
 

 

  

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
(Self Assessment Report : SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยซีีเทคแปซิฟิค 
 
 

 

เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน 

ต าบลต  า  อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา  รหสัไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์   ๐๕๔ – ๔๑๐๙๘๗-๙    โทรสาร  ๐๕๔ – ๘๘๗๐๙๕ 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 



 

 

ค าน า 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ ก าหนดให้มีส านักงานประเมิน

มาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ท าหน้าที่พัฒนาระบบเกณฑ์ วิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและท าหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทาง การจัดการศึกษาแต่ละระดับ  และ

สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่ สมศ. ได้

ก าหนดไว้ มีการจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือการพัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

หลักการด้านคุณภาพการศึกษา 

 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 ๒๕๕๖ นี้ จึงได้สรุปผลการด าเนินงานตามรูปแบบที่ต้นสังกัด

ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงานทุกส่วน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน รวมถึงพนักงานทุกคนของวิทยาลัย

เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ที่ได้ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งจุดประสงค์ใน

ด้านคุณภาพท่ีวางไว้ 

 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 

               ๓๐ /สิงหาคม/๒๕๕๗ 
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ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ..........34......... ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ............1.......... ตัวบง่ชี้    

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

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

1 3 5 3 2 3 5 3 5 9    34 4.25 

2 5 5 5 5 5        24 4.80 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59 4.91 

4 5            5 5.00 

5 5 4           9 4.50 

6 5 5 5 5         20 5.00 

7 5 4           9 4.50 

มาตรฐานที ่

ตัวบ่งชี้ที ่



 

 

จุดเด่น  สถานศึกษาได้มีการจัดอบรมในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครูผู้สอนทุก
ท่าน มีการส ารวจข้อมูลความต้องการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและ
หน่วยงาน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Best Practice ที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
เกิดกระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้   มีการน าหลักสูตรที่ได้ทดลองใช้ และมีการ
ประเมินการใช้หลักสูตร สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และให้มี
การสอดแทรก ประยุกต์ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาและจัดนิเทศการเรียนการสอน
ทุกภาคเรียน 

วิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น
ด าเนินการจัดท านวัตกรรมโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยและด าเนินการประกวด
และจัดแสดง 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   

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เสนอแนะให้ทางสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) • NIETS  ควรมีแนวข้อสอบเพื่อให้ครูผู้สอนและ

ผู้เรียนได้น ามาสอนเสริม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับการเตรียมตัวในการสอบเพื่อเพิ่มระดับ

คะแนนในการสอบแข่งขัน 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

 ควรจัดเตรียมศักยภาพความพร้อมในส่วนของบุคลากร ครู – อาจารย์ วุฒิการศึกษา ชุมชน 
อุปกรณ์การสอน ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพ่ือเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพที่สังคมและ
ตลาดแรงงานต้องการเพิ่มขึ้นไปในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรีในอนาคต 
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ประจ าปีการศึกษา....๒๕๕๖.... 
 

ตอนที ่๑  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
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 

 

 ๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
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๓. ประวัติสถานศึกษา  

นายบุญจริง ไชยพันธ์พงษ์ นักธุรกิจซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาท าธุรกิจใน

จังหวัดพะเยาเป็นระยะนานพอสมควร ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เล็งเห็นว่าในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจะเห็นได้จากธุรกิจที่

ตนเองท าอยู่ขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน และข้อมูลจากฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ปรากฏว่าสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลยังมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ เยาวชนส่วนใหญ่ที่พลาดโอกาสสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนหรือวิทยาลัยของภาครัฐบาลใน



 

 

จังหวัดพะเยาไม่ได้ ก็จะไปศึกษาต่อที่ต่างจังหวัด และเมื่อเรียนจบก็มีแนวโน้มว่าจะประกอบอาชีพใน

จังหวัดนั้น ๆ ต่อไป อันนับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยาไปอย่างน่า

เสียดาย นายบุญจริง จึงมีความคิดว่าตนน่าจะสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชาวจังหวัดพะเยาบ้างจึงได้

ขอค าปรึกษากับอาจารย์วินัย พัฒนารัฐผู้อ านวยการกองการศึกษาพิเศษในสมัยนั้นว่า เราควรจัดตั้ง

โรงเรียน ระดับอาชีวศึกษาขึ้นในจังหวัดพะเยาเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชน มีความรู้ 

ความสามารถในด้านวิชาชีพให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และไม่ต้อง

เดินทางไปศึกษาต่อที่ไกลๆ  

เมื่อได้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ และตกลงใจว่าจะสร้างโรงเรียน นายบุญจริง ซึ่งมีที่ดินอยู่แล้ว

ที่บริเวณต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวนประมาณ 26 ไร่เศษ จึงได้เชิญผู้ตรวจ

ราชการประจ ากระทรวงศึกษาธิการท่านกว้าง รอบคอบ และคุณประจวบ ค าบุญรัตน์ อดีตที่ปรึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ มาช่วยดูสถานที่และได้ตัดสินใจว่าจะใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งโรงเรียนซึ่ง

มีสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การสร้างโรงเรียนเมื่อมีสถานที่พร้อมจึงเริ่มท า

โครงการจัดตั้งโรงเรียนโดยได้ติดต่อปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการศึกษา คือ ท่าน

กว้าง รอบคอบ ซึ่งท่านก็ได้แนะน า ดร.สุภารักษ์ รัชอินทร์ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาเอเชีย

ตะวันออก ให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและได้เชิญ อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์  ซึ่งเป็นผู้ที่มี

ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านศึกษามาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียน 

อาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ได้เริ่มเข้ามาเก็บข้อมูลในจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ 2537 โดย

ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายแผนงาน และติดตามประเมินผลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เมื่อ

ได้ข้อมูลเริ่มวางแผนงานเขียนโครงการเกี่ยวกับการขอจัดตั้งโรงเรียน โดยได้ติดต่อขอค าปรึกษา จากผู้

ที่มีประสบการณ์จากสถาบันต่าง ๆ เช่น ดร.อ านวย ทะพิงค์แก อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารย์นิยม ผุยเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและ

ติดต่อกับ สช. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและกองทะเบียนโดยได้รับความช่วยเหลือ จากอาจารย์จุฑารัตน์ 

วีระณะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสถานศึกษาและกองทะเบียน เพ่ือขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง

โรงเรียน และได้ไปศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพ่ือดูแนวทาง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส านักงาน การจัดการเรียนการสอน การเตรียมหลักสูตรแผนการเรียนและอ่ืน 

ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการท าเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 

 

 



 

 

๔. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  

 

 

 
 
 
     
 

 
5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายแนะแนวการศึกษาและจัดหา

ทุน 

ส านักงานเลขานุการ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวินัยและกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 



 

 

๕.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
      ๕.๑ คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 
๑ ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ๑๘ ปี 

๒ นางสาวแววตา  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการ ๑๘ ปี 

    
  
        ๕.๒  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล ......ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์........ 
โทรศัพท์.............................................. E- mail....................................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด.........ปริญญาเอก..........สาขา..............บริหารการศึกษา......................... 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ .................พ.ศ….๒๕๓๙...................................................................... 

 
๕.๓  ผู้อ านวยการ  ชื่อ – สกุล ....นางสาวแววตา  พูลสวัสดิ์..... 

