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ค าน า 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ ก าหนดให้มีส านักงานประเมิน

มาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ท าหน้าที่พัฒนาระบบเกณฑ์ วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอกและท าหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทาง การจัดการศึกษาแต่ละระดับ  และสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด

ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่ สมศ. ได้ก าหนดไว้ มีการจัดท า

รายงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ

การพัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการด้านคุณภาพการศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ก าหนดให้งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ใช้กรอบและแนวทางในการด าเนินงาน ของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและของส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา (สอศ.) ๗ มาตรฐาน ๓๕ 

ตัวบ่งชี้ คือ 

  มาตรฐานที่ ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

  มาตรฐานที่ ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

  มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

  มาตรฐานที่ ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 รายงานและผลการท างานประจ าปี ๒๕๕๕ นี้ จึงได้สรุปผลการด าเนินงานตามรูปแบบที่ต้นสังกัดได้

ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงานทุกส่วน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน รวมถึงพนักงานทุกคนของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ซีเทคแปซิฟิค ที่ได้ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ   เพ่ือให้ได้มาซึ่งจุดประสงค์ในด้านคุณภาพ

ที่วางไว้ 
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บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ........32........ ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ..........3......... ตัวบ่งชี้    

2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  .........7......... มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ..........-......... มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
              ผ่านเกณฑ์การประเมิน                           ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จุดเด่น  สถานศึกษาได้มีการจัดอบรมในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครูผู้สอนทุกท่าน 
มีการส ารวจข้อมูลความต้องการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและหน่วยงาน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Best Practice ที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถน าไป
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้   มีการน าหลักสูตรที่ได้ทดลองใช้ และมีการประเมินการใช้หลักสูตร 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1๐ 11 12 รวม เฉลี่ย 

1 3 5 5 1 1 - 2 5 5    27 3.38 

2 5 5 5 5 5        25 5.00 

3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 58 4.83 

4 4            4 4.00 

5 5 5           10 5.00 

6 5 5 5 5         20 5.00 

7 5 4           9 4.50 

มาตรฐานท่ี 

ตัวบ่งชี้ที ่

√  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
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สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และให้มีการสอดแทรก ประยุกต์ ในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาและจัดนิเทศการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 

วิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและได้ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นด าเนินการจัดท า
นวัตกรรมโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยและด าเนินการประกวดและจัดแสดง พร้อมทั้ง
มีการสรุปและประเมินโครงการ 

ความส าเร็จด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก วิทยาลัยฯ มี
การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  และผู้เรียน  มีการด าเนินตามแผนงาน  
โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนเพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย  ที่
มีการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดควรพัฒนา   

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เสนอแนะให้ทางสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) • NIETS  ควรมีแนวข้อสอบเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้น ามา

สอนเสริม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับการเตรียมตัวในการสอบเพื่อเพิ่มระดับคะแนนในการ

สอบแข่งขัน 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

 ควรจัดเตรียมศักยภาพความพร้อมในส่วนของบุคลากร ครู – อาจารย์ วุฒิการศึกษา ชุมชน 

อุปกรณ์การสอน ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพ่ือเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่สังคมและ

ตลาดแรงงานต้องการเพิ่มขึ้นไปในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรีในอนาคต 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niets.or.th%2F&ei=Vv3MUc3LG4iTiQe-zIGYCA&usg=AFQjCNFazUyUn1qhTof9J6yJ-zHvSK0pMg&bvm=bv.48572450,d.aGc
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niets.or.th%2F&ei=Vv3MUc3LG4iTiQe-zIGYCA&usg=AFQjCNFazUyUn1qhTof9J6yJ-zHvSK0pMg&bvm=bv.48572450,d.aGc
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา....๒๕๕๕.... 
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สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
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ชื่อสถานศึกษา .....วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค........... 

ที่ตั้งปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี..........๒๒๒........หมู่ที่.........๑............ถนน........พหลโยธิน.............. 

แขวง/ต าบล........................บา้นต  า................เขต/อ าเภอ...................เมือง................................ 

จังหวัด....................พะเยา...............................รหัสไปรษณีย์................๕๖๐๐๐............................. 

โทรศัพท์.......๐๕๔-๔๑๐๙๘๗-๙......................โทรสาร..............๐๕๔-๘๘๗๐๙๕..........…………….. 

E-mail...............................................................Website...http://www.ctech.ac.th..………....... 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....พะเยา...... เขต ....๑.... /ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

2.1  สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การตั้ง

ถิ่นฐานของชุมชน ฯลฯ 

2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ 

2.3  ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ 

 

3. ประวัติสถานศึกษา  

นายบุญจริง ไชยพันธ์พงษ์ นักธุรกิจซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาท าธุรกิจใน

จังหวัดพะเยาเป็นระยะนานพอสมควร ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เล็งเห็นว่าในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจะเห็นได้จากธุรกิจที่ตนเองท าอยู่ขาด

แคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน และข้อมูลจากฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผลส านักงานศึกษาธิการ 
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จังหวัดพะเยา ปรากฏว่าสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เยาวชนส่วนใหญ่ที่

พลาดโอกาสสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนหรือวิทยาลัยของภาครัฐบาลในจังหวัดพะเยาไม่ได้ ก็จะไปศึกษาต่อที่

ต่างจังหวัด และเมื่อเรียนจบก็มีแนวโน้มว่าจะประกอบอาชีพในจังหวัดนั้น ๆ ต่อไป อันนับเป็นการสูญเสีย

บุคลากรที่จะช่วยพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยาไปอย่างน่าเสียดาย นายบุญจริง จึงมีความคิดว่าตนน่าจะ

สร้างประโยชน์ต่อสังคมและชาวจังหวัดพะเยาบ้างจึงได้ขอค าปรึกษากับอาจารย์วินัย พัฒนารัฐผู้อ านวยการ

กองการศึกษาพิเศษในสมัยนั้นว่า เราควรจัดตั้งโรงเรียน ระดับอาชีวศึกษาขึ้นในจังหวัดพะเยาเพ่ือส่งเสริม 

และสนับสนุนให้เยาวชน มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน และไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ไกลๆ  

เมื่อได้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ และตกลงใจว่าจะสร้างโรงเรียน นายบุญจริง ซึ่งมีที่ดินอยู่แล้วที่

บริเวณต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวนประมาณ 26 ไร่เศษ จึงได้เชิญผู้ตรวจราชการ

ประจ ากระทรวงศึกษาธิการท่านกว้าง รอบคอบ และคุณประจวบ ค าบุญรัตน์  อดีตที่ปรึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ มาช่วยดูสถานที่และได้ตัดสินใจว่าจะใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งโรงเรียนซึ่งมี

สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การสร้างโรงเรียนเมื่อมีสถานที่พร้อมจึงเริ่มท าโครงการ

จัดตั้งโรงเรียนโดยได้ติดต่อปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการศึกษา คือ ท่านกว้าง รอบคอบ 

ซึ่งท่านก็ได้แนะน า ดร.สุภารักษ์ รัชอินทร์ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาเอเชียตะวันออก ให้เป็นที่ปรึกษา

ฝ่ายวิชาการและได้เชิญ อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้าน

ศึกษามาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียน 

อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ได้เริ่มเข้ามาเก็บข้อมูลในจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ 2537 โดยได้รับ

ความช่วยเหลือจากฝ่ายแผนงาน และติดตามประเมินผลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เมื่อได้ข้อมูล

เริ่มวางแผนงานเขียนโครงการเกี่ยวกับการขอจัดตั้งโรงเรียน โดยได้ติดต่อขอค าปรึกษา จากผู้ที่มี

ประสบการณ์จากสถาบันต่าง ๆ เช่น ดร.อ านวย ทะพิงค์แก อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารย์นิยม ผุยเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและติดต่อ

กับ สช. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและกองทะเบียนโดยได้รับความช่วยเหลือ จากอาจารย์จุฑารัตน์ วีระณะ 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสถานศึกษาและกองทะเบียน เพ่ือขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ งโรงเรียน และได้ไป

ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพ่ือดูแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ส านักงาน การจัดการเรียนการสอน การเตรียมหลักสูตรแผนการเรียนและอ่ืน ๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการ

ท าเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 

4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 

๑ ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 17  ปี 
๒ นางสาวแววตา  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ 17  ปี 

    
        5.2  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล ......ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์........ 
โทรศัพท์.............................................. E- mail....................................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด.........ปริญญาเอก..........สาขา..............บริหารการศึกษา......................... 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ .................พ.ศ….2539........................................................................ 

