100.00 0.00
การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 3 132 1 :44 3 100.00 3 100.00 0.00
ยานยนต ์ ปวช. 2 51 1 :26 2 100.00 2 100.00 0.00
ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 2 91 1 :46 2 100.00 2 100.00 1 50.00
สถาปัตยกรรม  ปวช. 1 49 1 :49 1 100.00 1 100.00 0.00
อิเลก็ทรอนิกส์  ปวช. 0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO
เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 2 57 1 :29 2 100.00 2 100.00 1 50.00
ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 2 147 1 :74 2 100.00 2 100.00 2 100.00
เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส. 1 11 1 :11 1 100.00 1 100.00 0.00

0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO
0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO
0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO
0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

รวมทุกสาขางาน 22 810 1:37 22 100.00 22 100.00 10 45.45
ครูสามญั 5 1:162 5 100.00 5 100.00 3 60.00

รวมทั้งหมด 27 1:30 27 100.00 27 100.00 13 48.15
บุคลากรทางการศึกษา 3 0
อตัราส่วนบุคลากรต่อครู 11

รวม 30 810 1:30 27 100.00 27 100.00 13 43.33

ตวับ่งช้ีที่ 2.3



สาขางาน งบด าเนินการ ค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์
และส่ือส าหรับการ
เรียนการสอน

ร้อยละของ
รายจ่ายค่า
วสัดุฝึกฯ

รายจ่ายในการ
ส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ผูเ้รียนไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ

ร้อยละของ
รายจ่ายในการไป
บริการวิชาการ 

วิชาชีพ

รายจ่ายในการส่งเสริม 
สนบัสนุน การจดัท า 
โครงการพฒันาทกัษะ

วิชาชีพ

ร้อยละของ
รายจ่ายในการ

จดัท า
โครงการฯ

รายจ่ายในการส่งเสริม 
สนบัสนุน การจดั
กิจกรรมดา้นต่างๆ

ร้อยละของ
รายจ่ายใน
การจดั
กิจกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. 16804.00 0.40 1935.00 0.05 5015.00 0.12 3736.00 0.09

การบญัชี  ปวช. 0.00 0.00 0.00 0.00

การขาย  ปวช. 0.00 0.00 0.00 0.00

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 228645.00 5.43 18223.00 0.43 59900.00 1.42 29385.00 0.70

การบญัชี  _ ปวส. 259233.00 6.16 20382.00 0.48 80354.00 1.91 40320.00 0.96

การตลาด  _ ปวส. 29823.00 0.71 4342.00 0.10 8700.00 0.21 7500.00 0.18

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 210183.00 4.99 16671.00 0.40 63510.00 1.51 28416.00 0.67

ยานยนต ์ ปวช. 107932.00 2.56 10074.00 0.24 42701.00 1.01 14592.00 0.35

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 191780.00 4.55 15285.00 0.36 55073.00 1.31 21500.00 0.51

สถาปัตยกรรม  ปวช. 99411.00 2.36 8357.00 0.20 30118.00 0.72 13440.00 0.32

อิเล็กทรอนิกส์  ปวช. 0.00 0.00 0.00 0.00

เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 139234.00 3.31 10865.00 0.26 49153.00 1.17 17500.00 0.42

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 280252.32 6.66 22325.00 0.53 79195.00 1.88 31904.00 0.76

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส. 42904.00 1.02 6581.00 0.16 12907.00 0.31 8860.00 0.21

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 4210781.00 1606201.32 38.14 135040.00 3.21 486626.00 11.56 217153.00 5.16

ตวับ่งช้ีที่ 2.4

4210781.00



สาขางาน จ านวนผูเ้รียน จ านวนบคุคล
หน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจดัการศึกษาฯ

สดัส่วนระหวา่ง
ผูเ้รียน : 

หน่วยงานท่ีให้
ความร่วมมือ

จ านวนทนุการศึกษา สดัส่วน
ระหวา่งทนุ :
 ผูเ้รียน 
(1:100)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. 4 AUTO 1 1 :4

การบญัชี  ปวช. 0 AUTO AUTO

การขาย  ปวช. 0 AUTO AUTO

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 95 30 1 :3 4 1 :24

การบญัชี  _ ปวส. 163 34 1 :5 7 1 :23

การตลาด  _ ปวส. 10 5 1 :2 1 1 :10

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 132 29 1 :5 10 1 :13

ยานยนต ์ ปวช. 51 7 1 :7 5 1 :10

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 91 10 1 :9 3 1 :30

สถาปัตยกรรม  ปวช. 49 5 1 :10 4 1 :12

อิเลก็ทรอนิกส์  ปวช. 0 AUTO AUTO

เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 57 12 1 :5 3 1 :19

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 147 39 1 :4 5 1 :29

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส. 11 5 1 :2 1 1 :11

0 AUTO AUTO

0 AUTO AUTO

0 AUTO AUTO

0 AUTO AUTO

รวม 810 176 1 :5 11 สาขางาน 44 1 :18 9

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6

จ านวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบคุคล
 ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร

1

1

จ านวนความร่วมมือช่วยเหลือจากบคุคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริจาคเงิน หรือวสัดุอุปกรณ์ 

หรือครุภณัฑห์รือส่ิงอ่ืน ๆ

1

1

1
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4
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3
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ตวับ่งช้ีที่ 3.1
จ านวนครูท่ีจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้รายวิชาตามเกณฑท่ี์ก าหนด

จ านวนครูท่ีจดัการเรียนการสอน
 ตามแผนฯ และมีการบนัทึก

หลงัการสอน

จ านวนครูท่ีน าผลจากการวดัผล
และการประเมินผลการเรียนฯ
ไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน

1 1 1 11 1
0

สาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช.

จ านวนครู

การขาย  ปวช.
การบญัชี  ปวช.

3

จ านวนครูท่ีไดรั้บการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอน

จ านวนครูท่ีแกไ้ขปัญหา โดย
การศึกษาหรือการวิจยัอยา่งนอ้ย 

1 รายวิชาฯ

การตลาด  _ ปวส.

รวม
ครูสามญั

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส.
การบญัชี  _ ปวส.

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส.

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส.

เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส.
อิเลก็ทรอนิกส์  ปวช.
สถาปัตยกรรม  ปวช.
ไฟฟ้าก าลงั  ปวช.

27

0
5

1

0
0

1
0
1
2

ยานยนต ์ ปวช. 2

2

1 1
2

2
0
1

2 2

2
2



จ านวนครู

1
0
0
3
4
1
3
2
2
1
0
2
2
1
0
0
0
0
5
27

1
ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส.
เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส.
อิเล็กทรอนิกส์  ปวช.

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส. 1
2
2

1

2 2
2 2

1 1

จ านวนครูท่ีศึกษาส ารวจ
ขอ้มูลความตอ้งการในการ
พฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

สาขางาน จ านวนครูท่ีพฒันารายวิชา
หรือกลุ่มวิชาตามเกณฑท่ี์

ก าหนด

จ านวนครูท่ีไดรั้บการส่งเสริม
 สนบัสนุน ส่ือการสอนฯ

การบญัชี  ปวช.
การขาย  ปวช.

จ านวนครูท่ีสถานศึกษา
ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั
ดูแลให้มีการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลฯ

จ านวนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ท่ีพฒันาตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ไว ้ไม่เกิน 3 ปีครบทุกสาขา

งาน
1

ตวับ่งช้ีที่ 3.2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช.

0

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 2

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส.
ยานยนต ์ ปวช.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส.
การบญัชี  _ ปวส.
การตลาด  _ ปวส.

4
1

3 3

1
4

5

22

2
3

2

22

1

1

1
2
22

3 3
1

สถาปัตยกรรม  ปวช.

4
3

22
ครูสามญั 5 5

รวม 0



สาขางาน จ านวน
ผูเ้รียน
ทั้งหมด

จ านวน
ผูเ้รียนระบบ
ทวิภาคี

ร้อยละของ
ผูเ้รียนทวิภาคี

จ านวนคร้ังท่ี
ครูออกไป
นิเทศการฝึก
ประสบการณ์

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีท า
โครงการฯ

จ านวน
โครงการฯ

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละของ
ผลงานท่ี
น าไปใช้
ประโยชน์

จ  านวน
ผูเ้รียนท่ี

ลงทะเบียน
เรียนครบทกุ
รายวิชา

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีผา่น
การประเมิน
มาตรฐานฯ 
คร้ังแรก

ร้อยละของ
จ านวน

ผูเ้รียนท่ีผา่น
เกณฑก์าร
ประเมินฯ

จ านวน
ผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บ
รางวลัฯ

ร้อยละของ
จ านวน
ผูเ้รียนท่ี

ไดรั้บรางวลัฯ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. 4 0 0.00 AUTO AUTO 0.00

การบญัชี  ปวช. 0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

การขาย  ปวช. 0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 95 0 0.00 4 45 23 23 100.00 62 35 56.45 1 1.05

การบญัชี  _ ปวส. 163 0 0.00 4 61 31 31 100.00 85 54 63.53 6 3.68

การตลาด  _ ปวส. 10 0 0.00 4 5 3 3 100.00 8 4 50.00 1 10.00

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 132 0 0.00 4 50 25 25 100.00 81 53 65.43 7 5.30

ยานยนต ์ ปวช. 51 0 0.00 4 8 3 3 100.00 20 12 60.00 1 1.96

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 91 0 0.00 4 13 5 5 100.00 21 21 100.00 2 2.20

สถาปัตยกรรม  ปวช. 49 0 0.00 4 8 3 3 100.00 16 14 87.50 34 69.39

อิเลก็ทรอนิกส์  ปวช. 0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 57 0 0.00 4 14 7 7 100.00 38 15 39.47 1 1.75