โทรศัพท์.............................................. E- mail....................................................................  
วุฒิการศึกษาสูงสุด....ปริญญาโท..........สาขา.............ศึกษาศาสตร์...-..การสอน................... 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ .................พ.ศ….๒๕๓๙...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  

(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภท

บุคลากร 

จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต/ 

ผู้จัดการ 
๑ ๑ - ๑ - ๑ - - - 

ผู้อ านวยการ ๑ ๑ - ๑ - - ๑ - - 

ครู ๗๗ ๖๙ ๘ ๕๔ ๒๓ - ๑๒ ๖๕ - 

บุคลากร

ทางการศึกษา 
๑๐ ๕ ๕ ๕ ๕ - - ๘ ๒ 

บุคลากร

สนับสนุน 
๔ ๓ ๑ - ๔ - - ๔ - 

รวม ๙๓ ๗๗ ๑๔ ๕๙ ๓๒ ๑ ๑๓ ๗๗ ๒ 

 

ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 

ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                    งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 

บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

              และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 



 

 

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 

 

๓๒ 

 

๓๑ 

 

๑ 

 

๒๙ 

 

๓ 

 

- 

 

๕ 

 

๒๗ 

 

- 

สาขางานการบัญชี 

สาขางานการตลาด 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาภาษาต่างประเทศ 

๖ 

๗ 

๖ 

๑๓ 

๖ 

๗ 

๖ 

๑๒ 

- 

- 

- 

๑ 

๖ 

๗ 

๔ 

๑๒ 

- 

- 

๒ 

๑ 

- 

- 

- 

- 

- 

๒ 

๒ 

๑ 

๖ 

๕ 

๔ 

๑๒ 

- 

- 

- 

- 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

 

๑๗ 

 

๑๖ 

 

๑ 

 

๑๒ 

 

๕ 

 

- 

 

๒ 

 

๑๕ 

 

- 

สาขาอิเล็กและเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 

สาขาไฟฟ้าก าลัง 

สาขางานยานยนต์ 

๖ 
 

๔ 

๗ 

๖ 
 

๔ 

๖ 

- 
 

- 

๑ 

๔ 
 

๔ 

๔ 

๒ 
 

- 

๓ 

- 
 

- 

- 

- 
 

- 

๒ 

๖ 
 

๔ 

๕ 

- 
 

- 

- 

 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชัน้ปี   

(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปกต ิ ทวิภาค ี ปกติ ทวิภาค ี ปกต ิ ทวิภาค ี ปกติ ทวิภาค ี

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา ๓๕๐ - ๓๘๗ - ๒๐๘ - ๙๔๕ - 

ปวช. ๒๗๕ - ๓๑๐ - ๒๐๘ - ๗๙๓ - 

ปวส. ๗๕ - ๗๗ - - - ๑๕๒ - 

ปวช.  แยกตามประเภท
วิชา       

        

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๑๑๔ - ๑๑๓ - ๗๘ - ๓๐๕ - 
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ๑๖๑ - ๑๙๗ - ๑๓๐ - ๔๘๘ - 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม         
- ประเภทวิชาคหกรรม         
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม         
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

        

รวม         

ปวส. แยกตามประเภทวิชา         
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๔๕ - ๓๘ - - - ๘๓ - 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ๓๐ - ๓๙ - - - ๖๙ - 
- ประเภทวิชาศิลปกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาคหกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม - - - - - - - - 
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- - - - - - - - 

         
 



 

 

หมายเหตุ    กรณีท่ีสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการเรียนการสอน

ตามปกติ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี การเทียบโอนประสบการณ์ ของให้สถานศึกษา

รายงานจ านวนผู้เรียน แต่ละวิธีการจัดการเรียนการสอน ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๘. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

  (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่

ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

ผู้บริหาร ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งแสนครูดี" ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ผู้บริหาร : ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ 

คร ู ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งแสนครูดี" ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 นายสิทธิศักดิ์  ไชยพันธ์พงษ์ 

 นางสาวนฤมล  ไชยพันธ์พงษ์ 

 นางสาวสุภิดา  พวงอุไร 

 นางสุภัสรา  บุญเรือง 

 นายเชษฐา  บัวอีเอ่น 

 นางดวงนภา  กลิ่นอยู่ 

 นายสาธิต  วงศ์จันทร์ 

 นายปริญญา  สิงห์พันธ์สวัสดิ์ 

 นายธีระศักดิ์  ค ามี 

 นางสาวสุรีย์รัตน์  พรหมมิตร 

 นายเอกชัย  บรรจง 

 รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้าน เทคโนโลยีและการงานอาชีพ ระดับ เขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

 นายสิทธิพงษ์   เมียงเจียง 

 รางวัล ครูสอนดี ของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 นางสุภัสรา  บุญเรือง 
นักเรียน/นักศึกษา  เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยีเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒๗ ณ จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่าง

วันที่ ๖ – ๘ ก.พ. ๒๕๕๗  โดยได้รับ ๒๑ เหรียญทอง ๘ เหรียญเงิน ๗ เหรียญทองแดง ผลรวมอยู่

ในล าดับที่ ๖ จากจ านวนสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๓๓ สถาบัน 



 

 

 ๙. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นว่า วิทยาลัยฯ มีการ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามวิชาชีพที่

เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดครูผู้สอนที่มีวุฒิทางวิชาชีพตรงตามสาขา พัฒนาครูให้มีความรู้ด้าน

วิชาชีพและด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน จัดงบประมาณด้านวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทันสมัยและ

เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา พัฒนาศูนย์วิทยบริการ โดยใช้ระบบ IT เข้ามาด าเนินการ เพ่ือความ

สะดวกในการค้นคว้า นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมและโครงการที่พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูและนักศึกษาจัดท านวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ของ

ผู้เรียนและน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งการให้การบริการทางวิชาการต่อชุมชนโดยการ

จัดท าโครงการ กิจกรรมทางวิชาการ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การให้บริการอาคารสถานที่ 

รวมทั้งบุคลากรในการท าประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากให้บริการแล้ว วิทยาลัยฯ ยังมีความสามารถใน

การประสานชุมชน ประชาคมอาชีวศึกษา ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการพัฒนา

หลักสูตร จากการด าเนินการดังกล่าว แสดงถึงความสามารถของผู้บริหาร และบุคลากร ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษาให้

สอดคล้องกับการพัฒนาชาติ และท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจในองค์กร มีความสามารถในการระดม

ทรัพยากรจากภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกระบวนการจัดการความรู้ที่น าไปสู่

ความส าเร็จอย่างดียิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๒  

การด าเนินงานของสถานศึกษา  

๑. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ปรัชญา   มีความรู้  คู่คุณธรรม  น าอาชีพก้าวไกล 

มีความรู้  หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการ และ

วิชาชีพทั้งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรง และความรู้ที่ได้จาก

ประสบการณ์ทางอ้อม เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนน าความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและ

สังคมได ้

คู่คุณธรรม  หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมี

คุณภาพต่อชุมชน และสังคมโดยมีความสมบูรณ์ ในจริยธรรมที่ส าคัญ อันเป็นหลักในการด ารงชีวิตให้

สงบสุข ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

เมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส 

น าอาชีพก้าวไกล   หมายถึง การมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามสาขาของตนน าไป
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือบริหารธุรกิจส่วนตัวในการ
ด ารงชีวิตของตนเอง และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
 วิสัยทัศน์    วิสัยทัศน์  พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้มี
สื่อที่น าสมัย และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถสร้างเครือข่าย เพ่ือร่วมสนับสนุนการ
พัฒนาสถานศึกษา เข้าสู่มาตรฐานทางการศึกษา   

     เอกลักษณ์ วิทยาลัยฯ มีระบบการติดตามดูแลนักศึกษา 

     อัตลักษณ์  เก่ง ดี มีอาชีพ 

 
 
 
 



 
๒.  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงานและ
น าเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรในปีการศึกษาต่อไป 

โครงการต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้มีการจัดท าตาม
แผน และทุกโครงการมีการประเมินผลความพึงพอใจ โดยได้มีการรวบรวมสรุปโครงการ และผล
การด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 

๒.๑ การตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒.๑.๑  วิธีการตรวจสอบ ติดตาม 

 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มอบหมายให้หัวหน้างาน หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ตลอดจนผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน 
ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ โดยการให้รายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่าย
บริหาร พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามจากงบประมาณท่ีมีการเสนอขอไว้ตามแผนปฏิบัติการ 

i. ผลการตรวจสอบ ติดตาม  
 ผลการตรวจสอบติดตาม ตามแผนการปฏิบัติงาน 

-โครงการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน ที่เสนอได้มีการจัดท าตามแผน 
-สาขาวิชาต่าง ๆ มีโอกาสได้วิเคราะห์ผลงานและผลการประเมินตนเองของ

สาขาวิชา เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป  
๒.๒ การพัฒนาปรับปรุงงาน 

 -จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ แต่ละฝ่ายได้น าไปวิเคราะห์ และเป็น
ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงงาน ในการก าหนดโครงการต่าง ๆ ในแผนการปฏิบัติการปีถัดไป 
 -ทุกสาขาวิชาจัดท าการประเมินตนเอง ของแต่ละสาขาวิชา และน าส่วนที่เป็นจุดปรับปรุง
ไปพัฒนาด าเนินการในปีถัดไป 
 -ฝ่ายบริหารรับทราบข้อมูลจากการร่วมด าเนินงาน และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปวางแผนเพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุง
องค์กรโดยรวม โดยการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเป็นระยะ  