5.3  ผู้อ านวยการ  ชื่อ – สกุล ....นางสาวแววตา  พูลสวัสดิ์..... 
โทรศัพท์.............................................. E- mail....................................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด....ปริญญาโท..........สาขา.............ศึกษาศาสตร์...-..การสอน................... 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ .................พ.ศ….2539........................................................................ 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายแนะแนวการศึกษาและจัดหา

ทุน 

ส านักงานเลขานุการ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวินัยและกิจการนักศึกษา 

 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
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6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  

(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 
1 1 - 1 - 1 - - - 

ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

ครู 51 44 7 39 12 - 5 46 - 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 
5 4 1 3 2 - 1 3 2 

บุคลากรสนับสนุน 50 23 27 21 29 - 2 32 16 

รวม 108 73 35 65 43 1 9 81 17 

 

ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 

ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                    งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 

บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

              และบุคลากรทางการศึกษา 
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จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน

(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบ

วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพาณิชยการ 

 

35 

 

30 

 

5 

 

28 

 

7 

 

- 

 

2 

 

33 

 

- 

สาขางานการบัญชี 

สาขางานการตลาด 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาภาษาต่างประเทศ 

6 

7 

8 

14 

6 

7 

6 

11 

- 

- 

2 

3 

6 

7 

5 

10 

- 

- 

3 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

- 

6 

5 

7 

14 

- 

- 

- 

- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

 

16 

 

14 

 

2 

 

11 

 

5 

 

- 

 

2 

 

14 

 

- 

สาขางานยานยนต์ 

สาขาไฟฟ้าก าลัง 

สาขาอิเล็กและเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 

7 

3 

6 

5 

3 

6 

2 

- 

- 

4 

3 

4 

3 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

5 

3 

6 

- 

- 

- 

 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   

(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปกต ิ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา         

ปวช. 303 - 198 - 119 - 620 - 

ปวส. 74 - 128 - - - 202 - 

รวม 377 - 326 - 119 - 822 - 

ปวช.  แยกตามประเภท
วิชา       

        

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 107 - 83 - 52 - 242 - 
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 196 - 115 - 67 - 378 - 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาคหกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

ปวส. แยกตามประเภท
วิชา 

        

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 - 62 - - - 101 - 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 35 - 66 - - - 101 - 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาคหกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- - - - - - - - 
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หมายเหตุ    กรณีท่ีสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ 

เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี การเทียบโอนประสบการณ์ ของให้สถานศึกษารายงานจ านวน

ผู้เรียน แต่ละวิธีการจัดการเรียนการสอน ด้วย 

 

8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

  (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

ผู้บริหาร ประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจ าปีการศึกษา 2555" 

 ผู้บริหารดีเด่น : นางดวงนภา  กลิ่นอยู่ 

 ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งแสนครูดี" ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ผู้บริหาร : นางผกาภรณ์  บุสบง , นางรุ่งฤดี  รัตน์ชัยศิลป์ 

คร ู ประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจ าปีการศึกษา 2555" 

 ครูผู้สอนดีเด่นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

 นางศศิธร  วัดขวาง  

 นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสม 

 นางสุภัสรา บุญเรือง 

ครูผู้สอนดีเด่นในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) 

 นายสิทธิเดช  อภัยนนท์  

 นางมันทนา  ยังประสิทธิ์ 

ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งแสนครูดี" ประจ าปีการศึกษา 2555 

นายอุเทน  ศิริยาใจ  นายสิงหา  มังปัญญา           นางสาวจันทร์จิรา  หลักฐาน 

นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย  นางสาวนันธิดา สายสุวรรรณ ์ นางสาวณิชาภา  จันทร์สาห์ 
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นางศศิธร  วัดขวาง  นายปวริศร์  ด ารงพุฒิเมธา นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม 

นางกัญชน์ชญา จ ารัส  นายเวคินทร์  ใจมา 

นักเรียน/นักศึกษา  เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยีเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 26 ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2556      

โดยได้รับ 29 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง  

 

9.  เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

         สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ของ

สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นว่า วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามวิชาชีพที่เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จัดครูผู้สอนที่มีวุฒิทางวิชาชีพตรงตามสาขา พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านวิชาชีพและด้านการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน จัดงบประมาณด้านวัสดุ

ฝึก ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา พัฒนาศูนย์วิทยบริการ โดย

ใช้ระบบ IT เข้ามาด าเนินการ เพ่ือความสะดวกในการค้นคว้า นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมและโครงการที่

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูและนักศึกษาจัดท านวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือเป็น

การพัฒนาองค์ความรู้ ของผู้เรียนและน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งการให้การบริการทาง

วิชาการต่อชุมชนโดยการจัดท าโครงการ กิจกรรมทางวิชาการ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การ

ให้บริการอาคารสถานที่ รวมทั้งบุคลากรในการท าประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากให้บริการแล้ว วิทยาลัยฯ ยัง

มีความสามารถในการประสานชุมชน ประชาคมอาชีวศึกษา ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการ

พัฒนาหลักสูตร จากการด าเนินการดังกล่าว แสดงถึงความสามารถของผู้บริหาร และบุคลากร ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ

การพัฒนาชาติ และท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจในองค์กร มีความสามารถในการระดมทรัพยากรจาก

ภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการจัดการความรู้ที่น าไปสู่ความส าเร็จอย่างดียิ่ง 
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ตอนที่ 2 

การด าเนินงานของสถานศึกษา  

1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ปรัชญา   มีความรู้  คู่คุณธรรม  น าอาชีพก้าวไกล 

มีความรู้  หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้ง

ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรง และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทางอ้อม 

เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตลอดจนน าความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้ 

คู่คุณธรรม หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ

ต่อชุมชน และสังคมโดยมีความสมบูรณ์ ในจริยธรรมที่ส าคัญ อันเป็นหลักในการด ารงชีวิตให้สงบสุข ได้แก่

ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมตตากรุณา

ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 

น าอาชีพก้าวไกล  หมายถึง การมุง่เน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามสาขาของตนน าไปเป็น

พ้ืนฐานในการศึกษาต่อและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือบริหารธุรกิจส่วนตัวในการด ารงชีวิตของ

ตนเอง และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

วิสัยทัศน์  พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีสื่อที่น าสมัย และ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา เข้าสู่

มาตรฐานทางการศึกษา 

 

เอกลักษณ์ วิทยาลัยฯ มีระบบการติดตามดูแลนักศึกษา 

 
            อัตลักษณ์   เก่ง  ดี  มี  สุข 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงานและ
น าเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรในปีการศึกษาต่อไป 

โครงการต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2555 ได้มีการจัดท าตามแผน 
และทุกโครงการมีการประเมินผลความพึงพอใจ โดยได้มีการรวบรวมสรุปโครงการ และผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 

2.1 การตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2.1.1  วิธีการตรวจสอบ ติดตาม 

 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มอบหมายให้หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสาขาวิชา ตลอดจนผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน ติดตามการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ โดยการให้รายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง
ตรวจสอบติดตามจากงบประมาณที่มีการเสนอขอไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
2.2.2  ผลการตรวจสอบ ติดตาม  
 ผลการตรวจสอบติดตาม ตามแผนการปฏิบัติงาน 

-โครงการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน ที่เสนอได้มีการจัดท าตามแผน 
-สาขาวิชาต่าง ๆ มีโอกาสได้วิเคราะห์ผลงานและผลการประเมินตนเองของสาขาวิชา      

เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป  
2.2 การพัฒนาปรับปรุงงาน 

 -จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ แต่ละฝ่ายได้น าไปวิเคราะห์ และเป็นข้อมูล
การพัฒนาปรับปรุงงาน ในการก าหนดโครงการต่าง ๆ ในแผนการปฏิบัติการปีถัดไป 
 -ทุกสาขาวิชาจัดท าการประเมินตนเอง ของแต่ละสาขาวิชา และน าส่วนที่เป็นจุดปรับปรุงไป
พัฒนาด าเนินการในปีถัดไป 
 -ฝ่ายบริหารรับทราบข้อมูลจากการร่วมด าเนินงาน และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปวางแผนเพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงองค์กรโดยรวม 
โดยการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเป็นระยะ และมีปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย         
7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 9  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที ่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

     มาตรฐานที่  7   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี ้
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3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา........2555.............  

ชื่อสถานศึกษา…วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค……. 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ …31…ธันวาคม…2555……. 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 59,033,726.08 - เงินเดือนครู 8,238,010.95  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 187,776.00 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 4,606,157.00  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียน 

8,228,567.51 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร   

- เงินอุดหนุน ........  - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 17,679,541.00  

- เงินอุดหนุน ........  - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุฝึก 

    - ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 

    - ส าหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

    - ส าหรับการบริหารจัดการ
ทั่วไป 

  

- เงินบริจาค 70,660.00 

 

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจัดการเรียนการสอน 

 - งบด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

  

  - งบพัฒนาบุคลากร 416,689.00  

  - ค่าสาธารณูปโภค 964,185.58  

- อ่ืนๆ 1,383,565.00 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 240,374.69  

รวมรับ 68,914,294.59 รวมจ่าย 32.144,967.22  

 

4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ...3... 

เมื่อวันที่.....20...-..22..มิถุนายน..2555...... 

1.วิทยาลัยฯควรวางแผนให้ครูเข้า
อบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
เทคนิคการสอนในรายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพเพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น และควรมีการ
ประเมินผลผู้เรียน คัดแยกผู้เรียน
เป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้
บรรลุวัตถุประสงค์และชัดเจนมาก
ขึ้น 

สถานศึกษาได้มีการจัดอบรม
ในการจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้กับครูผู้สอนทุก
ท่าน มีการส ารวจข้อมูลความ
ต้องการและพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน  
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ...3... 

เมื่อวันที่.....20...-..22..มิถุนายน..2555...... 