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 147 0 0.00 4 65 33 33 100.00 90 65 72.22 2 1.36

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส. 11 0 0.00 4 4 2 2 100.00 7 6 85.71 2 18.18

0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

0 0 AUTO AUTO AUTO AUTO

รวม 810 0 0.00 40 273 135 135 100.00 428 279 65.19 57 7.04

ตวับ่งช้ีท่ี 3.3



สาขางาน จ านวน
ผูเ้รียน
ทั้งหมด

จ านวน
กิจกรรม
ดา้นการรัก
ชาติฯ

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า 1  
กิจกรรม

จ านวน
กิจกรรม
ดา้นการ
อนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า 1  
กิจกรรม

จ านวน
กิจกรรม
ดา้นการ
กีฬาและ

นนัทนาการ

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า 1  
กิจกรรม

จ านวนกิจกรรมดา้น
การส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า 1  
กิจกรรม

จ านวนกิจกรรมการ
บริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท า

ประโยชน์ต่อชุมชน 
สงัคม

จ านวน
ผูเ้รียนท่ีเขา้

ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า 1  
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

การบญัชี  ปวช. 0
การขาย  ปวช. 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ 95 5 95 5 95 5 95 5 95 5 95

การบญัชี  _ ปวส. 163 5 163 5 163 5 163 5 163 5 163

การตลาด  _ ปวส. 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132

ยานยนต ์ ปวช. 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 91 5 91 5 91 5 91 5 91 5 91

สถาปัตยกรรม  ปวช. 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49

อิเลก็ทรอนิกส์  ปวช. 0
เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 57 5 57 5 57 5 57 5 57 5 57

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 147 5 147 5 147 5 147 5 147 5 147

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11

0
0
0
0

รวม 810 55 810 55 810 55 810 55 810 55 810

ตวับ่งช้ีท่ี 3.4



ตวับ่งช้ีที่ 1.1 ระดบัความพงึพอใจที่มต่ีอคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา

ผลการด าเนินงาน

98.41

83.87

89.42

88.46

87.50

โครงการ/กจิกรรม/งาน

1.      โครงการส่งเสริมและพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน

     -     กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 2.00 ข้ึนไป และผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

     -     กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

     -     กิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ v – NET และกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ

     -     กิจกรรมติดตามติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาและส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ   ท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา

     -     กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน

ระดบัคุณภาพ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ความส าเร็จ

ประเดน็พจิารณา

5. สถานศึกษามีจ านวนขอ้มลูตอบกลบัท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดา้นสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย 3.51
 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนขอ้มลูตอบกลบั

4. สถานศึกษามีจ านวนขอ้มลูตอบกลบัท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดา้นสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนขอ้มลูตอบกลบั

3. สถานศึกษามีจ านวนขอ้มลูตอบกลบัท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนขอ้มลูตอบกลบั

2. สถานศึกษาไดมี้การส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและไดรั้บ
ขอ้มลูตอบกลบัไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาไปท างาน 
จากสถานศึกษาท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผูรั้บบริการ 
จากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษา

1. สถานศึกษามีขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผูท่ี้ไดง้านท าในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งภายในหน่ึงปี ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา



ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ้ 5 ดีมาก

จุดเด่น

จุดที่ควรพฒันา

   สถานศึกษาควรมีหลากหลายช่องทาง/วิธีการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา

   สถานศึกษาไดรั้บขอ้มลูตอบกลบัความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีจากสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ครบถว้นสมบูรณ์ตามเกณฑ์

   สถานศึกษามีแนวทางส่งเสริมใหผู้ส้ าเร็จการศึกษาท่ีเรียนจบแลว้ไดง้านท า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี ตรง
ตามสาขาวิชาท่ีศึกษา



ตวับ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน

สาขางาน ร้อยละ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. AUTO

การบญัชี  ปวช. AUTO

การขาย  ปวช. AUTO

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ _ ปวส. 36

การบญัชี  _ ปวส. 58

การตลาด  _ ปวส. 42

การจดัการทัว่ไป  _ ปวส. 40

ยานยนต ์ ปวช. 21

ไฟฟ้าก าลงั  ปวช. 32

สถาปัตยกรรม  ปวช. 29

อิเลก็ทรอนิกส์  ปวช. AUTO

เทคนิคยานยนต ์ _ ปวส. 31

ไฟฟ้าก าลงั  _ปวส. 51

เทคนิคสถาปัตยกรรม  _ ปวส. 29

AUTO

AUTO

AUTO

AUTO

รวม 41.43

โครงการ/กจิกรรม/งาน

   6.  กิจกรรมการเรียนรู้ประสบการจริงและการฝึกงานของผูเ้รียน

   1.  กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 2.00 ข้ึนไป และผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

   2.  กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

   3.  กิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ V-net และกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ

   4.  กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้ละการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

   5.  กิจกรรมวนัวิชาการ

124 50

38 8

41 13

127 65

106 61

12 5

14

0

28 8

0 0

45 14

0

45

0

0

4

0

124

0

0

0

0 0

659 273

จ านวนผูเ้รียนแรกเขา้ของรุ่น จ านวนผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษา

0 0

00



ระดบัคุณภาพ

ความส าเร็จ

จุดเด่น

จุดที่ควรพฒันา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา

-

   1. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี

   2. สถานศึกษามีนโยบายการด าเนินโครงการ /งาน/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพ่ือรองรับความ
เส่ียงทั้ง 5 ดา้น

  1. ควรมีการติดตามผูเ้รียนอยา่งเขม้ขน้มากข้ึน

2.59
ค่าคะแนน

พอใช้
ระดบัคุณภาพ

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน0.00 – 1.50
ตอ้งปรับปรุง

ค่าคะแนน

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50

ระดบัคุณภาพ

2.51 – 3.50 พอใช้
ดี

ดีมาก

1.51 – 2.50



ตวับ่งช้ีที่ 2.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

ผลการด าเนินงาน

มี

มี

มี

มี

มี

โครงการ/กจิกรรม/งาน

1. โครงการส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริยแ์ละท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  

     - กิจกรรมคลินิกคุณธรรมและส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม  บริการงานกศุล(มีจิตอาสา)

     - กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 

     - กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ

     - กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ

     - กิจกรรมเลือกตั้งประธานกรรมการนกัเรียน  และส่งเสริมประชาธิปไตย

ระดบัคุณภาพ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ประเดน็การพจิารณา

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหก้ลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม
ผูเ้รียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง

3. สถานศึกษาจดัใหก้ลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้รียนจดัท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนัของแต่ละกลุ่ม

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องกลุ่ม
ผูบ้ริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้รียน ดว้ยความสมคัรใจ เตม็ใจและโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกคน

1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนร่วมกนั



ความส าเร็จ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 ดีมาก

จุดเด่น

จุดที่ควรพฒันา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา

1. สถานศึกษามีโครงการ/งาน/กิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม โดยด าเนินการ    นกัเรียน นกัศึกษาระดบัปวช. 1 - 3 และปวส. 
1-2 เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นคุณธรรมทุกวนัพฤหสับดีตลอดปีการศึกษา

1. สถานศึกษาควรใหท้างเลือกหรือช่องทางอ่ืนแก่ผูเ้รียน ในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน โดยการส ารวจ
ความตอ้งการในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ

1. สถานศึกษาควรวางแผนก าหนดระยะเวลาและวิธีด าเนินการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน



ตวับ่งช้ีที่ 2.2 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานต้นสังกดั

ผลการด าเนินงาน

มี

มี

มี

มี

มี

โครงการ/กจิกรรม/งาน

ระดบัคุณภาพ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

1. โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารสถานศึกษาและการจดัการศึกษา
     - กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
     - กิจกรรมสนบัสนุนเรียนฟรี ๑๕ ปีอยา่งมีคุณภาพ
     - กองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาและการจดัระบบดูแลผูเ้รียน
     - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
3. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและใหบ้ริการวิชาการ  วิชาชีพสู่ชุมชน  สถานประกอบการและองคก์รภายนอก 
     - กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ประเดน็การประเมนิ

5. ผูอ้  านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพฒันาต่อไป

4. ผูอ้  านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายท่ีก าหนด

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน ร่วมกนัก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและ
ด าเนินงานเพ่ือใหน้โยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดัประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย

2. ผูอ้  านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให ้ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเ้รียนรวมทั้งผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนไดรู้้
และเขา้ใจในนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สงักดัมอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดี

1. ผูอ้  านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ ในนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สงักดัมอบหมายได้
อยา่งถูกตอ้ง



ความส าเร็จ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเดน็การประเมิน ขอ้ 1,2,3,4 และ 5 5 ดีมาก

จุดเด่น

1. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับกบันโยบายตน้สงักดัอยา่งชดัเจน

จุดที่ควรพฒันา

-

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา

-



ตวับ่งช้ีที่ 2.3 ระดบัคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร

ผลการด าเนินงาน

1:30

100.00

100.00

11.00

43.33

โครงการ/กจิกรรม/งาน

1.      โครงการส่งเสริม  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1       กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานวิจยั/งานประกนั/ อบรมทางวิชาการ)

1.2       กิจกรรมส่งเสริมดา้นสวสัดิการ

1.3       กิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกยอ่งขององคก์ร

ระดบัคุณภาพ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเดน็การประเมิน 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเดน็การประเมิน 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเดน็การประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเดน็การประเมิน 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการประกาศเกียรติ
คุณ ยกยอ่งความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์ร
ภายนอก ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