๒.๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ประกอบด้วย ๗  มาตรฐาน  ๓๕  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๙  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๑๒ ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที ่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 



มาตรฐานที่  ๗   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี ้
๓. รายงานด้านงบประมาณ   

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ชื่อสถานศึกษา..........วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟคิ.......... 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที.่..31…ธันวาคม...๒๕๕๖….. 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 11,023,880.38 - เงินเดือนครู 10,868,902  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 994,440 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 1,254,000  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายราย
หัวนักเรียน 

 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร -  

- เงินอุดหนุน ........  - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 320,711.04  

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

    - ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 

    - ส าหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

    - ส าหรับการบริหารจัดการ
ทั่วไป 

 

 

51,242 

 

25,835 

 

- เงินบริจาค 90,000 - งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ค รู แ ล ะ ผู้ เ รี ย น จั ด ท า แ ล ะ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

475,000  



รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ
จัดการเรียนการสอน 

 - งบด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  

  - งบพัฒนาบุคลากร 11,045,100  

  - ค่าสาธารณูปโภค 687,644.28  

- อ่ืนๆ  - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 40,594.68  

รวมรับ 12,108,320.38 รวมจ่าย 24,769,029  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔. 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  

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 
สิ่งประดิษฐ์ เข้าประกวดทั้งใน

ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Best Practice ทีจ่ัดการ

เรียนการสอนให้นักศึกษาเกดิ
กระบวนการการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได ้ 

มีการน าหลักสูตรที่ได้ทดลอง
ใช้ และมีการประเมินการใช้
หลักสูตร สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และให้มี



ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
ภูมิภาคและระดับประเทศให้มาก
ขึ้น 

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

 

การสอดแทรก ประยุกต์ ใน
เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม  

ในทุกรายวิชาและจัดนิเทศ 

การเรียนการสอนทุกภาคเรียน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 5.วิทยาลัยฯควรวางแผนการส่งเสริมให้ครู ได้จัดท า
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิทยาลัย
ฯ ชุมชน และสังคมโดยรวม 

6.วิทยาลัยฯควรวางแผนจัดให้ผู้เรียนทุกคน ได้มีโอกาส
พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยการเข้า
ร่วมให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน โดยท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ตรงสาขา
วิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



ตอนที่ ๓ 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา 

 
มาตราานที่ ๑  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐ ขก้นไป 
ศนธีการด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก (Awareness) คือ 

ตามท่ีทางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้จัดท าโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักศึกษา
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไปโดยสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานมาตรฐานอาชีวศึกษา ซึ่งทาง
สถานศึกษาได้มีก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนั้นทางงานวิชาการได้จัดโครงการสอน
ซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความตระหนักถึงผลการเรียนของนักศึกษาที่
ต้องมีความพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
คศามพยายาม (Attempt) 

๑.  การน าไปสู่การปฏนบัตนาาน (Do) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสอบ 
- ด าเนินการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค 
- ประกาศผลการสอบและแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
- แต่ละสาขาจัดสอนซ่อมเสริมให้นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน 

๒. การตรศจสอบตนดตาม (Check) 
-  แจ้งให้นักศึกษาที่ติด ๐ ด าเนินการลงทะเบียนสอบแก้ตัว 
- ด าเนินการสอบแก้ตัวตามตารางที่ก าหนดไว้ 
- สรุปผลการสอบแก้ตัว เพื่อด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 

๓. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 
- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลสัมฤทธิ์ที่ได้รายงานให้ผู้บริหารเพื่อด าเนินการแจ้งผลการ

เรียนของนักศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาส าหรับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ๒.๐๐ 
ที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 
      ตาราาท่ี 1.1 ผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 

  หลักสูตร สาขาศนีา ีั้น จ านศนผู้เนรียน จ านศน จ านศน ผลการเนรียน 

ประเนภทศนีา สาขาาาน ปี ที่ลาทะเนบียน ผู้เนรียน ผู้เนรียน 
เนฉลี่ยสะสม2.00

ขก้นไป 

      เนรียนทั้าหมด ที่ออก ที่เนหลือ จ านศน 
ร้อย
ละ 

        กลาาคัน       

    1 39 2 37 31 83.78 

  พณนียการ/ 2 82 1 81 60 74.07 

  บัญีี 3 40 5 35 35 100 

ปศี. พณนียการ/ 1 42 1 41 15 36.58 

พณนียกรรม การขาย 2 31 1 30 19 63.33 

  
 

3 24 16 8 8 100 

  พณนียการ/ 1 36 1 35 12 34.28 

  คอมพนศเนตอร์ 2 41 1 40 12 30.00 

  ธุรกนจ 3 33 17 16 14 87.50 

  พณนียการ/ 1 44 1 43 36 83.72 

  ภาาาต่าา 2 43  - 43 27 62.79 

  ประเนทึ 3 33 8 25 23 92.00 

รศม  
 

488 54 434 292 67.28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร สาขาศนีา ีั้น 
จ านศน
ผู้เนรียน จ านศน จ านศน ผลการเนรียน 

ประเนภทศนีา สาขาาาน ปี 
ที่

ลาทะเนบียน ผู้เนรียน ผู้เนรียน 
เนฉลี่ยสะสม2.00ขก้น

ไป 

      
เนรียน

ทั้าหมด ที่ออก ที่เนหลือ จ านศน ร้อยละ 

        กลาาคัน       

    1 29  - 29 15 51.72 

  อุตสาหกรรม 2 39  - 39 27 69.23 

  อนเนล็กทรอนนกส์ 3 26 12 14 11 78.57 

ปศี. อุตสาหกรรม 1 42 1 41 17 41.46 

อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 2 38 1 37 9 24.32 

  
 

3 19 14 5 5 100 

  อุตสาหกรรม 1 43 1 42 22 52.38 

  ี่าายนต์ 2 36  - 36 19 52.77 

    3 33 11 22 18 81.81 

รศม  
 

305 40 265 143 53.96 

รศม ปศี. 
 

793 94 699 435 62.23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร สาขาศนีา ีั้น 
จ านศน
ผู้เนรียน จ านศน จ านศน ผลการเนรียน 

ประเนภทศนีา สาขาาาน ปี 
ที่

ลาทะเนบียน ผู้เนรียน ผู้เนรียน 
เนฉลี่ยสะสม2.00ขก้น

ไป 

      
เนรียน

ทั้าหมด ที่ออก ที่เนหลือ จ านศน ร้อยละ 

        กลาาคัน       

  
การบัญีี 

1 12 3 9 8 88.88 

  2 13 4 9 9 100 

  
คอมพนศเนตอร์ 

1 - - - - - 

บรนหารธุรกนจ 2 18 7 11 9 81.81 

  
การตลาด 

1 26 10 16 8 50 

  2 - - - - - 

-  ท่อาเนที่ยศ 1 - - - - - 

  
และการ
โราแรม 2 - - - - - 

  เนทคโนโลยี 1 20 7 13 12 92.30 

  คอมพนศเนตอร์ 2 15 5 10 10 100 

อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลัา 

1 13 3 10 5 50 

  2 10 3 7 7 100 

  เนทคนนคยาน
ยนต์ 

1 12 4 8 6 75 

  2 13 2 11 11 100 

รศม ปศส.   152 48 104 85 81.73 

   รศม ปศี.และปศส.   945 142 803 520 64.75 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
หมายเนหตุ  1.  ข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน 

ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้ 

นับด้วย 
       

 
                  2.  ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้ 

รับอนุญาตให้ท าการสอบ 

      
 

                 3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 

  
 

                4.  ในกรณีที่มีนักเรียนเข้ากลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนที่ลง 

ทะเบียนทั้งหมดด้วย 

      

        

        
 

คศามส าเนร็จ 
      

 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 

 
3 พอใช้ 

 

        
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
     

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 
ค่า

คะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70-79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 2 