2.วิทยาลัยฯ ควรวางแผนการ
พัฒนากระบวนการจัดท าโครงงาน
วิชาชีพและก าหนดสัดส่วนของ
ผู้เรียนในการท าโครงงานวิชาชีพ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ สมศ.และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุก
สาขางาน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท าโครงงานวิชาชีพ
ทุกคน 

3.วิทยาลัยฯควรวางแผนส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนน าโครงงาน
วิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงประดิษฐ์ เข้าประกวดทั้งใน
ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
ภูมิภาคและระดับประเทศให้มาก
ขึ้น 

4.วิทยาลัยฯควรมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านงานวิจัยจาก
สถานศึกษาในจังหวัดพะเยา มาให้
ความรู้กับครู บุคลากร โดยจัดเป็น
อบรมเชิงปฏิบัติการเต็มรูป โดยมี
การติดตามความก้าวหน้าจากการ
อบรมเป็นระยะๆ เช่น 3 เดือนครั้ง 
เพื่อเป็นการกระตุ้นและติดตาม
ผลงานจากการอบรมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 

ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Best Practice ทีจ่ัดการ

เรียนการสอนให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้  

มีการน าหลักสูตรที่ได้ทดลอง
ใช้ และมีการประเมินการใช้
หลักสูตร สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และให้มี
การสอดแทรก ประยุกต์ ใน
เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
ในทุกรายวิชาและจัดนิเทศ
การเรียนการสอนทุกภาคเรียน 

วิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือ
วางแผนการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยให้ผู้เรียน
ทุกระดับชั้นด าเนินการจัดท า
นวัตกรรมโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรือ 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 5.วิทยาลัยฯควรวางแผนการ
ส่งเสริมให้ครู ได้จัดท างานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนา
วิทยาลัยฯ ชุมชน และสังคม
โดยรวม 

6.วิทยาลัยฯควรวางแผนจัดให้
ผู้เรียนทุกคน ได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ โดยการเข้าร่วมให้บริการ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียม
กัน โดยท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นๆ ที่ตรงสาขาวิชาชีพ 
เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้จัดท าโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

นักศึกษาจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปโดยสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ือให้ทางด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐาน

อาชีวศึกษาดังนั้นทางสถานศึกษาได้มีก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆดังนั้น ทางงาน

วิชาการได้จัดโครงการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความตระหนัก

ถึงผลการเรียนของนักศึกษาที่ต้องมีความพยามยามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตรงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้   

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสอบ 
- ด าเนินการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประกาศผลการสอบและแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
- แต่ละสาขาจัดสอนซ่อมเสริมให้นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน 
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 
- แจ้งให้นักศึกษาที่ติด 0 ด าเนินการลงทะเบียนสอบแก้ตัว 
- ด าเนินการสอบแก้ตัวตามตารางที่ก าหนดไว้ 
- สรุปผลการสอบแก้ตัว เพื่อด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 
3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลสัมฤทธิ์ที่ได้รายงานให้ผู้บริหารเพื่อด าเนินการแจ้งผลการเรียน

ของนักศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาส าหรับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 2.00 ที่ก าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร สาขาวิชา ชั้น 

จ านวน

ผู้เรียน จ านวน จ านวน ผลการเรียน 

ประเภทวิชา สาขางาน ปี 

ที่

ลงทะเบียน ผู้เรียน ผู้เรียน 

เฉลี่ยสะสม2.00ขึ้น

ไป 

      

เรียน

ทั้งหมด ที่ออก ที่เหลือ จ านวน ร้อยละ 

        กลางคัน       

    1 89 12 77 64 83.11 

  พณิชยการ/ 2 45 5 40 36 90.00 

  บัญชี 3 25 3 22 20 90.90 

ปวช. พณิชยการ/ 1 44 5 39 18 46.15 

พณิชยกรรม การขาย 2 30 17 13 9 69.23 

    3 20 5 15 5 33.33 

  พณิชยการ/ 1 45 9 36 13 36.11 

  คอมพิวเตอร์ 2 43 8 35 20 57.14 

  ธุรกิจ 3 20 7 13 6 46.15 

  พณิชยการ/ 1 45 4 41 32 78.04 

  ภาษาต่าง 2 40 11 29 22 75.86 
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  ประเทศ 3 15 5 10 8 80.00 

รวม    461 91 370 253 68.37 
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หลักสูตร สาขาวิชา ชั้น 

จ านวน

ผู้เรียน จ านวน จ านวน ผลการเรียน 

ประเภทวิชา สาขางาน ปี 

ที่

ลงทะเบียน ผู้เรียน ผู้เรียน 

เฉลี่ยสะสม2.00ขึน้

ไป 

      

เรียน

ทั้งหมด ที่ออก ที่เหลือ จ านวน ร้อยละ 

        กลางคัน       

    1 37 3 34 28 82.35 

  อุตสาหกรรม 2 30 2 28 11 39.28 

  อิเล็กทรอนิกส์ 3 19 4 15 6 40.00 

ปวช. อุตสาหกรรม 1 41 6 35 13 37.14 

อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 2 23 3 20 6 30.00 

    3 25 7 18 12 66.67 

  อุตสาหกรรม 1 41 3 38 21 55.26 

  ช่างยนต์ 2 35 2 33 17 51.51 

    3 15 8 7 7 100 

รวม    266 38 228 121 53.07 

รวม ปวช.   727 129 598 374 62.54 
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หลักสูตร สาขาวิชา ชั้น 

จ านวน

ผู้เรียน จ านวน จ านวน ผลการเรียน 

ประเภทวิชา สาขางาน ปี 

ที่

ลงทะเบียน ผู้เรียน ผู้เรียน 

เฉลี่ยสะสม2.00ขึ้น

ไป 

      

เรียน

ทั้งหมด ที่ออก ที่เหลือ จ านวน ร้อยละ 

        กลางคัน       

  
การบัญชี 

1 16 1 15 11 73.33 

  2 16 1 15 15 100 

  
คอมพิวเตอร์ 

1 19 2 17 9 52.94 

บริหารธุรกิจ 2 28 5 23 16 69.56 

  
การตลาด 

1  -  -  -  -  - 

  2 26 3 23 21 91.3 

  ท่องเที่ยว 1  -  -  -  -  - 

  

และการ

โรงแรม 2 9  - 9 9 100 

  เทคโนโลยี 1 17 3 14 11 78.57 

  คอมพิวเตอร์ 2 20 4 16 15 93.75 

อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลัง 

1 9  - 9 7 77.78 

  2 23 5 18 12 66.67 

  เทคนิคยาน 1 12  - 12 11 91.67 
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  ยนต์ 2 24 6 18 13 72.22 

รวม ปวส.   219 30 189 150 79.36 

   รวม ปวช.และปวส.   946 159 787 524 66.58 

หมายเหตุ  1. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย 

ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต 

ให้เปิดท าการสอน 

3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 
4. ในกรณีที่มีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

ทัง้หมดด้วย 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช้ 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
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มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ / งานส ารวจความพึงพอใจของ

สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาท าการ

พัฒนาปรับปรุง คุณภาพของผู้เรียน ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 

ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น 

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ   
- คณะกรรมการท าการออกแบบ แบบสอบถามที่จะใช้ในการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการท าการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่จะด าเนินการกรอก

แบบสอบถาม 
- ขออนุมัติด าเนินการ 
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ในการด าเนินการกรอกแบบสอบถาม 
- ส่งแบบประเมินให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อด าเนินการกรอกแบบสอบถาม 
- น าแบบสอบถามมาท าการหาค่า 
3. การพัฒนาปรัปปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 

- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รายงานให้ผู้บริหารเพื่อ
ด าเนินการ เพื่อหาจุดเด่น จุดเน้น และจุดที่ต้องพัฒนา 
ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
มีการ

ประเมิน
ความพึง
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม

จ านวนที่ตอบกลับ 
 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบุคคล

ในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  
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ตัวอย่าง 
สร้าง

เครื่องมือ
เพื่อเก็บ
ข้อมูล  

3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี = 1 
ไม่มี  0 

20 - 20 - - - 

รวม 20 สถานประกอบการ 20 สถานประกอบ ร้อยละ 100 

 
ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

  

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
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มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

ตามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้จัดท าโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านมาตรฐาน

วิชาชีพของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพ่ือท าการทดสอบด้านความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพของนักศึกษา

ก่อนส าเร็จการศึกษาและเป็นการกระตุ้นนักศึกษาเห็นความส าคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพจึงให้แต่ละ

สาขาจัดอบรมเข้มให้แก่นักศึกษาก่อนสอบเพ่ือให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งนักศึกษาที่จะจบ

หลักสูตรต้องผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ  80  ขึ้นไป และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางการ

เรียนของนักศึกษาในด้านวิชาชีพต่อไป 

ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพและก าหนดตารางการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 
- ประชุมเพ่ือด าเนินการชี้แจงให้กับฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในการสอบเพ่ือให้ด าเนินการสอบเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 
- ให้อาจารย์หัวหน้าสาขาด าเนินการแจ้งนักศึกษาในการสอนซ่อมเสริมให้กับนักศึกษาก่อนสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ 
- ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.3 และปวส.2 
2.  ติดตามผล (Check) 

- ด าเนินการตรวจผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2 
- ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- ด าเนินการประกาศผลและสอบซ่อมนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านโดยให้มีการลงทะเบียนสอบซ่อมตามวัน

เวลาที่ก าหนด 
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3.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 

 -  ด าเนินการประชุมหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเพ่ือด าเนินการหาทางแก้ไขปัญหาส าหรับผู้ที่สอบไม่

ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  ประเภทวิชา จ านวนผู้เรียนที่ จ านวนผู้เรียนชั้นปี ร้อยละ 

ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน ลงทะเบียนเรียนครบ สุดท้ายท่ีสอบผ่าน   

    

ทุกรายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร เกณฑ์ ฯ   

  พณิชยการ/       

  การบัญชี 22 22 100 

ปวช. พณิชยการ/       

พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 100 

  พณิชยการ/       

  การขาย 11 11 100 

  พณิชยการ/       

  ภาษาต่างประเทศ 9 9 100 

  อุตสาหกรรม       

  อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 100 

ปวช. อุตสาหกรรม       
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ช่าง

อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 

14 

14 100 

  อุตสาหกรรม       

  ช่างยนต์ 7 7 100 

รวม ปวช. 81 81 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

  ประเภทวิชา จ านวนผู้เรียนที่ จ านวนผู้เรียนชั้นปี ร้อยละ 

ระดับ สาขาวิชา/สาขางาน ลงทะเบียนเรียนครบ สุดท้ายท่ีสอบผ่าน   

    

ทุกรายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร เกณฑ์ ฯ   

  พณิชยการ/       

  การบัญชี 15 15 100 

ปวส. พณิชยการ/       

บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 17 100 

  พณิชยการ/       

  การตลาด 19 19 100 

  พณิชยการ/       

  

การโรงแรมและ

บริการ 3 3 100 

  อุตสาหกรรม       

  

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 14 14 100 

ปวส. อุตสาหกรรม       

ช่าง

อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 12 12 100 

  อุตสาหกรรม       

  เทคนิคช่างยนต์ 10 10 100 
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รวม ปวส. 90 90 100 

รวม ปวช.และปวส. 171 171 100 

 

หมายเหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

 ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้ร่วมโครงการทดสอบ V-Net จากการทดสอบการศึกษา

ระดับชาติของนักศึกษาซึ่งระบุไว้ว่านักศึกษาระดับปวช.3 และ ปวส.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการ

ทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาทางด้านวิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปและวิชาความรู้พ้ืนฐาน

ประเภทวิชาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการทดสอบทางงานวัดผลจึงให้แต่ละสาขา

ด าเนินโครงการติวข้อสอบ v- net   และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการสอบและ

ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 

ความพยายาม(Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 

      -    ประชุมเพ่ือด าเนินการชี้แจงอาจารย์ผู้สอนที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงการเข้าร่วมการสอบV-NET  

ของสถานศึกษา 

- ให้อาจารย์หัวหน้าสาขาท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการติวข้อสอบ V-NET 
2.  การติดตามผล (Check) 

-    ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือท าการติดตามผลภายหลังการสอนซ่อมเสริมเพ่ือ  

         ตรวจสอบก้าวหน้าในด้านการเรียนของนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านคุณภาพของ 

         นักศึกษาทางด้านทักษะพื้นฐาน และความรู้พ้ืนฐานประเภทวิชาชีพในแต่ละสาขา 

-   อาจารย์ผู้สอนจัดท าแบบบันทึกการสอน เพ่ือหาสาเหตุของนักศึกษาเพ่ือเป็นการติดตามผล

การสอนหลังการสอนซ่อมเสริมเสร็จ 
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3.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 

-   ด าเนินการประชุมเพื่อหาข้อสรุปภายหลังจากการด าเนินโครงการสอนซ่อมเสริมเสร็จสิ้นเพ่ือ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปและความรู้พ้ืนฐานประเภทวิชาชีพ

ของแต่ละสาขาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 

ระดับ ปวช. 

    ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา จ านวนผู้   

สาขาวิชา จ านวน 

จ านวน

ผู้ 

จ านวนผู้เรียนที่มี

คะแนน   

จ านวน

ผู้เรียน 

จ านวน

ผู้เรียน   เรียนที่มี   

สาขางาน ผู้เรียน 

เรียนที่

ลง 

เฉลี่ยจากการ

ทดสอบทาง ร้อยละ 

ที่

ลงทะเบียน ที่มีคะแนน   

ผลการ

ทด ร้อยละ 

  ทั้งหมด ทะเบียน 

การศึกษาระดับชาติ

ขึ้นไป   เข้าสอบ 

เฉลี่ยจาก

การ 

ร้อย

ละ สอบผ่าน   

    เข้าสอบ       ทดสอบทาง   

ทั้ง 2 

วิชา   

            การศึกษาระ       

            

ดับชาติขึ้น

ไป       

พณิชยกรรม 60 

 

 - 0.00 55  -  -  - 0.00 

อุตสาหกรรม 40                  

ไฟฟ้า/อิเล็ก         26  -  -  - 0.00 
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อุตสาหกรรม                   

เครื่องกล         7  -  -  - 0.00 

รวมทั้งหมด 100 88  - 0.00 88  -  -   - 0.00 

 

ระดับ ปวส. 

    

        สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์/สมรรถนะเพื่อการ

เรียนรู้   

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน

ที ่ จ านวนผู้เรียนที่มีตั้งแต่   

    ลงทะเบียนเข้า คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ร้อยละ 

    ทดสอบ ขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษา   

พาณิชยกรรม/บริหาร 70 62  -   

อุตสาหกรรม 52 36  -   

รวมทั้งหมด 122 98  -   

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. = 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปวส. = 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Attempt) 

 ตามท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้เข้าร่วมโครงการทอสอบ V-NET (การทดสอบการศึกษา

ระดับชาติ) ซึ่งได้ระบุไว้ว่านักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2 ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบและน า

ผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาการตรวจสอบของ สมศ. ดังนั้นสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การสอบในแต่ละครั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนด้านพื้นฐานด้ายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปและ

พ้ืนฐานด้านวิชาชีพในปีการศึกษาต่อไป 

ความพยายาม(Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 

    -  ประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชี้แจงการน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

       สอบ  V-NET  

   -  หัวหน้าสาขาสามัญจัดท าโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับ 

      นักศึกษาพร้อมจัดท าตารางสอนซ่อมเสริม 

  -   อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกท าแบบทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนให้ 

      มากขึ้น 

  2.  การตรวจสอบและติดตาม (Check) 

   -  ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือติดตามผลภายหลังจากการสอนซ่อมเสริมเพ่ือดูพัฒนาการ   

      ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน 
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   -  อาจารย์ผู้สอนต้องมีแบบบันทึกหลังการสอนเพื่อติดตามผล 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 
- น าผลที่ได้จากการสอนมาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษาต่อไป 
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ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  

 

ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที ่ จ านวนผู้สอบ   

  สาขางาน ทั้งหมด ลงทะเบียนเข้า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

      ทดสอบ 

กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ   

      

กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ     

ปวช. พณิชยการ/การบัญชี 22 21  -   

  พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ 13 12  -   

  พณิชยการ/การขาย 15 12  -   

  พณิชยการ/ต่างประเทศ 10 10  -   

  

อุตสาหกรรม/

อิเล็กทรอนิกส์ 15 11  -   

ปวช. อุตสาหกรรม/ไฟฟ้า 18 15  -    

  อุตสาหกรรม/ช่างยนต์ 7 7  -   

รวม  ปวช. 100 88  - 

 ห 

หมายเหตุ  ผลการสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปวช. 

     คิดเป็นร้อยละ 21.59 ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
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ระดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนที่ จ านวนผู้สอบ   

  สาขางาน ทั้งหมด ลงทะเบียนเข้า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

      ทดสอบ 

กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ   

      

กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ     

ปวส. พณิชยการ/การบัญชี 15 15  -   

  พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ 23 17  -   

  พณิชยการ/การตลาด 23 22  -   

  พณิชยการ/ท่องเที่ยว 9 9  -   

  และการโรงแรม         

  

อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี

คอม 16 15  -   

ปวส. อุตสาหกรรม/ไฟฟ้า 18 11  -   

  อุตสาหกรรม/เทคนิค 18 9  -   

  ยานยนต์         

รวม ปวส. 122 98  -   

รวมทั้งหมด 222 186  -   

 

หมายเหตุ  ผลการสอบ V-NET กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปวส. 

     คิดเป็นร้อยละ 14.14 ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
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ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.  = 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

                       ปวส.   = 1                   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
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มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการจัดท าโครงการเรียนยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา

น านักศึกษาเข้าท าการเรียน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขาวิชา 

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- จัดท าโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้(งานส่งนักศึกษา เข้าทดสอบและยกระดับฝีมือแรงงาน) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือควบคุมนักศึกษาไปท าการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 
- ท าหนังสือถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เพ่ือขอความอนุเคราะห์น านักศึกษาเข้าท าการ

เรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- ด าเนินการจัดท าตารางการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
- ขออนุมัติด าเนินการ 
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- ขอความอนุเคราะห์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อน านักศึกษาเข้าท าการเรียนยกระดับ และทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- ด าเนินการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามตารางท่ีก าหนด 
- สรุปผลการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 

- สรุปผลการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รายงานให้ผู้บริหารเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  
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ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวน

ผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้

ลงทะเบียน 

เข้าสอบ 

จ านวนผู้สอบผ่าน

เกณฑ์ 

ร้อย

ละ 

ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ 15 5 5 33.33 

      

รวม 

ปวช. 

1. สาขาวิชา 15 5 5 33.33 

ปวส. 1.การบัญชี 16 15 12 80 

 2.การตลาด 21 15 4 26.66 

 3.เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

15 13 13 100 

รวม 

ปวส. 

3 สาขาวิชา 52 43 29 67.44 

รวมทั้งหมด 67 48 34 70.83 

 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ  
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ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

หลักสูตร 3 ปี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี โดยใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 

ดังนั้น ทางวิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน ตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน โดยแบ่งเป็นประเภทวิชา พาณิชยกรรม , บริหารธุรกิจ และประเภทวิชา

อุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรจะต้องมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
งานทะเบียนวัดผลได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพ่ือท าการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เข้าศึกษา โดยประกอบด้วย ใบสมัคร ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบรายงานผลการเรียนตัวจริง (รบ.) และรูปถ่าย หลังจากนั้น ฝ่าย

วิชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถ 

ทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 
งานทะเบียนวัดผลได้ประกาศผลการเรียนให้นักศึกษาทราบ ทุกภาคเรียน และส าหรับนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ติด 0 ) ทางงานวิชาการจะจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักศึกษา และงาน

วัดผลจะด าเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว  

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการด าเนินงาน น าเสนอท่านผู้บริหาร เพ่ือหาจุดเด่น และจุดที่

ต้องพัฒนาในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป  
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 ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนแรก

เข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม    

 การบัญชี 25 22 88.00 

 คอมพิวเตอร์ 20 9 45.00 

 การขาย 20 11 55.00 

 ภาษาต่างประเทศ 20 9 60.00 

 อุตสาหกรรม    

 อิเล็กทรอนิกส์ 20 9 47.36 

 ไฟฟ้าก าลัง 25 14 5.60 

 ยานยนต์ 17 7 46.66 

รวม ระดับ ปวช. 147 81 55.10 

ปวส. บริหารธุรกิจ    

 การบัญชี 16 15 93.75 

 คอมพิวเตอร์ 28 17 60.71 

 การตลาด 26 19 73.07 

 การโรงแรมและบริการ 9 3 22.22 
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 อุตสาหกรรม    

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 14 70.00 

 ไฟฟ้าก าลงั 23 12 52.17 

 เทคนิคยานยนต์ 24 10 41.66 

รวมระดับ ปวส. 146 90 60.95 

รวมทั้งหมด 293 171 58.02 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2 ต้องปรับปรุง 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรอืประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินโครงการส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานท า หรือ

ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจ มาปรับปรุงคุณภาพในการ

จัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม  (Attempt) 

1.  การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- จัดท าท าเนียบของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่ได้งานท า, ประกอบอาชีพอิสระ, 

ศึกษาต่อ ภายใน  1 ปี  
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินโครงการส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานท า หรือประกอบ

อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
- ประชุมเพ่ือวางแผนและด าเนินการจัดท าแบบส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานท า หรือประกอบ

อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
- ขออนุมัติใช้แบบส ารวจ 
- ด าเนินการส ารวจสถานศึกษาสถานประกอบการ เพื่อจัดส่งแบบส ารวจ 
- ด าเนินการส ารวจ  

 

2.  การตรวจสอบติดตาม (Check) 
- รวบรวมแบบส ารวจเพื่อหาค่าและท าการสรุปผล 
- สรุปผลการด าเนินการ น าเสนอผู้บริหารได้รับทราบ 

 

3.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการด าเนินงาน น าเสนอท่านผู้บริหาร เพ่ือหาจุดเด่น และจุดที่

ต้องพัฒนาในการด าเนินการครั้งต่อไป ผลการด าเนินการ 
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ตารางท่ี 1.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

หลักสูตร ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จ านวน

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ที่ได้งานท า

ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งาน

ท าประกอบ

อาชีพและ

ศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

ปวช. พาณิชยกรรม          

 การบัญชี 22 0 0 0 0 22 100 22 100 

 คอมพิวเตอร์ 9 0 0 0 0 9 100 9 100 

 การขาย 11 0 0 1 9.09 10 90.9 11 100 

 ภาษาต่างประเทศ 9 0 0 0 0 9 100 9 100 

 อุตสาหกรรม          

 อิเล็กทรอนิกส์ 9 0 0 0 0 9 100 9 100 

 ไฟฟ้าก าลัง 14 0 0 0 0 14 100 14 100 

 ยานยนต์ 7 1 14.28 0 0 6 85.71 7 100 

รวมระดับปวช. 81 1 1.23 1 1.23 79 97.53 81 100 

 

หมายเหตุ  ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานท าอยู่แล้ว 
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หลักสูตร ประเภทวิชา/ 

สาขาวชิา/ 

สาขางาน 

จ านวน

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ที่ได้งานท า

ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า

ประกอบอาชีพ

และศึกษาต่อ 

จ านว

น 

ร้อย

ละ 

จ านว

น 

ร้อย

ละ 

จ านว

น 

ร้อย

ละ 

จ านว

น 

ร้อยละ 

ปวส. บริหารธุรกิจ          

 การบัญชี 15 0 0 2 13.3

3 

13 86.6

6 

15 100 

 คอมพิวเตอร์ 17 0 0 4 23.5

2 

13 76.4

7 

17 100 

 การตลาด 19 1 5.26 0 0 18 94.7

3 

19 100 

 การโรงแรมและ

บริการ 

3 2 66.6

6 

0 0 1 33.3

0 

2 100 

 อุตสาหกรรม          

 เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

14 1 7.14 0 0 13 92.8 14 100 

 ไฟฟ้าก าลัง 12 1 8.33 0 0 11 91.6

6 

12 100 

 เทคนิคยานยนต์ 10 2 20 3 30 5 50 10 100 

รวมระดับ ปวส. 90 7 7.77 9 10.0

0 

74 82.2

2 

90 100 
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รวมทั้งหมด 171 8 4.68 10 5.85 153 89.4

7 

171 100 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ( สถานศึกษาจัดท า) 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 

ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

         วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก(Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยฯ ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น งานส ารวจความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาต่อไป ให้ตรงตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน และเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ   
- คณะกรรมการท าการออกแบบส ารวจความพึงพอใจ 
- คณะกรรมการท าการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่จะด าเนินการกรอกแบบส ารวจ 
- ขออนุมัติด าเนินการ 
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ในการด าเนินการกรอกแบบสอบส ารวจ 
- ส่งแบบประเมินให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อด าเนินการกรอกแบบส ารวจ 
- น าแบบสอบถามมาท าการหาค่า 
3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 

- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รายงานให้ผู้บริหารเพื่อด าเนินการ เพ่ือหา
จุดเด่น จุดเน้น และจุดที่ต้องพัฒนา 
 

ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ 

                          คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 



71 

 

 

มีการประเมิน
ความพึง
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
สร้าง

เครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล  

 

จ านวนที่ตอบกลับ 
 

จ านวนของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  

3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย  3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบก

าร 

สถานศึก
ษา 

ผู้รับบริก
าร 

สถาน
ประกอบก

าร 

สถานศึก
ษา 

ผู้รับบริก
าร 

สถาน
ประกอบก

าร 

สถานศึก
ษา 

ผู้รับบ
ริการ 

 20 - - 20 - - 20 - - 
รวม 20 20 20 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) 3 



72 

 

 

และมีผลตาม (3) 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (2) 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (1) 

1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 3 พอใช้ 

1.2 5 ดีมาก 

1.3 5 ดีมาก 

1.4 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.5 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.6 4 ดี 

1.7 2 ต้องปรับปรุง 

1.8 5 ดีมาก 

1.9 5 ดีมาก 

รวม 3.38 พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ที่ 

1.1  

ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 หารด้วย 8  

(โดยปีการศึกษา 2555  ไม่น า      

ตัวบ่งชี้ที่ 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
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จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ความส าเร็จด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่สถานศึกษาได้มีการประชุม การวางแผนการจัด

หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน เพื่อให้สถานประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ด้านร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สถานศึกษาจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมชี้แนะ

แนวข้อสอบให้กับนักศึกษา และให้โอกาสส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านด าเนินการสอบแก้ตัวในมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้

ส าเร็จการศึกษาแบบสมบูรณ์แบบ ด้านร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี สถานศึกษาจัดท าท าเนียบของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่ได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ/

ศึกษาต่อภายใน 1 ปี และด้านระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมา

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 

 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 

 วิทยาลัยฯ ควรมีการประชุมผู้สอนทุกคนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาและจัดอบรมให้แก่นักศึกษา

ทุกสาขา ให้ทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของการสอบ V-NET และการเข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพและทางสทศ. ควรมีแนว

ข้อสอบ V-NET เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ โดยได้เชิญตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร การ

วัดผล และการประเมินผลผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียน ได้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน     

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ   
- คณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อมาเข้าร่วมในการจัดหลักสูตร 
- ท าการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อเข้าร่วมในการจัดหลักสูตร 
- ขออนุมัติด าเนินการ 
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- ประชุมร่วมกับตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อก าหนดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
- ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุม น าเสนอกับท่านผู้บริหาร 
- ท าการทดลองใช้หลักสูตร 
- ด าเนินการประเมินหลักสูตร 
3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 

- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รายงานให้ผู้บริหารเพื่อด าเนินการ เพ่ือหา
จุดเด่น จุดเน้น และจุดที่ต้องพัฒนา 
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ผลการด าเนินการ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

มี 

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 

5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่

เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

(13 สาขา/14 สาขา) 

มี ร้อยละ 92.85 

 

 

 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้วางแผนโครงการพัฒนาครูผู้สอน และก าหนดให้ครูผู้สอนทุกท่านด าเนิ นการ

จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม (Attempt) 
1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

วิชาการ และเชิญผู้เชียวชาญจากภายนอกสถานศึกษา ที่มีความรู้ในด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วม ในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจและ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะในทุกรายวิชา โดยแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง  และจัดท ารายงานสรุป
การปฏิบัติงาน  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 – 59.99 ของจ านวนครูผู้สอน

ทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 – 69.99 ของจ านวนครูผู้สอน

ทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 
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4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 – 79.99 ของจ านวนครูผู้สอน

ทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด

ในสถานศึกษา 

มี 

 

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง    ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครูตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิธีด าเนินการ 

 ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้วางแผนโครงการพัฒนาครูผู้สอน โดยด าเนินการให้ครูผู้สอนแต่ละท่านจัดการ

เรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเลือกใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในรายวิชาของแต่ละสาขาโดยทางงานวิชาการได้จัดโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ

ให้แก่นักศึกษา เช่น  โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ  โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ และ

งานวันวิชาการ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือมากขึ้น 

 ความพยายาม (Attempt) 
1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

วิชาการ และเชิญผู้เชียวชาญจากภายนอกสถานศึกษา ที่มีความรู้ในด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 
เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วม ในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การนิเทศการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
และน าผลงานทางวิชาการของทุกสาขามาจัดแสดงในงานวันวิชาการ 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจและ
ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง  และจัดท ารายงานสรุป
การปฏิบัติงาน  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 

 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่

มี) 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ

มี 
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เศรษฐกิจพอเพียง   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท า

บันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 

 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา

หรือการพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
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พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้วางแผนประชุมครูผู้สอนเพ่ือให้ทราบแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

แบบฐานสมรรถนะ การนิเทศการสอน และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม (Attempt) 
1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