ประเดน็การประเมนิ

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล ใหมี้จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
อตัราก าลงัในสถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนงัสือ ก .ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าดว้ยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลว้แต่กรณี

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล ใหค้รูไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ไดศึ้กษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดา้นวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัรายวิชาท่ีสอนไมน่อ้ยกว่า 10 ชัว่โมง
ต่อปี

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล ใหค้รูผูส้อนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผูท่ี้จบการศึกษา
ตรงหรือสมัพนัธ์กบัรายวิชาท่ีสอนหรือเป็นผูท่ี้ไดเ้ขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสมัพนัธ์
กบัรายวิชาท่ีสอน

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแล ใหมี้จ านวนครูทั้งหมดเทียบกบัจ านวนผูเ้รียนทั้งหมดตาม
เกณฑม์าตรฐานอตัราก าลงัในสถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนงัสือ 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าดว้ยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลว้แต่
กรณี



ความส าเร็จ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน 1 ขอ้ 5 ดีมาก

จุดเด่น

จุดที่ควรพฒันา

-

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา

-

1. สถานศึกษาสามารถจดัครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดต้รงตามคุณวุฒิและเช่ียวชาญหรือสมัพนัธ์
กบัรายวิชาท่ีสอน



ตวับ่งช้ีที่ 2.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

ประเดน็การประเมนิ จ านวนเงิน

งบด าเนินการ=

4,210,781.00 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ

1,606,201.32 38.14

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สงัคมไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ

135,040.00 3.21

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุน การจดัท าการประกวด การ
แสดงโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ

486,626.00 11.56

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุน การจดักิจกรรมดา้นการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การกีฬาและนนัทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ

217,153.00 5.16

โครงการ/กจิกรรม/งาน

1.      โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพงานวิชาการและศกัยภาพผูเ้รียน 

-     กิจกรรมการบริการการเงินและงบประมาณ (จดัหารายไดห้รือมลูคา่ของผลผลิตจากการใชว้สัดุฝึก)

ระดบัคุณภาพ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเดน็การประเมิน 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเดน็การประเมิน 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเดน็การประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเดน็การประเมิน 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบติังานประจ าปี มีการจดัสรรงบประมาณเป็นคา่ใชจ่้าย
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ

ผลการด านินงาน

                       -     กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการจดัหา  และการใชส่ื้อการเรียนการสอน และการประเมินความพึงพอใจของครู
บุคลากรและผูเ้รียนเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์และส่ือการเรียนการสอน



ความส าเร็จ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน 5 ขอ้ 5 ดีมาก

จุดเด่น

จุดที่ควรพฒันา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา

1. สถานศึกษาก าหนดแนวทางการสร้างและจดัหาส่ือการเรียนการสอนดว้ยวิธีท่ีหลากหลายท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะอาชีพ

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบติังานประจ าปีและมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามเกณฑข์อง
มาตรฐานการอาชีวศึกษาก าหนดอยา่งชดัเจน

1. ควรมีโครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีสอดรับกบัการจดัหาส่ือส าหรับการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา



ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

ผลการด าเนินงาน

มี

มี

มี

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1.      โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารสถานศึกษาและการจดัการศึกษา 

-     กิจกรรมการบริการการเงินและงบประมาณ 

-     กิจกรรมพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

-     กิจกรรมพฒันาและดูแลส่ิงแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ความส าเร็จ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ้ 5 ดีมาก

1. สถานศึกษามีการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภยั

ประเด็นการประเมิน

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน สามารถใชป้ระโยชน์จากการบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ อยา่งมีคุณภาพ

   (5) มีการส ารองฐานขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ

   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกนัไวรัสและก าจดัไวรัส ในเคร่ืองลูกข่าย

   (2) มีการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบฐานขอ้มูลอยา่งชดัเจน

   (1) มีระบบป้องกนัผูบุ้กรุกระบบฐานขอ้มูลจากภายในและภายนอก

   (4) มีฐานขอ้มูลมีการ Update เป็นปัจจุบนั

มี4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล อยา่งน้อย 4 ประเภท อยา่งเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ คือ

3. สถานศึกษามีการก ากบัดูแลในการจดัหา การใช ้การบ ารุงรักษาครุภณัฑท่ี์เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภยัในทุก
สาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน

2. สถานศึกษามีการก ากบัดูแลการใชอ้าคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยวิ์ทยบริการและอ่ืนๆ ให้มี
สภาพท่ีพร้อมใชง้าน มีความปลอดภยั สะอาด เรียบร้อย สวยงาม



จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

1.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจผูเ้ขา้ใชบ้ริการห้องเรียนห้องปฏิบติัการ และน าผลมาพฒันาเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้

2.  สถานศึกษามีการด าเนินการติดตั้งวงจรปิดทั้งในและนอกอาคารเรียน เพ่ือดูแลความปลอดภยัทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

3. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ริการสมารถใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามความตอ้งการ