ต้องปรับปรุงด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการ 

ความตระหนัก (Awareness)  คือ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/งานส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน เพื่อน าผลที่ด้จากการประเมินมาท าการพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียน ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ตลอดจนเป็น
การเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันให้กับนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษามากยิ่งข้ึน 

ความพยายาม (Attempt) 

1.  การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 

- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ 

- คณะกรรมการท าการออกแบบ แบบสอบถามที่จะใช้ในการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการท าการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่จะด าเนินการกรอก
แบบสอบถาม 

- ขออนุมัติด าเนินการ 

2. การตรวจสอบติตดาม (Check) 

- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ในการด าเนินการกรอกแบบสอบถาม 

- ส่งแบบประเมินให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อด าเนินการกรอก
แบบสอบถาม 

- น าแบบสอบถามมาท าการหาค่า 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 

- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รายงานให้ผู้บริหาร
เพ่ือด าเนินการ เพ่ือหาจุดเด่น จุดเน้น และจุดที่ต้องพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลด าเนินการ 

ตารางที่ ๑.๒ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการ
ประเนมนน
คศามพกา
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัศอย่าา 
สร้าา

เนครื่อามือเนพื่อ
เนก็บข้อมูล  

จ านศนที่ตอบกลับ 
 

จ านศนขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ีุมีนที่มีผลการประเนมนน

คศามพกาพอใจเนฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ีุมีนที่มีผลการประเนมนน

คศามพกาพอใจเนฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ีุมีน สถาน
ประกอบการ 

ีุมีน สถาน
ประกอบการ 

ีุมีน 

มี = 1 
ไม่มี  0 

50 10 50 10 83.33 16.66 

รวม 60 60 100 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก 

 
 
 
 
 



มาตราานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
  ตัศบ่าีี้ท่ี 1.3 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ 
  ศนธีการด าเนนนนการ 
  ได้มีการจัดสอนซ่อมเสริมชี้แนะแนวข้อสอบให้กับนักศึกษาก่อนสอบและให้โอกาสส าหรับนักศึกษาท่ีสอบ 

ไม่ผ่านให้มาด าเนินการสอบแก้มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้จบการศึกษาแบบสมบูรณ์ 
คศามตระหนัก  (Awareness)  คือ 

ตามท่ีทางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้จัดท าโครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านมาตรฐาน
วิชาชีพของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพ่ือท าการทดสอบด้านความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพของนักศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษาและเป็นการกระตุ้นนักศึกษาเห็นความส าคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพจึงได้มีการ
ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินการสอบของนักศึกษาและน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนด้านวิชาชีพของนักศึกษาในด้านวิชาชีพต่อไป 
 

1.  คศามพยายาม (Attempt) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพและก าหนดตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- ด าเนินการขออนุมัติข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน ๖ 
สาขาวิชาดังนี้ สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาการขาย, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขา
ไฟฟ้าก าลัง, สาขายานยนต์ และขออนุมัติข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดพะเยาจ านวน ๒ สาขาวิชาดังนี้ สาขาภาษาต่างประเทศ และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

- ประชุมเพ่ือด าเนินการชี้แจงให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสอบเพ่ือให้การสอบด าเนินการ
สอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

- ด าเนินการสอนซ่อมเสริมให้นักศึกษาก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปวช.3 และปวส. 2 

 
2.  ตนดตามผล (Check) 

- ด าเนินการตรวจผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2 
- ประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาระดับปวช. 3 และปวส. 2 
- ด าเนินการสอบซ่อมมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาระดับปวช. 3 และปวส. 2 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่

ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 
3.  การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 
 -  ด าเนินการให้หัวหน้าสาขาวิชาท าการสอนซ่อมเสริมนักศึกษาในระดับปวช.3 และปวส.2 ให้ตรง
กับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพและควรเพิ่มระยะเวลาในการสอนซ่อมเสริมให้มากขึ้น 

 



ผลการด าเนนนนการ 
   ตาราา 1.3 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ 

    ประเนภทศนีา จ านศนผู้เนรียนที่ จ านศนผู้เนรียนีั้นปี ร้อยละ 

ระดับ 
สาขาศนีา/สาขา
าาน ลาทะเนบียนเนรียนครบ สุดท้ายท่ีสอบผ่าน   

    ทุกรายศนีาตามโคราสร้าาหลักสูตร เนกณฑ์ ฯ   

  พณนียการ/       

  การบัญีี 35 35 100 

ปศี. พณนียการ/       

พาณนียกรรม คอมพนศเนตอร์ธุรกนจ 16 16 100 

  พณนียการ/       

  การขาย 8 8 100 

  พณนียการ/       

  ภาาาต่าาประเนทึ 25 25 100 

  อุตสาหกรรม       

  อนเนล็กทรอนนกส์ 14 14 100 

ปศี. อุตสาหกรรม       
ี่าา
อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 5 5 100 

  อุตสาหกรรม       

  ี่าายนต์ 22 22 100 

รศม ปศี. 125 125 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ประเนภทศนีา จ านศนผู้เนรียนที่ จ านศนผู้เนรียนีั้นปี ร้อยละ 

ระดับ สาขาศนีา/สาขาาาน ลาทะเนบียนเนรียนครบ สุดท้ายท่ีสอบผ่าน   

    
ทุกรายศนีาตามโคราสร้าา

หลักสูตร เนกณฑ์ ฯ   

  พณนียการ/       

  การบัญีี 9 9 100 

ปศส. พณนียการ/       

บรนหารธุรกนจ คอมพนศเนตอร์ธุรกนจ 11 11 100 

  อุตสาหกรรม       

  
เนทคโนโลยี
คอมพนศเนตอร์ 10 10 100 

ปศส. อุตสาหกรรม       
ี่าา

อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 7 7 100 

  อุตสาหกรรม       

  เนทคนนคี่าายนต์ 11 11 100 

รศม ปศส. 48 48 100 

รศม ปศี.และปศส. 173 173 100 

     หมายเนหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
  5 ดีมาก 
  

     เนกณฑ์การตัดสนน 
    ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 
 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 

ตัศบ่าีี้ท่ี 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน 

อาีีศึกกาา (V-NET) ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไป 

ศนธีการด าเนนนนาาน 

คศามตระหนัก (Awareness) คือ 

 ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้ร่วมโครงการทดสอบ V-Net จากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติของนักศึกษาซึ่งระบุไว้ว่านักศึกษาระดับปวช.3 และ ปวส.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาทางด้านวิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปและวิชาความรู้พ้ืนฐานประเภทวิชาชีพ 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการทดสอบเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการ
เรียนทางด้านวิชาชีพและถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
คศามพยายาม(Attempt) 
1.  การน าไปสู่การปฏนบัตนาาน (Do) 
     -    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (V-net) 

- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 เพ่ือด าเนินการส่งรายชื่อไปยังศูนย์สอบ 
- ประสานงานกับศูนย์สอบในการจัดสถานที่สอบและคณะกรรมการคุมสอบ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการสอบ (V-net) 

 
2.  การตรศจสอบตนดตาม (Check) 
    -    ตรวจสอบผลการประเมินการสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) และด าเนินการแจ้งผล
การทดสอบให้ครูผู้สอนทราบ เพื่อน าผลการทดสอบไปพัฒนาปรับปรุงด้านประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 

3. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 
- น าผลการสอบท าการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

ก าหนดเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความส าคัญของการสอบ (V-net) ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปศี. และปศส. 
ระดับปศี. 
 

    คศามรู้พ้ืนาานทั่ศไป คศามรู้พ้ืนาานประเนภทศนีา จ านศนผู้   

สาขาศนีา จ านศน จ านศนผู้ จ านศนผู้เนรียนที่คะแนน   
จ านศน
ผู้เนรียน 

จ านศน
ผู้เนรียน   เนรียนที่มี   

สาขาาาน ผู้เนรียน เนรียนที่ลา เนฉลี่ยจากการทดสอบทาา ร้อยละ 
ที่

ลาทะเนบียน ที่มีคะแนน   ผลการทด 

ร้อย
ละ 

  ทั้าหมด ทะเนบียน 
การึกกาาระดับีาตนขก้น

ไป     เนข้าสอบ เนฉลี่ยจากการ ร้อยละ สอบผ่าน   

    เนข้าสอบ       ทดสอบทาา   ทั้า 2 ศนีา   

            การึกกาาระ       

            ดับีาตนขก้นไป       

พณิชยกรรม 130 101 44 43.56 101 37 36.63 2 1.98 

อุตสาหกรรม 
         ไฟฟ้า/อิเล็ก 45 40 6 15 40 4 10 0 0 

อุตสาหกรรม 
         เครื่องกล 33 26 7 26.92 26 15 57.69 2 7.69 

รศมทั้าหมด 208 167 57 34.13 167 56 33.53 4 2.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับ ปศส. 