วิชาการเพ่ือนิเทศการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา และเชิญผู้เชียวชาญจากภายนอกสถานศึกษา ที่มีความรู้ในด้าน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมในการนิเทศการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการนิเทศการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน และติดตามการน าผลที่ได้จากการวัดผลประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยวัดจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังจากการวัดผลประเมินผลในครั้งต่อไป 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง  และจัดท ารายงานสรุป
การปฏิบัติงาน  และน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน

ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน มี 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา

ที่สอน 
มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 
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ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

วิทยาลัยได้ก าหนดให้สาขาวิชาทุกสาขาวิชาเป็นผู้เลือก และพิจารณาสถานประกอบการ เพ่ือตรงตามสาขาวิชา
เรียน และทางวิทยาลัยมีการท าโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันในการวัดและประเมินผล มีการ
ปฐมนิเทศการฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงาน มีการสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงาน 
ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
วิชาการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการ ความประพฤติของนักศึกษา ผลการเรียน กริยามารยาท 
สมรรถนะทางด้านวิชาชีพ  

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
โดยแบ่งการนิเทศออกเป็น 3 รอบ  

รอบท่ี 1 ด าเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  โดยด าเนินการ หลังจากท่ีนักศึกษาออกฝึกงานได้ 1 วัน  
รอบท่ี 2 ด าเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  โดยด าเนินการ  หลังจากนักศึกษาออกฝึกงานได้ 15 วัน  
รอบท่ี 3 ด าเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  โดยด าเนินการ  หลังจากนักศึกษาออกฝึกงานได้ 30 วัน  
โดยน าผลของการนิเทศแต่ละครั้งมาพัฒนาปรับปรุง และท าการช่วยเหลือนักศึกษากรณีเกิดปัญหา 
3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลที่ได้จากการประเมินการฝึกงานของนักศึกษามาท า

การตัดเกรดและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และ
รายงานการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบ 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 

มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  มี 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเดน็ 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 5 ดีมาก 

2.2 5 ดีมาก 

2.3 5 ดีมาก 

2.4 5 ดีมาก 

2.5 5 ดีมาก 

รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 

ตัวบ่งขี้ท่ี 2.1 ถึง ตัว

บ่งชี้ที่ 2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

 

จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ความส าเร็จด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษาได้มีการจัดอบรมในการจัดท า

หลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครูผู้สอนทุกท่าน มีการส ารวจข้อมูลความต้องการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถาน

ประกอบการและหน่วยงาน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Best Practice ที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิด

กระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถน าไปต่อ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
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ยอดในการประกอบอาชีพได้  มีการน าหลักสูตรที่ได้ทดลองใช้ และมีการประเมินการใช้หลักสูตร สถานศึกษาส่งเสริมให้

ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และให้มีการสอดแทรก ประยุกต์ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา

และจัดนิเทศการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 

 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 

 

 

- 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคณะกรรมการในสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ต่อการจัดท า

แผนบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดตาม พ.ร.บ.  การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551   และกฎกระทรวงก าหนดกรรมการ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  การสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  การประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ

การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย  พ.ศ. 2553       

ความพยายาม (Attempt) 

  1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด มีการ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง   สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  อีกท้ังสถานศึกษาให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินคุณภาพ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง      

  3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดท ารายงานการ

ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 
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ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนนิการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

มี 
(ค่าเฉลี่ย 
5.00) 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 



91 

 

 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 

 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.  การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

                    ประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

                    พ.ศ. 2554 

                    ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้อ 8.1   

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน ตามภาคผนวก 

หมายเหตุ  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

 การวางแผน (Plan) สถานศึกษาได้ตระหนักถึง การจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึด การมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีการสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. การตรวจสอบ ติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้จากการสรุปการปฏิบัติงานและโครงการมาวิเคราะห์และ

ประเมินผลเพื่อน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ประเมินผลจากการสรุปการ

ปฏิบัติงานและโครงการมาจัดท ารายงานประจ าปีและน าผลของค่าคะแนนที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้ได้ผลการประเมินตามระดับคุณภาพท่ีเหมาะสม 

ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ มี 
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สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

 ทางวิทยาลัยมีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ตามอัตลั กษณ์  ปรัชญา  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย   โดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่ายใน

วิทยาลัย  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดท ากิจกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ ที่สอดคล้องกับ

คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนงาน  โครงการ  และปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ความพยายาม (Attempt)    

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โดยมีการจัดท าโครงการ 
ตามอัตลักษณ์โยความเห็นชอบของวิทยาลัย  เช่น  โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาโครงการคนดี     
ซีเทค  โครงการวินัยเตือนภัยนักศึกษา  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา  เป็นต้น    โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง  มีการด าเนินการ  ตามแผนงาน  โครงการ        

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี
การศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผลการท างานตลอดระยะเวลาการท างานตามงาน   โครงการที่ได้
วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)   

การด าเนินงานตามโครงการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้นักศึกษาและบุคลากรใน

สถานศึกษา  มีคุณลักษณะตามปรัชญา  วิสัยทัศน์    พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา   อาทิเช่น  

โครงการวินัยเตือนภัยนักศึกษา  โครงการคนดีซีเทค  โครงการซีเทคสัมพันธ์ชุมชน  โครงการติดตามนักศึกษา  โครงการ

เยี่ยมบ้านนักศึกษา  เป็นต้น 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี 
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2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
 
 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 
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พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

- ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ที่มีต่ออัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
- ควรหลักฐานแสดงการให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหาร 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการบริหารงานตามนโยบายของสถานศึกษาโดยใช้ภาวะ

ผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดย

คณะกรรมการสถานศึกษา   

ความพยายาม (Attempt) 

  1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด  มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดการอาชีวศึกษา  มีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา                                    มีการ

ประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา   

  2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้รับการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  มาวิเคราะห์และประเมินผล      

  3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดท ารายงานการ

ประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 
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ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มี 
( 8 ครั้ง) 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มี 

( 2 ครั้ง) 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากร 

ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
มี 

ค่าเฉลี่ย 5.00 

 
 

ความส าเร็จ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
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ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก  (Awareness)  คือ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้มีแผนงาน โครงการการบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา โดยได้น า โปรแกรม MIS-School  เข้ามาใช้ทุกส่วนงาน เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าถึงข้อมูล 

มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

และพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือควบคุมและดูแลการใช้งานโปรแกรม MIS-School   
- มีการจัดอบรมบุคลากร ครูและเจ้าหน้าที่ ในการใช้งานโปรแกรม MIS-School   
- มีการจัดอบรมท าความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการใช้งาน โปรแกรม MIS-School   
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- มีการติดตั้งตัวโปรแกรม  MIS-School ให้กับทุกส่วนงาน และมีการติดตั้งโปรแกรม MIS-School  เพ่ือให้บริการกับ
นักศึกษา   

- มีการตรวจเช็ค ระบบเครือข่าย Server/Client ของโปรแกรม MIS-School   
- มีการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย Server/Client ของโปรแกรม MIS-School ทุก ๆ 3 เดือน   
- มีการให้ค าปรึกษากับส่วนงานที่ประสบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม MIS-School   
3. การพัฒนาปรัปปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 

- สรุปผลการใช้งานโปรแกรม ของระบบ MIS-School และน าผลของการของการใช้งานโปรแกรม MIS-School 
รายงานให้ผู้บริหารเพื่อด าเนินการ   
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ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและ

เชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 

3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ มี 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ไม่มี 

 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ไม่มี 

 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช้ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
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พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

หมายเหตุ 

- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบ ารุงรักษา  
ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้ องการ และ       
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ   
สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจ   
เกิดข้ึนกับฐานข้อมูล 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีครบถ้วน  เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  
    ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร  

    ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์   

    ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  



103 

 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านความ

ปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง  มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  มีการประเมินและปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ  ลดลง  

ความพยายาม (Attempt)    

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความ
เสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านความปลอดภัย  ด้านการท าเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการ  
พนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง  มีการด าเนินการ  
ตามแผนงาน  โครงการ        

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี
การศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผลการท างานตลอดระยะเวลาการท างานตามงาน   โครงการที่ได้
วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  การด าเนินงานตามโครงการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ  ลดลง อาทิเช่น  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
โครงการวินัยเตือนภัยนักศึกษา  โครงการคนดีซีเทค  โครงการซีเทคสัมพันธ์ชุมชน  โครงการติดตามนักศึกษา  โครงการ
เยี่ยมบ้านนักศึกษา  เป็นต้น 
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ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย        

5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน

และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ(4) 
4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบ

เครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ

ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  ตามปรัชญา  อัตลักษณ์  วินัยทัศน์  พันธกิจของวิทยาลัย  

ความพยายาม (Attempt)    

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยมีการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการ
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบ
ดูแลผู้เรียน  กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  ตามปรัชญา  อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของวิทยาลัย  

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี
การศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผลการท างานตลอดระยะเวลาการท างานตามงาน   โครงการที่ได้
วางแผนปฏิบัติการไว้   

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  การด าเนินงานตามโครงการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น  โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา  โครงการ
ติดตามนักศึกษา  โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา  โครงการซีเทคบริหารชุมชน  โครงการมอบทุนการศึกษา   เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง 
  5  ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 
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4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 

ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่   3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ     

                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) คือ 
  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการด าเนินการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  
ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ  สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนร่วมประมาณ (Rating 
scale)1- 5  

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  น าข้อมูลที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ มาวิเคราะห์
และประเมินผล เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงาน (Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และจัดท ารายงานการ
ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ   โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
เหมาะสม  

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทย

บริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
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3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 มี (ค่าเฉลี่ย 

3.55) 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเดน็  1  ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้ เ รี ยน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่ วนประมาณค่า  ( Rating scale)  1 – 5 
และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีการจัดการบริหารการจัดหาวัสดุ  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 - 5 และการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  น าข้อมูลที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน ที่วิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และจัดท ารายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของการบริหารจัดการวัสดุ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
เหมาะสม 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ มี 
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คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 มี (3.73) 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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   ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
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มาตรฐานที่  3   ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาครูทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการ

หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ   จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เหมาะสม และ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  

ความพยายาม (Attempt) 

  1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ

อบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ   ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา   โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กร

ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ   การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม    สถานศึกษาด าเนินการจัดโครงการเชิดชูเกียร์ติครูด้าน

การส่งเสริม  คุณธรรม  จริยธรรม   เพ่ือให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ

วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  

  2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้รับ จากการให้ครูและบุคลากร ด าเนินโครงการต่าง ๆ 

มาวิเคราะห์และประเมินผล ให้ได้ตามผลการประเมิน     

  3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดท ารายงาน   

เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 
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ผลการด าเนินการ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
75 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุน

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
5 

3. 

สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก

ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
75 

5. 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ 

คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness) 

  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การ

ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก 

  งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ความพยายาม (Attempt) 

1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  โดยการ
จัดท าแผนงบประมาณประจ าปีการศึกษาละ  1   ครั้ง สถานศึกษาด าเนินการให้เจ้าหน้าที่แต่ละส านัก /งาน /ฝ่าย ของ
สถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกัน ในการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้รับการจัดการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  
ของสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มาปฏิบัติงานร่วมกัน อีกท้ังน ามาวิเคราะห์ และประเมินผล เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง  

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการด าเนินงานที่ได้มาปรับปรุง  และจัดท ารายงาน
สรุปการปฏิบัติงาน  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 
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ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 

งบ

รายจ่าย 

(2) 

ร้อยละ 

(3)  

ผล  

(มี / ไม่มี) 

1 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

งบด าเนินการ 
457,500 

 

 

359,146 78.50% มี 

2 

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาก

การใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

4.52% มี 

3 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ

การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 

ของงบด าเนินการ 

118,000 

 
24,400 20.68% มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู

และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง

โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ

งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

18,000 5,245 29.14% มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

งบด าเนินการ 

12,000 6,500 54.17% มี 
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ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศ 

วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยฯ มีแผนงาน/โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา เช่น โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ 

โครงการซีเทคสัมพันธ์ชุมชน โครงการการจัดท าความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ(MOU) และมีการ

สรุปผลการด าเนินงานเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 

ความพยายาม (Attempt) 
1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษาได้ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาด าเนินการระดมทรัพยากร ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการเชิญผู้เชียวชาญเข้ามา
ให้ความรู้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) สถานศึกษามีการตรวจเช็คการปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือให้การด าเนิน 
โครงการเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ตาม  
 3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการด าเนินงานที่ได้มาปรับปรุง  และจัดท ารายงานสรุปการ
ปฏิบัติงาน  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ

และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
25 แห่ง 
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4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
7 รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเดน็  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 

3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 3 พอใช้ 

3.6 5 ดีมาก 

3.7 5 ดีมาก 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 5 ดีมาก 

3.11 5 ดีมาก 

3.12 5 ดีมาก 

รวม 4.83 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน

ของ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

ถึง       ตัวบ่งชี้ที่ 

3.12 หารด้วย 12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง
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ปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษาได้มีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยฯ โดยการมี

ส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากิจกรรมการด าเนินงานตาม

แผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ

ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการด าเนินการ ตามแผนงาน โครงการมีการประเมิน และปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง และมีผลท าให้ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง อาทิเช่น  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา โครงการวินัยเตือนภัยนักศึกษา โครงการคนดีซีเทค โครงการซีเทคสัมพันธ์ชุมชน โครงการติดตามนักศึกษา 

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มี

ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียน กลุ่มเสี่ยง

และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ตามปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ อาทิเช่น โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา 

โครงการติดตามนักศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา โครงการซีเทคบริการชุมชน โครงการมอบทุนการศึกษา  

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนร่วมประมาณ ( Rating 

scale)1- 5 และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผู้เรียน มีการจัดการหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน สถานศึกษามี

การบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับ
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การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท าและด าเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน

การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 

  

 

- 
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้มีแผนงานโครงการให้ทุกสาขาวิชา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ c tech 

บริการชุมชน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน    โดยจัดส่งนักศึกษาแต่ละสาขาให้บริการด้านวิชาชีพ

แก่ชุมชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเสริมความรู้การประกอบอาชีพของประชาชน โดยวิทยาลัย ฯ มีการ

ก าหนดให้แต่ละสาขาด าเนินการออกบริการชุมชน   2               โดยมีการก าหนดให้ครูและนักศึกษาเข้าร่วมในการ

ด าเนินโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ60 

ความพยายาม  (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละสาขาวิชา 
- คัดเลือกสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
- น าเสนอท่านผู้บริหาร 
- ท าหนังสือแจ้งการด าเนินการให้กับผู้น าชุมชนได้รับทราบในการด าเนินโครงการ 
- ขออนุมัตดิ าเนินการ 
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- แต่ละสาขาวิชาด าเนินการตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ 
- สรุปผลการด าเนินโครงการแจ้งให้กับผู้บริหารได้รับทราบ 
3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act) 

- น าผลสรุปที่ได้จากการด าเนินโครงการ น าเสนอท่านผู้บริหารได้รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการและ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
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ผลการด าเนินการ 

 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี มี 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ90 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ร้อยละ90 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 - 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
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ดี ปฏิบัติตามประเดน็  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 4 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4 ดี 

 

จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ความส าเร็จด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือวาง

แผนการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรายวิชาโครงการ เพ่ือส่งเสริมการน าความรู้และการบริการวิชาชีพให้กับชุมชน และ

หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาวิชาการและการสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 

หน่วยงาน และบุคคลภายนอก 

 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 

  

 

- 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

ของผู้เรียน 
วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก(Awareness) 

การวางแผน (Plan) สถานศึกษาได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการ

ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นด าเนินการจัดท านวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในการจัดท าสื่อนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนและน าไป

เผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศนักศึกษา

สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาตามสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและด าเนินการ

ประกวดและจัดแสดง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  พร้อมทั้งมีการสรุปและประเมินโครงการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

1.การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น จัดท าและ

ด าเนินการจัดการประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ในงานวันวิชาการของทุกปี 

โดยมุ่งเน้นให้ชิ้นงานนั้นให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ตาม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการ ของนักศึกษา   

 

2.การตรวจสอบติดตาม(Check) สถานศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบกระบวนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสรุปและประเมินโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย เพ่ือน าผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

 

3.การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) น าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ

จัดท าสรุปรายงานน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือน าปัญหาที่เกิดข้ึนไปประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนา 
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ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 

ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
ร้อยละ90 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ90 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ

ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ10 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้  5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ

งานวิจัยของครู 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก(Awareness) 

การวางแผน (Plan) สถานศึกษาได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนดให้

อาจารย์ทุกสาขาด าเนินการจัดท านวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยและ

ด าเนินการประกวดและจัดแสดงผลงานในงานวันวิชาการ พร้อมทั้งมีการสรุปและประเมินโครงการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

1.การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น จัดท าและ

ด าเนินการจัดการประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย โดยมุ่งเน้นให้ชิ้นงานนั้นให้

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ตามโครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดท าโครงการ ของนักศึกษา งานวิจัยของครูผู้สอน 

 

2.การตรวจสอบติดตาม(Check) สถานศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบกระบวนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสรุปและประเมินโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย เพ่ือน าผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

 

3.การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) น าผลประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ

จัดท าสรุปรายงานน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือน าปัญหาที่เกิดข้ึนไปประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนา 
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ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด

แสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้

ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ90 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ50 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์

หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 100 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี้  1) มีเป้าประสงค์ 2) มีการ

ระบุปัญหา  

3)  มีวิธีด าเนินการ 4)  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล และ 5)  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้

จากการด าเนินการ 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ดีมาก 

5.2 5 ดีมาก 

รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน

ของ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

ถึง       ตัวบ่งชี้ที่ 

5.2 หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง

ปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ความส าเร็จด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย มีการจัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา สถานศึกษาได้น านวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน และสถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

  วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงบุคลากรในสถานศึกษา  ซึ่งด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  

เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีการประเมินผลการด าเนิ นตามโครงการ  

กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และนักเรียน  เพ่ือน าผลไปปรับปรุง  การ

บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์

ของสถานศึกษา     

ความพยายาม (Attempt)    

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยมีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  อาทิเช่น  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  โครงการแห่เทียนพรรษา  
โครงการนักศึกษาวิชาทหาร  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา เป็นต้น 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผล
การท างานตลอดระยะเวลาการท างานตามงาน   โครงการที่ได้วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  การด าเนินงานตามโครงการมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีจิต
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ส านักด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพ่ือน าผลไปปรับปรุง  การบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ  กิจกรรมทุกกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย

กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้า

ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ.100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและ

บุคลากร 

เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ  100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ

ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 

มี 
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ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ

ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่

มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี

ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย    5 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

ธรรมชาติ 

วิธีด าเนินการ  

ความตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้ตระหนักความส าคัญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ  โดยด าเนินการให้ครูบุคลากร

ทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านักด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและนักเรียน  เพ่ือน าผลไปปรับปรุง  

การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา อาทิเช่น  โครงการวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียงแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน  ซี

เทคปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน  เป็นต้น   

ความพยายาม (Attempt)    

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในวิทยาลัยทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้   