1.  สถานศึกษามีแนวทางปรับปรุงระบบสารสนเทศ และเช่ือมต่อโทรทศัน์เพ่ิมเติมในบริเวณห้องโถงอาคารเรียน เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้ความรู้
แก่ผูเ้รียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

1. สถานศึกษาก าหนดแนวทางสนบัสนุนส่งเสริมระบบสารสนเทศโดยการเช่ือมต่อโทรทศัน์เพ่ิมเติมในบริเวณห้องโถงอาคารเรียน



ผลการด าเนินงาน

มี

1 :5

มีครบทุกสาขา

1 :18

9

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1.      โครงการส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารสถานศึกษาและการจดัการศึกษา

-     กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

-     กิจกรรมส่งเสริมณระดมทรัพยากรในการจดัการศึกษา(เชิญผูท้รงคุณวุฒิ)

2.      โครงการเสริมสร้างนความร่วมมือและให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน สถานประกอบการ  และองคก์รภายนอก 

-     กิจกรรมสานสัมพนัธ์องคก์รภายนอกเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา (MOU)

3.      โครงการส่งเสริมพฒันาการบริหารความเส่ียง

-     กิจกรรมบริหารความเส่ียง ๕ ดา้น

-     กิจกรรมการจดัระบบดูแลผูเ้รียน ( เยี่ยมบา้น/โฮมรูม)

-     กิจกรรมส่งเสริม ดูแลดา้นสุขภาพ (ตรวจสุขภาพผูเ้รียน/ตรวจสารส่ิงเสพติด/ประกนัอุบติัเหตุผูเ้รียน

4.      โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพงานวิชาการและศกัยภาพของผูเ้รียน

 -     กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาดูงานของผูเ้รียน

-     กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการบริหารจดัการโครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์รือ งานวิจยัของผูเ้รียน

5.      โครงการส่งเสริม สนบัสนุนผูเ้รียนและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

-     กิจกรรมมอบทุนทางการศึกษา

-     กิจกรรมกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา  และการจดัระบบดูแลผูเ้รียน

-     กิจกรรม สนบัสนุนเรียนฟรี ๑๕ ปีอยา่งมีคุณภาพ

5. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการบริจาคเงิน หรือวสัดุอุปกรณ์ หรือครุภณัฑ ์หรือส่ิงอ่ืนๆ อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เพ่ือส่งเสริม 
สนบัสนุน การจดัการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ

4. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผูเ้รียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผูเ้รียนไม่เกิน 100 คน

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

3. สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพฒันาผูเ้รียนในทุกสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจดัการศึกษาดา้น
ระบบทวิภาคี หรือดา้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือดา้นการศึกษาดูงานของผูเ้รียนดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้น 
โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผูเ้รียนไม่เกิน 40 คน

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการศึกษา

ประเด็นการประเมิน



ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ความส าเร็จ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ้ 5 ดีมาก

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

  1. สถานศึกษายงัขาดการระดมทุนดา้นงานวิจยัจากหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สถานศึกษามีการจดัประชุมและประเมินความพึงพอใจ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และประเมินภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารเพ่ือรับทราบขอ้มูลและน าผลมาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน

  1. สถานศึกษามีแนวทางในการด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและองคก์รภายนอก สนบัสนุนทุนวิจยัแก่ครู



ตวับ่งช้ีที่ 3.1 ระดบัคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ผลการด าเนินงาน

ทุกคน

ทุกคน

ไมค่รบทุกคน

ทุกคน

ทุกคน

(1) การระบุปัญหา

(2) การระบุวตัถุประสงค์

(3) วิธีการด าเนินการ

(4) การเกบ็ขอ้มลู

(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพ่ือน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาหรือการวิจยั ไปใชป้ระโยชน์

โครงการ/กจิกรรม/งาน

1.    โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพงานวิชาการและศกัยภาพของผูเ้รียน 

-     กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน

-     กิจกรรมส่งเสริมการจดัท าแผนการการจดัการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายวิชา

-     กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้ละการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

-     กิจกรรมนิเทศภายใน

2.      โครงการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-     กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานประกนั/งานวิจยั/อบรมทางวิชาการ)

                            -    กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการผลิตนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยัของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลใหค้รูทุกคนแกไ้ขปัญหา พฒันาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจยั อยา่งนอ้ย 1 รายวิชา ซ่ึงประกอบดว้ย

ประเดน็การประเมนิ

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลใหค้รูทุกคนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น สมบูรณ์ ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลใหค้รูทุกคนจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบนัทึกหลงัการสอน

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลใหค้รูทุกคนน าผลจากการวดัผลและการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลใหมี้การนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็น
ขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหา พฒันาการเรียนการสอนต่อไป



ระดบัคุณภาพ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเดน็การประเมิน 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเดน็การประเมิน 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเดน็การประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเดน็การประเมิน 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ความส าเร็จ