    สมรรถนะพื้นาานประยุกต์/สมรรถนะเนพื่อการเนรียนรู้   

สาขาศนีา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด จ านศนผู้เนรียนที่ จ านศนผู้เนรียนที่มีตั้าแต่   

    ลาทะเนบียนเนข้า คะแนนเนฉลี่ยระดับีาตน ร้อยละ 

    ทดสอบ 
ขก้นไปจากการทดสอบทาา

การึกกาา   

พาณนียกรรม/บรนหาร 31 21 16  76.19 

อุตสาหกรรม 38 33 11  33.33 

รศมทั้าหมด 69 47 27  57.44 

รศมทั้าปศี.และปศส. 277 214 83 38.78 
 

คศามส าเนร็จ 
      ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

  2 ต้องปรับปรุง 

       
       

 
เนกณฑ์การตัดสนนใจ 

    ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ65  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 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
 
 
 
 



 

มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
   ตัศบ่าีี้ท่ี 1.5  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน 

 อาีีศึกกาา (V-NET) ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไปในกลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 
  ศนธีการด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
  คศามตระหนัก (Attempt) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้เข้าร่วมโครงการทดสอบ V-net จากสถาบัน
การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ระบุไว้ว่านักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 ที่ส าเร็จ
การศึกษาต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับเทศ ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคจึงวางแผน (Plan) 
การสอบและน าผลที่ได้จากการสอบไปพิจารณาในการพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนให้มีผล
การทดสอบด้านวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานทั่วไปในปีการศึกษาต่อไป 
คศามพยายาม (Attempt) 
1.  การน าไปสู่การปฏนบัตนาาน (Do) 
    -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบ V-net จากสถาบันการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
   -  ส ารวจรายชื่อนักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 เพ่ือส่งรายชื่อนักศึกษาให้กับสถาบัน
การทดสอบระดับชาติ (สทศ.) 
  -   ประสานงานกับคณะกรรมการจัดสอบของศูนย์สอบ V-net เพ่ือด าเนินการจัดสอบ
ตามก าหนดการที่สถาบันก าหนด 
-  ด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาภาษาอังกฤษท าการสอนซ่อมเสริมนักศึกษา
ระดับปวช.3 และปวส.2 ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
 
  2.  การตรศจสอบและตนดตาม (Check) 
   -  สรุปผลการสอบ V-net ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบที่ดีขึ้น 
 

3. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 
-   น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครูและนักศึกษาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผลการสอบของ
นักศึกษามีผลการทดสอบที่ดีขึ้น 

  



 

 
 
 
ผลการด าเนนนนการ 

    

 
ตาราาท่ี 1.5  ผลการสอบ V-NET กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา ระดับ ปศี. และปศส. 

 
ระดับ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา 

จ านศน
ผู้เนรียน จ านศนผู้เนรียนที่ จ านศนผู้สอบ   

  สาขาาาน ทั้าหมด ลาทะเนบียนเนข้า ผ่านเนกณฑ์ ร้อยละ 

      ทดสอบ 
กลุ่มศนีา

ภาาาอัากฤา   

      กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา     

ปศี. พณนียกรรม 130 101 53 52.47 

  อุตสาหกรรม/อนเนล็กทรอนนกส์ 
อุตสาหกรรม/ไฟฟ้า 

45 40 
4 10 ปศี. 

  อุตสาหกรรม/ี่าายนต์ 33 26 9 34.61 

รศม  ปศี. 208 167 66 39.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับ ประเนภทศนีา/สาขาศนีา จ านศนผู้เนรียน จ านศนผู้เนรียนที่ จ านศนผู้สอบ   

  สาขาาาน ทั้าหมด ลาทะเนบียนเนข้า ผ่านเนกณฑ์ ร้อยละ 

      ทดสอบ 
กลุ่มศนีา

ภาาาอัากฤา   

      
กลุ่มศนีา

ภาาาอัากฤา 
 

  

ปศส. พณนียการ/การบัญีี 13 13 11 84.61 

  พณนียการ/คอมพนศเนตอร์ 18 15 9 60 

  
อุตสาหกรรม/เนทคโนโลยี
คอม 15 12 7 58.33 

ปศส. อุตสาหกรรม/ไฟฟ้า 10 10 6 60 

  
อุตสาหกรรม/เนทคนนคยาน
ยนต์ 13 11 7 63.63 

รศม ปศส. 69 61 40 65.57 

รศมทั้าหมด 277 228 106 46.49 

      

 
คศามส าเนร็จ 

    

 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 

 
3 พอใช้ 

 
      

 

เนกณฑ์การตัดสนน 
    

 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
  

 

ดีมาก ร้อยละ 65  ขึ้นไป 5 
  

 

ดี ร้อยละ 55-64.99 4 
  

 

พอใช้ ร้อยละ 45-54.99 3 
  

 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99 2 
  

 

ต้องปรับปรุงด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
  

      หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
 



มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา 

ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการจัดท าโครงการเรียนยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา น า
นักศึกษาเข้าท าการเรียน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขาวิชา 
คศามพยายาม (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏนบัตนาาน (Do) 
- จัดท าโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (งานส่งนักศึกษา เข้าทดสอบและยกระดับฝีมือ
แรงงาน) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมนักศึกษาไปท าการเรียนยกระดับ และทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- ท าหนังสือถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์น านักศึกษาเข้าท า
การเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- ด าเนินการจัดท าตารางการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- ขออนุมัติด าเนินการ 

 2.  การตรศจสอบตนดตาม (Check) 
      - ขอความอนุเคราะห์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือน านักศึกษาเข้าท าการเรียนยกระดับ และ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
      - ด าเนินการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามตารางที่ก าหนด 
      - สรุปผลการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 3.  การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 
      - สรุปผลการเรียนยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รายงานให้ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.6 ผลการสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือหน่ศยาานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา 
 

ระดับ 
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/

สาขาาาน 

จ านศน
ผู้เนรียน
ทั้าหมด 

จ านศนผู้
ลาทะเนบียน 
เนข้าสอบ 

จ านศนผู้สอบผ่าน
เนกณฑ์ 

ร้อยละ 

ปศี.3 บัญชี 40 40 40 27.58 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 22 15.17 
 การขาย 8 8 8 5.51 

 ภาษาต่างประเทศ 23 23 23 15.86 

 อิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 7.58 
 ไฟฟ้า 17 17 17 11.72 

 ยานยนต์ 24 24 24 16.55 
รศม ปศี. 7 สาขาศนีา 145 145 145 100 

ปศส.2 การบัญชี 11 11 11 17.74 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 17 17 27.41 
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 13 13 20.96 

 ไฟฟ้าก าลัง 10 10 10 16.12 

 เทคนิคยานยนต์ 11 11 11 17.74 
รศม ปศส. 5 สาขาศนีา 62 62 62 100 

รศมทั้าหมด   207      207         207   100 

 
หมายเนหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ  
 
 
 
 
 
 



คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 1.7   ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตร 3 ปี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี โดยใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ดังนั้น 
ทางวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือนักศึกษาเข้าเรียน ตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน โดยแบ่งเป็นประเภทวิชา พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม รวม
ทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
คศามพยายาม (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏนบัตนาาน (Do)  
1.1 งานทะเบียน-วัดผล ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปวช.และปวส. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยประกอบด้วย ใบสมัคร ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.)และรูปถ่าย 

1.2 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 

2. การตรศจสอบตนดตาม (Check) 
งานทะเบียน-วัดผล ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผลการเรียนเฉลี่ยไม่

ถึง 2.00 เพ่ือด าเนินการแจ้งให้กับนักศึกษาท าการปรับเปลี่ยนผลการเรียน 
3. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act 
งานทะเบียน-วัดผล ได้ประกาศผลการเรียนให้นักศึกษาทราบ และส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน

เกณฑ์ ทางงานวิชาการจะจัดซ่อมเสริมให้กับนักศึกษา และงานวัดผลจะด าเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือ
สอบแก้ตัวและปรับเปลี่ยนผลการเรียน 

 
 
 
 
 
 

 



 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

หลักสูตร 
ประเนภทศนีา/

สาขาศนีา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนแรกเนข้า 

 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

 
ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 40 35 87.5 

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 33 16 48.48 
 การขาย 24 8 33.33 

 ภาษาต่างประเทศ 33 25 75.75 
 อิเล็กทรอนิกส ์ 26 14 53.84 

 ไฟฟ้าก าลัง 19 5 26.31 
 ยานยนต ์ 33 22 66.66 

รวม ปวช.  208 125 60.09 
รวม ปวส. การบัญชี 13 9 69.23 

 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 18 11 61.11 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 15 10 66.66 
 ไฟฟ้าก าลัง 10 7 70.00 
 เทคนิคยานยนต ์ 13 11 84.61 

รศมท้ัาหมด 69 48 69.56 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 

3  พอใช้ 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 



มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาที่ได้าานท า หรอืประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีงานท า 
หรือศึกษาต่อเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จึงได้วางแผน (Plan) ในการจัดการเรียนการสอนและแนะแนวการมี
งานท า ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการศึกษาต่อให้ได้หลังส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยได้ด าเนินโครงการส ารวจ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ส ารวจ มาปรับปรุงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 คศามพยายาม (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏนบัตนาาน (Do) 

- จัดท าท าเนียบของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่ได้งานท า, ประกอบอาชีพ
อิสระ, ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินโครงการส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ประชุมเพ่ือวางแผนและด าเนินการจัดท าแบบส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้งาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ขออนุมัติใช้แบบส ารวจ 

- ด าเนินการส ารวจสถานศึกษาสถานประกอบการ เพื่อจัดส่งแบบส ารวจ 

- ด าเนินการส ารวจ 
2. การตรศจสอบตนดตาม (Check) 

- รวบรวมแบบส ารวจเพื่อหาค่าและท าการสรุปผล 

- สรุปผลการด าเนินการ น าเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
3. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 

- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการด าเนินงาน น าเสนอท่านผู้บริหาร เพ่ือหาจุดเด่น 
และจุดที่ต้องพัฒนาในการด าเนินการครั้งต่อไป  

 
 
 
 
 
 



 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 

หลักสูตร 
ประเนภทศนีา/

สาขาศนีา/สาขา
าาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

การึกกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาีีพอนสระ

ภายใน 
1 ปี 

ผู้ึกกาาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาีีพ 
และึกกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 

ปวช. การบัญชี 35 2 5.71 1 2.85 32 91.42 35 100 

 คอมพิวเตอร์ 16 - - - - 16 100 16 100 

 การขาย 8 4 50 1 12.5 3 37.5 8 100 

 ภาษาต่างประเทศ 25 - - - - 25 100 25 100 

 อิเล็กทรอนิกส์ 14 - - 4 28.57 10 71.42 14 100 

 ไฟฟ้าฯ 5 - - - - 5 100 5 100 

 ยานยนต์ 22 - - 9 40.90 13 59.09 22 100 

รวม ปวช.  125 6 4.8 15 12 104 83.2 125 100 

ปวส. การบัญชี 9 4 44.44 - - 5 55.55 9 100 

 คอมพิวเตอร์ 11 1 9.09 2 18.18 8 72.72 11 100 

 เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

10 2 20 - - 8 80 10 100 

 ไฟฟ้าฯ 7 - - 6 85.71 1 14.28 7 100 

 เทคนิคยานยนต์ 11 11 100 - - - - 11 100 

รวม ปวส.  48 18 37.5 8 16.66 22 45.83 48 100 

รศมทั้าหมด 173 24 13.87 23 13.29 126 72.83 173 100 

 
หมายเนหตุ  ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานท าอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 



คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

5 ดีมาก 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จการศึกษา ( 
สถานศึกษาจัดท า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการ 
ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
         ศนธีด าเนนนนการ 
คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น 
งานส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาต่อไป ให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน และเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
คศามพยายาม (Attempt)  

1. การน าไปสู่การปฏนบัตน (Do) 

- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ 

- คณะกรรมการท าการออกแบบส ารวจความพึงพอใจ 

- คณะกรรมการท าการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่จะด าเนินการกรอก
แบบส ารวจขออนุมัติด าเนินการ 

2. การตรศจสอบตนดตาม (Check) 

- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ในการด าเนินการกรอกแบบส ารวจ 

- ส่งแบบประเมินให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อด าเนินการออกแบบส ารวจ 

- น าแบบสอบถามมาท าการหาค่า 
3. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 

- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รายงานให้ผู้บริหาร
เพ่ือด าเนินการ เพ่ือหาจุดเด่น จุดเน้น และจุดที่ต้องพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ

ผู้รับบรนการที่มีต่อ 
                          คุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 

 
 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก  

มีการประเนมนน
คศามพกาพอใจ
โดยก าหนดกลุม่
ตัศอย่าา สร้าา
เนครื่อามือเนพื่อ
เนก็บข้อมูล  

 

จ านศนที่ตอบกลับ 
 

จ านศนขอาสถานประกอบการ สถานึกกาา
และผู้รับบรนการที่มีผลการประเนมนนคศามพกา

พอใจเนฉลี่ย  3.51 – 5.00  

ร้อยละขอาสถานประกอบการ สถานึกกาา
และผู้รับบรนการที่มีผลการประเนมนนคศามพกา

พอใจเนฉลี่ย  3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

สถานึกกาา ผู้รับบรนการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานึกกาา ผู้รับบรนการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานึกกาา ผู้รับบรนการ 

50 30 10 10 30 10 10 60 20 20 

รศม 50 50 100 



สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  1 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 3 พอใช้ 
1.2 5 ดีมาก 

1.3 3 พอใช้ 

1.4 2 ต้องปรับปรุง 
1.5 3 พอใช้ 

1.6 5 ดีมาก 

1.7 3 พอใช้ 
1.8 5 ดีมาก 

1.9 5 ดีมาก 
รศม 4.25 ดี 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ถึง ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 หารด้วย 8  

 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ความส าเร็จด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่สถานศึกษาได้มีการประชุม การวางแผน
การจัดหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน เพื่อให้สถานประกอบการและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สถานศึกษาจัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริมชี้แนะแนวข้อสอบให้กับนักศึกษา และให้โอกาสส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
ด าเนินการสอบแก้ตัวในมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาแบบสมบูรณ์แบบ ด้านร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี สถานศึกษาจัดท าท าเนียบของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาที่ได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี และ
ด้านระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาได้ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
 



จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 วิทยาลัยฯ ควรมีการประชุมผู้สอนทุกคนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาและจัดอบรม
ให้แก่นักศึกษาทุกสาขา ให้ทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของการสอบ V-NET และการเข้าสอบมาตรฐาน
วิชาชีพและทางสทศ. ควรมีแนวข้อสอบ V-NET เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใี้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนีาที่สอดคล้อากับคศาม

ต้อาการ 
ขอาสถานประกอบการหรือประีาคมอาเนซียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
 ส ารวจรายวิชาที่จัดหลักสูตรการเรียน การสอน ท าการวิเคราะห์หลักสูตรและร่างหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่าง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และสถานประกอบการในหมวดสาขาอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน เพ่ือน าหลักสูตรที่ร่างขึ้นไปทดลองใช้ประมาณสามปี  หลังจากนั้นท าการ
ประเมินผลหลักสูตรพร้อมทั้งสรุปผล เพ่ือหาข้อสรุปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแล้วน าไปใช้งาน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้เชิญตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดหลักสูตร การวัดผล และการประเมินผลผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียน ได้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 

- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ 

- คณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนจากสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชน เพ่ือมาเข้าร่วมใน
การจัดหลักสูตร 

- ท าการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพ่ือเข้าร่วมในการจัด
หลักสูตร 

- ขออนุมัติด าเนินการ 
2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- ประชุมร่วมกับตัวแทนสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพ่ือก าหนดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุม น าเสนอกับท่านผู้บริหาร 

- ท าการทดลองใช้หลักสูตร 

- ด าเนินการประเมินหลักสูตร 
3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 