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผล
การท างานตลอดระยะเวลาการท างานตามงาน   โครงการที่ได้วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  การด าเนินงานตามโครงการมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก
คน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้เช่น  โครงการซีเทคปลูดป่าลด
ภาวะโลกร้อน  โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โครงการเพียงแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน  
เป็นต้น  ซึ่งทางสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพ่ือน าผลไปปรับปรุง  การ
บริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่
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มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมทุกกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
5  กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง

จิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้า

ร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ  

100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม

โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครูและ

บุคลากร 

เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ  

100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่

มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  5 
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ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
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มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

 วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  

และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ การมีการประเมินผล  

การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  อาทิเช่น  โครงการซีเทคลีค-ปอม

ปอมเชียร์  การประกวดร้องเพลงประจ าสถาบัน  การแข่งขันกีฬาสีภายใน  เป็นต้น  ซึ่งการจัด

กิจกรรม โครงการดังกล่าว  มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

และนักเรียน การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่

มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  

 

ความพยายาม (Attempt)    

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคน  เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬา
และนันทนาการ  มีการประเมินผล  การด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม  ที่
ก าหนดตามแผนงานโครงการ   

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผล
การท างานตลอดระยะเวลาการท างานตามงาน   โครงการที่ได้วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  การด าเนินงานตามโครงการมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ระบบผู้เรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการตามที่สถานศึกษาได้
จัดท าขึ้น  และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพ่ือน าผลไปปรับปรุง  การบริหาร
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จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ  กิจกรรมทุกกิจกรรม 

 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ

นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
5  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้า

ร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ  

100 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก

คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ครูและ

บุคลากร 

เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ  

100 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก ค่าเฉลี่ย   5 
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สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้าน

การกีฬาและนันทนาการ   

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 

 

ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีด าเนินการ 

 ความตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครู  บุคลากร  ทกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนเพ่ือน าประโยชน์  มีแผนงาน โครงการ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  ตามงานโครงการ  อาทิเช่น  งานกิจกรรมชมรม โครงการ

ซีเทคสัมพันธ์ชุมชน  เป็นต้น  ซึ่ง มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและนักเรียน การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  

 ความพยายาม (Attempt)    

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการ  ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย   

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผล
การท างานตลอดระยะเวลาการท างานตามงาน   โครงการที่ได้วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  มีการด าเนินตามแผนงาน  โครงการ
และมีการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
และผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย  ที่มีการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา  ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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ผลการด าเนินการ 

หัวข้

อ 

ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
5  กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา และผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ    100 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ครูและบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  100  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี

ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย    5 
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ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 

6.2 5 ดีมาก 

6.3 5 ดีมาก 

6.4 5 ดีมาก 

รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน

ของ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ถึง       ตัวบ่งชี้ที่ 

6.4หารด้วย 4 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง

ปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ความส าเร็จด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

วิทยาลัยฯ มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการ  

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  และผู้เรียน  
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มีการด าเนินตามแผนงาน  โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย

ในสถานศึกษา  และผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย  ที่มีการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 

 
 

- 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

 การวางแผน (Plan) สถานศึกษาได้ตระหนักถึง ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 

ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆและสถานศึกษาได้ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การตรวจสอบ ติดตาม (Check) สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) น าผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกมาวิเคราะห์และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ

มี 
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บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 

มี 

5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
ความส าเร็จ 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
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พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

ความตระหนัก (Awareness) คือ 

 การวางแผน (Plan) สถานศึกษาได้ตระหนักถึง การด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพการ

ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดี

มาก 

ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษาได้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาและมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2. การตรวจสอบ ติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้จากการสรุปการด าเนินการ แผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษามาวิเคราะห์และประเมินผล 

3.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการประเมินตามระดับคุณภาพที่เหมาะสม 
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ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปี

การศึกษา ....2555...... 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1 1.1   √   

 1.2 √     

 1.3 √     

 1.4     √ 

 1.5     √ 

 1.6  √    

 1.7    √  

 1.8 √     

 1.9 √     

2 2.1 √     

 2.2 √     

 2.3 √     

 2.4 √     
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 2.5 √     

3 3.1 √     

 3.2 √     

 3.3 √     

 3.4 √     

 3.5   √   

 3.6 √     

 3.7 √     

 3.8 √     

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

 3.9 √     

 3.10 √     
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

 3.11 √     

 3.12 √     

4 4.1  √    

5 5.1 √     

 5.2 √     

6 6.1 √     

 6.2 √     

 6.3 √     

 6.4 √     

7 7.1 √     

 7.2  √    

รวม 27 1 2 1 2 

  

    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน.........27.........

ตัวบ่งชี้   
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ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์

ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี้ 4 

พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

  

    หมายเหตุ  กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 

30 – 34  ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน  จะได้ระดับ 4  ดี  

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 

 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 

7.2 4 ดี 

รวม 4.5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนน

ของ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง

ปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

จุดเด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 ความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษาและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสามารถรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากภายนอกได้ 

จุดควรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา.........2555.......  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 27  

คะแนนเฉลี่ย 3.38 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 58  

คะแนนเฉลี่ย 4.83 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 4  

คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 10  

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  

คะแนนเฉลี่ย 4.5 ดีมาก 

   

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ........32........ ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ..........3......... ตัวบ่งชี้    
2. ระดับมาตรฐาน 

 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  .........7......... มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน  ..........-......... มาตรฐาน                                 

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
              ผ่านเกณฑ์การประเมิน                           ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
  จุดเด่น  (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป) 

สถานศึกษาได้มีการจัดอบรมในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครูผู้สอนทุกท่าน มี
การส ารวจข้อมูลความต้องการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและหน่วยงาน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Best Practice ที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้   มีการน าหลักสูตรที่ได้ทดลองใช้ และมีการ
ประเมินการใช้หลักสูตร สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และให้มี

√  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=best%20practices%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fregister.utcc.ac.th%2FKM2552%2FDATA%2FDocument%2FBest%2520Practice.pdf&ei=HpjLUbbLG4TziAfax4GoAQ&usg=AFQjCNGm3FsMw6WRuXfrg1CqsCl_qARUCw
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การสอดแทรก ประยุกต์ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาและจัดนิเทศการเรียนการสอน
ทุกภาคเรียน 

วิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น
ด าเนินการจัดท านวัตกรรมโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยและด าเนินการประกวด
และจดัแสดง พร้อมทั้งมีการสรุปและประเมินโครงการ 

ความส าเร็จด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
วิทยาลัยฯ มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการ  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  และผู้เรียน  
มีการด าเนินตามแผนงาน  โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา  และผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย  ที่มีการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดควรพัฒนา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับ
คุณภาพต่ ากว่าดี) 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เสนอแนะให้ทางสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) • NIETS  ควรมีแนวข้อสอบเพื่อให้ครูผู้สอนและ

ผู้เรียนได้น ามาสอนเสริม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับการเตรียมตัวในการสอบเพื่อเพิ่มระดับ

คะแนนในการสอบแข่งขัน 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนด

แนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดี

ยิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้  

1. วิทยาลัยฯ ควรมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการจัดการศึกษา ท าความร่วมมือกับ

สถานประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/เครือข่าย ที่มีกิจการตรงกับสาขาวิชาชีพ เพ่ือที่จะเป็นแหล่ง

เรียนรู้ประสบการณ์จริง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการด าเนินการจัดแสดงสินค้า การจัดประชุม 

เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นโอกาสที่ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์จริง 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niets.or.th%2F&ei=Vv3MUc3LG4iTiQe-zIGYCA&usg=AFQjCNFazUyUn1qhTof9J6yJ-zHvSK0pMg&bvm=bv.48572450,d.aGc
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niets.or.th%2F&ei=Vv3MUc3LG4iTiQe-zIGYCA&usg=AFQjCNFazUyUn1qhTof9J6yJ-zHvSK0pMg&bvm=bv.48572450,d.aGc
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2. วิทยาลัยฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบดูแลติดตามผู้เรียนของวิทยาลัยฯ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยฯ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับผู้ปกครองและชุมชนภายนอกให้เป็นที่ยอมรับเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ แห่งนี้เป็นล าดับแรก ๆ  

3. วิทยาลัยฯ ควรมีการวางแผนพัฒนาครู บุคลากร ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพอย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการพัฒนาครู บุคลากรได้น า

ความรู้ที่ได้มาพัฒนาจัดการเรียนการสอน (การวางแผนการสอน วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน การ

วัดผลประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน) งานวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เรียนและ

วิทยาลัยฯ โดยตรง อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครู บุคลากรด้วย 

4. วิทยาลัยฯ ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ

น ามาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัด

การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

5. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนจ านวนหลายสาขาวิชา ทั้งประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสามารถให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพได้หลากหลายสาขาวิชา จึงควรมี

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

ให้บรรยากาศในการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

6. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยการน าผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ

ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย

ฯ ให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง และเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยฯ อันแสดงถึง

ความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (จุดเน้น/จุดเด่น)ของวิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน 
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คณะผู้จัดท า 

1. ดร.สุรเจต          ไชยพันธ์พงษ์ ที่ปรึกษา 
2. นางสาวแววตา    พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
3. นางผกาภรณ์      บุสบง กรรมการ 
4. นางรุ่งฤดี           รัตน์ชัยศิลป์ กรรมการ 
5. นางดวงนภา       กลิ่นอยู่ กรรมการ 
6. นายเชษฐา         บัวลีเอ่น กรรมการ 
7. นางชนกนาถ       เมียงเจียง กรรมการและเลขานุการ 
8. นายปวริศร์         ด ารงพุฒิเมธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวกัลญา     ศิริค าฟู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