ผลการประเมนิ ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มีผลตามประเดน็การประเมิน 4 ขอ้ 4 ดี

จุดเด่น

จุดที่ควรพฒันา

-

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา

-

  1. สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัสมรรถนะอาชีพอยา่งแทจ้ริง มี
การประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา ทุกสาขางานและจดัท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา

  2. สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ ในการสร้างพฒันาส่ิงประดิษฐ์
 งานวิจยั และโครงการอยา่งต่อเน่ือง  และมีโครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา



ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

ผลการด าเนินงาน

มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1.      โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพงานวิชาการและศกัยภาพผูเ้รียน 

 -     กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้ละการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

 -    กิจกรรมจดัหา การใช ้และการประเมินความพึงพอใจของครูบุคลากรและผูเ้รียนเก่ียวกบัวสัดุ

                                  อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์และส่ือการเรียนการสอน

 -     กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาการและวิชาชีพ

 -     กิจกรรมคลินิกคุณธรรมและส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม บริการงานกุศล (จิตอาสา)

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ความส าเร็จ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3 3 พอใช้

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชา

ประเด็นการประเมิน

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพฒันาตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานท่ีจดัการ
เรียนการสอน

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแกไ้ขรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาท่ีพฒันา

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนส่ือการสอนและก ากบัดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพฒันาให้
ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลให้ครูพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามขอ้ 1 จากเอกสารอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดห้รือ
พฒันาร่วมกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง



จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

-

   1.      สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเก่ียวกบัดา้นการพฒันาหลกัสูตร ร่วมกบัสถานประกอบการท่ีไดรั้บผลจากขอ้เสนอแนะในการ
ฝึกงานของผูเ้รียน

  2.      สถานศึกษาควรให้ผูส้อนพฒันาการใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนให้หลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียน

  1.      สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และองคก์รภายนอก ในการพฒันาหลกัสูตร การจดัการสอน



ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ผลการด าเนินงาน

0.00

40

100.00

65.19

7.04

โครงการ/กิจกรรม/งาน

๑.      โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพงานวิชาการและศกัยภาพของผูเ้รียน 

-     กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์จริงและการฝึกงานของผูเ้รียน

๒.      โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน สถานประกอบการและองคก์รภายนอก 

-     กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนของสาขาวิชา

๓.      โครงการส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

-     กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒.๐๐ข้ึนไป และผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

-     กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

-     กิจกรรมทดสอบการศึกษาระดบัชาติ V-Net และกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ

-     กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ V-Net และกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ

-     กิจกรรมเตรียมสอนเสริมเพ่ิมความรู้ V-Net และกลุ่มภาษาองักฤษ

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ประเด็นการประเมิน

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลให้ผูเ้รียนไดรั้บรางวลั ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งความรู้ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองคก์รภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด

4. สถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนไดรั้บการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินครบถว้น สมบูรณ์จากการเขา้รับ
การประเมินคร้ังแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลให้ผูเ้รียนทุกคนท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัสาขางานท่ี
เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ
 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัดูแลให้ผูเ้รียนไดฝึ้กประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผูเ้รียนอยา่งน้อย 1 คร้ัง

1. สถานศึกษาจดัการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด



ความส าเร็จ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ้ 3 พอใช้

จุดเด่น

  2.   ผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

-

  1.   สถานศึกษามีช่องทางในการเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงการ  Website  (www.Technonp.ac.th), กิจกรรมชุมชน/
สถานศึกษา

  1.   ส่งเสริมการจดักิจกรรมโครงการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ให้สามารถน ามาพฒันาการเรียนการ สอน และ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาอาชีพของชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป



ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ผลการด าเนินงาน

55

ผูเ้รียนเขา้ร่วมตามเกณฑ์

55

ผูเ้รียนเขา้ร่วมตามเกณฑ์

55

ผูเ้รียนเขา้ร่วมตามเกณฑ์

55

ผูเ้รียนเขา้ร่วมตามเกณฑ์

55

ผูเ้รียนเขา้ร่วมตามเกณฑ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1. โครงการส่งเสริม ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริยแ์ละท านุ บ  ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

      -     กิจกรรมวนัไหวค้รู

     -     กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา

     -     กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ

     -     กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ

     -     กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนกัเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย

2.  โครงการส่งเสริม ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3. โครงการส่งเสริมดา้รกิฬา และนนัทนาการ 

     -     กิจกรรมกีฬาสีภายใน

     -     กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด

     -     กิจกรรมนนัทนาการ

     -     กิจกรรมเพลงเพ่ือชีวิต(วนัวิชาการ)

     -     กิจกรรมอนุรักษกี์ฬาพ้ืนบา้น

4. โครงการส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและคุณภาพงานวิชาการและศกัยภาพของผูเ้รียน 