- สรุปผลการด าเนินงานและน าผลของการประเมินจากแบบสอบถามที่ได้รายงานให้ผู้บริหาร
เพ่ือด าเนินการ เพ่ือหาจุดเด่น จุดเน้น และจุดที่ต้องพัฒนา 

 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา 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 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 

  
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 
หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนในหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมุ่งเน้นด้านอาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการ
วัดผลและประเมินผลทั้งด้าน ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก ส านึก และรู้จักใช้สิ่งต่างๆอย่างคุ้มค่า
ไม่ฟุ่มเฟือย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความตระหนัก (Awareness) คือ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้วางแผนการพัฒนาครูผู้สอน และก าหนดให้ครูผู้สอนทุกท่าน 
ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน 
ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 

- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถานศึกษาที่มีความรู้ในด้านการจัดท าแผน การจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ เข้ามาเป็นกรรมการร่วมในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- ด าเนินการตรวจติดตามและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะในทุกรายวิชา
โดยแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 

- น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 
ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของครูตามภาคผนวก 



 
 

มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนฐานสมรรถนะเพ่ือใช้การเรียนการสอน พร้อมกัน
นั้นได้ให้ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่ครบถ้วน หลังจากการ
เรียนการสอนแต่ละหน่วยครูผู้สอนได้มีการบันทึกหลังการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือน าข้อบกพร่องที่ได้ไปท า
การปรับปรุงแก้ไขหาสาเหตุในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียน แต่ละภาคเรียนจ านวน 1 รายวิชาที่ท าการสอน 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้วางแผน (Plan) โครงการพัฒนาครูผู้สอน โดยด าเนินการให้
ครูผู้สอนแต่ละท่าน จัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในรายวิชาของแต่ละสาขา โดยทางงาน
วิชาการได้จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ให้แก่นักศึกษา เช่น โครงการส่งเสริมทักษะ
ความรู้ ทางด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพและ งานวันวิชาการ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติงาน (Do) 

- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถานศึกษา
ที่มีความรู้ ในด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะเข้ามาเป็น
คณะกรรมการร่วม ในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การนิเทศการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน และน าผลงานทางวิชาการของทุกสาขามาจัดแสดงในงานวันวิชาการ 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการ
เรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเลือกใช้สื่อเทคโนยี ที่เหมาะสมในการจัดการ 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบิติงาน (Act) 

- น าผลการประเมินที่ได้มากปรับปรุง และจัดท างรายงานสรุปการปฏิบัติงาน และประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 

 



ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนท าบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่สอน 

จ านวน 1 

รายวิชา  /ภาค
เรียน 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่สอน 

จ านวน 1 

รายวิชา  /ภาค
เรียน 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก 
 



มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม)  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้วางแผน (Plan) ประชุมครูผู้สอนเพ่ือให้ทราบแนวทางการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การนิเทศการสอน และการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
ความพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏนบัตน (Do) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพ่ือนิเทศการสอน
ของครูผู้สอนทุกรายวิชา และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถานศึกษา ที่มีความรู้ในด้านการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมในการนิเทศการสอน
ของครูผู้สอน 

2. การตรศจสอบตนดตาม (Check) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการนิเทศการสอนของครูผู้สอน และติดตามการน าผล
ที่ได้จากการวัดผลประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ภายหลังจากการวัดผลประเมินผลครั้งต่อไป 

3. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 
น าผลที่ได้มาปรับปรุง และจัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติงาน และน าผลจากการวัดผล ประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 

 
 
 



มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

                       วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคโดยสาขาวิชาและฝ่ายวิชาการร่วมกันวางแผน(Plan) 
ก าหนดให้สาขาวิชาทุกสาขาวิชาเป็นผูเ้ลือก และพิจารณาสถานประกอบการ เพื่อตรงตามสาขาวิชาเรียน 
และทางวิทยาลยัจดัท าโครงการความร่วมมือกบัสถานประกอบการ (MOU) เพื่อร่วมกนัในการวดัและ
ประเมินผลมีการปฐมนิเทศการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงาน มีการสัมมนาและน าเสนอผลการฝึกงาน 
            ความพยายาม ( Attempt ) 

1.  การน าแผนสู่การปฏิบติั ( Do ) 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบการ ความประพฤติของนักศึกษา ผลการ
เรียน กริยามารยาท สมรรถนะทางดา้นวชิาชีพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนกัศึกษาก่อนออก
ฝึกงาน 
- หวัหนา้สาขาวชิาท าการติดต่อสถานประกอบการเพื่อน านกัศึกษาเขา้ฝึกงาน 
- ให้นกัศึกษาเขา้รับการอบรมทางดา้นมารยาท การใช้อุปกรณ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ 
และวชิาชีพสาขาวชิา 
- ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ หน่วยงาน ในการรับนกัศึกษาเขา้
ฝึกงาน 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานพร้อมทั้ งแจกเอกสารคู่มือการฝึกงานให้กับ
นกัศึกษา 
- จัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาตามสถานประกอบการ หน่วยงาน ต่างๆท่ีตอบรับ
นกัศึกษาเขา้ฝึกงาน 

2.  การตรวจสอบติดตาม ( Check ) 
-  วทิยาลยัเทคโนโลยซีีเทคแปซีฟิค  ไดด้ าเนินการนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน  
โดยแบ่งการนิเทศออกเป็น 3 รอบ  
รอบท่ี 1 ด าเนินการนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน โดยด าเนินการ หลงัจากนกัศึกษาออกฝึกงาน
ได ้  1 วนั 
รอบท่ี 2 ด าเนินการนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน โดยด าเนินการ หลงัจากนกัศึกษาออกฝึกงาน
ได ้15 วนั 
รอบท่ี 3 ด าเนินการนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน โดยด าเนินการ หลงัจากนกัศึกษาออกฝึกงาน
ได ้30 วนั 



-  วทิยาลยัเทคโนโลยซีีเทคแปซิฟิคมีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีเขา้
ฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 

3.  การพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังาน  ( Act ) 
     น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินการฝึกงานของนกัศึกษามาท าการตดัเกรดและปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนให้ตรงตามความตอ้งการของสานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และ
การปฏิบติังานใหก้บัผูบ้ริหารไดรั้บทราบ 

 ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

ไม่มี 

 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

  

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 



สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 

2.3 5 ดีมาก 

2.4 5 ดีมาก 

2.5 5 ดี 

รศม 24/5=4.8 ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
บ่งขี้ท่ี 2.1 ถึง ตัวบ่งช้ีที่ 
2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ความส าเร็จทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษาได้มีการจัดอบรม
ในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครูผู้สอนทุกท่าน มีการส ารวจข้อมูลความต้องการและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและหน่วยงาน ด าเนินการจัดการสอนแบบ Bast Practice ที่
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถน าไปใช้ต่อในการประกอบอาชีพได้ มีการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ และมี
การประเมินการใช้หลักสูตร สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และให้มีการ
สอดแทรก ประยุกต์ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกรายวิชา 
ตลอดจนมีการนิเทศการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
 

จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - 
 
 
 
 

 
 



มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคณะกรรมการในสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ต่อการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดตาม พ.ร.บ.  การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551   และ
กฎกระทรวงก าหนดกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  การสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
การประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย  พ.ศ. 2553       
 คศามพยายาม (Attempt) 
  1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  อีกทั้งสถานศึกษา
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ ได้รับการประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน าไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุง      
  3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดท า
รายงานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เพ่ือให้ได้ผลการ
ประเมินที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 
 
 
 
 



 
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายนอก ข้อ 8.1   

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน ตามภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเนหตุ  
 



มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา  
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ 
 1.ศนทยาลัยฯ ได้มีโคราการเนขียนแผนประจ าปีทุกปีการึกกาา โดยมีหัศหน้าจากทุกฝ่าย/ส านักาาน 
ร่ศมกันเนขียนแผนาานและโคราการขก้น โดยมีการจัดท าปฏนทนนปฏนบัตนาานประจ าปี 

2.ด าเนนนนการจัดท าแผนพัฒนาศนทยาลัยฯ ทุก 3-5 ปี  
3.แผนปฏนบัตนการประจ าปี 
4.าบประมาณด าเนนนนการแตล่ะโคราการและจัดท ารายาานประจ าปีและน าผลรศมขอาค่าคะแนนที่