     -     กิจกรรมวนัวิชาการ

     -     กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม(ปลูกตน้ไมเ้พ่ือพ่อ, นิทรรศการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม , สวนสมุนไพรในสถานศึกษา ,คนรุ่น
ใหม่ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม,รู้คิดเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม)

     -     กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,นิทรรศการตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง,รู้คิดใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง)

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ ความสามารถ ท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากบัดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจดักิจกรรมดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากบัดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขา้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจดักิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากบัดูแล
ให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขา้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจดักิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากบั
ดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขา้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจดักิจกรรมดา้นการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากบัดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเขา้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม



5. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน  สถานประกอบการและองคก์รภายนอก 

     -     กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนของสาขา ( 3 ประเภทๆ ละ 2 แห่ง ไดแ้ก่ประเภทสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน )

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ้ 5 คะแนน ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ้ 4 คะแนน ดี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ้ 3 คะแนน พอใช้

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ้ 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ้ 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ความส าเร็จ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ้ 5 ดีมาก

จุดเด่น

   3.  ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

จุดที่ควรพัฒนา

-

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

-

   1.  สถานศึกษา มีการจดักิจกรรมดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบบอประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกเพ่ือน า
ผลไปพฒันา ปรับปรุง กิจกรรม โครงการ ต่อไป

   2.  สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนทั้ง 3 สาขา ไดแ้ก่สาขาการบญัชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน



ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

ม/ีไม่มี

มี

มี
มี

มี

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1. โครงการพฒันาระบบและการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

     -     กิจกรรมพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

            -  การวิภาคแผนพฒันาสถานศึกษา

            -  การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี

            -   การพฒันาคู่มือต่างๆ ภายในสถานศึกษา

            -  การรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา( ZAR)

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1,2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1,2,3 และ 4 4 คะแนน ดี

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1,2 และ 3 3 คะแนน พอใช้

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 และ 2 2 คะแนน ตอ้งปรับปรุง

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1 1 คะแนน ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน

ความส าเร็จ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบติัตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1,2,3 ,4 และ 5 5 ดีมาก

ประเด็นการประเมิน

5. สถานศึกษาไดจ้ดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

4. สถานศึกษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

3. สถานศึกษาไดจ้ดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

2. สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน



จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

1.      สถานศึกษาควรมีการด าเนินการตามแผนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนในระดบัเกณฑข์องระดบัชาติ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

-

   1.  สถานศึกษาตระหนกัและให้ความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง

   2.  สถานศึกษามีการด าเนินการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจ และการประกนัคุณภาพภายในและมีค  าสั่งมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่ครู 
บุคลากร ทุกท่าน



ตวับ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของตวับ่งช้ีที่มีการพฒันา

ผลการด าเนินงาน

คะแนน ระดบัคุณภาพ คะแนน ระดบัคุณภาพ
1.1 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

1.2 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 2.59 พอใช้

2.1 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

2.2 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

2.3 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

2.4 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

2.5 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

2.6 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

3.1 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 4 ดี

3.2 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 3 พอใช้

3.3 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 3 พอใช้

3.4 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

4.1 0.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 5 ดีมาก

ร้อยละ

100

จุดเด่น -

จุดท่ีควรพฒันา -

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา -

5
ค่าคะแนน

ดีมาก
ระดบัคุณภาพ

ความส าเร็จ

ตวับ่งช้ี
ปีท่ีผ่านมา ปีปัจจุบนั

จ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา

13

จ านวนตวับ่งช้ีทั้งหมด
ท่ีมีการประเมิน

13



ช่ือสถานศึกษา------------>  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม จังหวัด  นครปฐม

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา

    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก

    ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรียนแรกเขา้ 2.59 พอใช้

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ

    ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม

5 ดีมาก

    ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สงักดั 5 ดีมาก

    ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ระดบัคุณภาพในดา้นการจดัการดา้นบุคลากร 5 ดีมาก

    ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้นการเงิน 5 ดีมาก

    ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นครุภณัฑ ์และดา้น
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ

5 ดีมาก

    ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจดัการศึกษา 5 ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

    ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 4 ดี

    ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 ระดบัคุณภาพในการพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 3 พอใช้

    ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 3 พอใช้

    ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 5 ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน

    ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ระดบัคุณภาพในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 5 ดีมาก

    ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 5 ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 

1 ตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดีมาก” จ  านวน 10 ตวับ่งช้ี

2 ตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพ “ดี” จ  านวน 1 ตวับ่งช้ี

๓ จ านวนตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพ “พอใช”้ จ  านวน 3 ตวับ่งช้ี

4 จ านวนตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรับปรุง” จ  านวน 0 ตวับ่งช้ี

5 ตวับ่งช้ีท่ีอยูใ่นระดบัคุณภาพ “ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน 0 ตวับ่งช้ี

รวม จ านวน 14 ตวับ่งช้ี

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี
ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน
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