ได้มาพัฒนาคุณภาพการึกกาาอย่าาต่อเนนื่อา 
ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
 
 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน  
รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ทางวิทยาลัยมีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ตามอัตลักษณ์  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของครู  
บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดท ากิจกรรมการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการ  ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการ  และปรับปรุงการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
       มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ        มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ        มี 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ        มี 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ที่มีต่ออัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
- ควรหลักฐานแสดงการให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการริหาร 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตราานที่  3     ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการบริหารงานตามนโยบายของสถานศึกษา
โดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา   
 คศามพยายาม (Attempt) 
  1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  มีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา                                    
มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา   
  2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้รับการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  มาวิเคราะห์และประเมินผล      
  3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดท า
รายงานการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
เหมาะสม 

ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 

มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

มี 
 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 
 



 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 

- เอกสารการจัดการศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- รายงานการประชุม 
- การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน (รูปภาพ ค าสั่ง) 
- การบ ารุงรักษาส่วนต่าง ๆ (หนังสือขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร) 
- ผลการประเมินและแบบฟอร์มการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
คศามตระหนัก ( Awareness ) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ได้มกีารวางแผน(Plan) งานโครงการบริหารและจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยได้น าระบบโปรแกรม MIS-School เข้ามาใช้งานในทุกส่วนงาน 
เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 คศามพยายาม ( Attempt ) 

1. การน าไปสู่การปฏิบัติ ( Do ) 
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมและดูแลการใช้งานโปรแกรม MIS-School 
- มีการจัดอบรมบุคลากร ครูและเจ้าหน้าที่ ในการใช้งานระบบโปรแกรม MIS-School 
- มีการจัดอบรมท าความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการใช้งานระบบโปรแกรม MIS-

School 
 2.   การตรวจสอบติดตาม ( Check ) 
  - มีการติดตั้งโปรแกรม MIS-School ให้กับทุกส่วนงาน และในส่วนของนักศึกษา 
  - มีการตรวจเช็คระบบเครือข่าย Server/Client ของโปรแกรม MIS-School 
  - มีการจัดเก็บข้อมูล และท าการส ารองข้อมูล โปรแกรม MIS-School ในทุกๆวัน 
  - มีการให้การปรึกษากับส่วนงานที่ประสบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม MIS-School  
 3.   การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ( Act ) 
  - สรุปผลการใช้งานโปรแกรมของระบบ MIS-School และน าผลของการใช้งานรายงานต่อ
ผู้อ านวยการและผู้บริหารเพ่ือด าเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่
มี) 

1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 

3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

หมายเนหตุ 
- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือบ ารุงรักษา  ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในเวลาที่ต้องการ และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วย
การก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ   สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจ   เกิดข้ึนกับฐานข้อมูล 

 



หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน  เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็น

ปัจจุบัน  
    ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร  
    ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์   

    ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 คศามตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคณะกรรมการในสถานศึกษา  ต่อการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  
โดยยึดตาม  พ.ร.บ.  การอาชีวศึกษา  พ.ศ.   2551  และกฎกระทรวงก าหนดกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์  การสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการการประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย  พ.ศ.  2553   

คศามพยายาม (Attempt)    
1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหาร

ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านความปลอดภัย  ด้านการท าเลาะวิวาท  ด้าน
สิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการ  พนันและการมั่วสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง  มีการด าเนินการ  ตามแผนงาน  โครงการ        

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผลการท างานตลอดระยะเวลา
การท างานตามงาน   โครงการที่ได้วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  การด าเนินงานตามโครงการมีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ  ลดลง อาทิเช่น  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการวินัยเตือนภัยนักศึกษา  โครงการคนดีซีเทค  โครงการซี
เทคสัมพันธ์ชุมชน  โครงการติดตามนักศึกษา  โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา  เป็นต้น 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย        
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

       มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ        มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ        มี 

4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง        มี 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน        มี 
 
 



 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 คศามตระหนัก (Awareness)  คือ 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงคณะกรรมการในสถานศึกษา  ต่อการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  
โดยยึดตาม  พ.ร.บ.  การอาชีวศึกษา  พ.ศ.   2551  และกฎกระทรวงก าหนดกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์  การสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการการประชุม  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย  พ.ศ.  2553   

คศามพยายาม (Attempt)    
1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  ทางวิทยาลัยมีการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  

มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแลผู้เรียน  กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  ตาม
ปรัชญา  อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของวิทยาลัย  

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  ทางวิทยาลัยมีการประเมินติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษาทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน  การรายงานผลการท างานตลอดระยะเวลา
การท างานตามงาน   โครงการที่ได้วางแผนปฏิบัติการไว้   

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  การด าเนินงานตามโครงการมีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น  โครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา  โครงการติดตามนักศึกษา  โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา  โครงการซีเทคบริหาร
ชุมชน  โครงการมอบทุนการศึกษา   เป็นต้น 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

5  ครั้ง/
สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 

 
 
 



 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     
                 การใี้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
  การศาาแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการด าเนินการพัฒนา และดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทย
บริการ  

 

 คศามพยายาม (Attempt) 
1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do)  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ

ทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ  สถานศึกษาด าเนินการ
ให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนร่วมประมาณ (Rating scale)1- 5  

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  น าข้อมูลที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
ศูนย์วิทยบริการ มาวิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และจัดท า
รายงานการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ   โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม  
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 



4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 มี (ค่าเนฉลี่ย 
3.55) 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 
 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 



มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 คศามตระหนัก (Awareness) คือ 

  การศาาแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึง
พอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)  1  – 5 
และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 

 คศามพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีการจัดการบริหารการจัดหาวัสดุ  การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมิน มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 1 - 5 และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check)  น าข้อมูลที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน ที่วิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือน าไปพัฒนาหรือปรับปรุง 

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และจัดท า
รายงานการประเมินความพึงพอใจของการบริหารจัดการวัสดุ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 
 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 มี (3.73) 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 



 
 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

   ตัวอย่างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 คศามตระหนัก (Awareness) คือ 
  การวางแผน (Plan)  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาครูทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ   จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์  
ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
 คศามพยายาม (Attempt) 
  1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ   ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ   การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม    
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  
  2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้รับ จากการให้ครูและบุคลากร ด าเนิน
โครงการต่าง ๆ มาวิเคราะห์และประเมินผล  ให้ได้ตามผลการประเมิน     
  3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act)  น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและจัดท า
รายงาน   เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

75 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 



4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

75 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

 
 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 คศามตระหนัก (Awareness) 

  การศาาแผน (Plan)  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  าบด าเนนนนการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 
 คศามพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) สถานศึกษามีการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  
โดยการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีการศึกษาละ  1   ครั้ง สถานศึกษาด าเนินการให้เจ้าหน้าที่แต่ละ
ส านัก /งาน /ฝ่าย ของสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกัน ในการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

2. การตรวจสอบติดตาม (Check) น าข้อมูลที่ได้รับการจัดการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ  ของสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มาปฏิบัติงานร่วมกัน อีกท้ังน ามาวิเคราะห์ และประเมินผล เพ่ือ
น าไปพัฒนาหรือปรับปรุง  

3. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)  น าผลการด าเนินงานที่ได้มาปรับปรุง  และ
จัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติงาน  และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้
อ 

ประเนด็นการพนจารณา 
าบด าเนนนนกา

ร 
(1) 

าบ
รายจ่าย 

(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของงบด าเนินการ 

450,500 

205,32
8 

45.78
% 

มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต  ผลงาน
จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

4.52% มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

118,000 24,400 
20.68

% 
มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้
ครูและผู้เรียนจัดท า  และด าเนินการจัดประกวด  

จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของ
งบด าเนินการ 

200,000 50,000 25% มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงาน   ตาม
โครงการ กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึก  และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

12,000 6,500 
54.17

% 
มี 

 
 

คศามส าเนร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตราานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาีีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าในประเนทึ 
และหรือต่าาประเนทึ 

ศนธีด าเนนนนการ  
คศามตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ด าเนินการวางแผน (Plan) ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ โดยน าวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแต่
ละสาขาวิชา โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยการท าข้อตกลงกับสถาน
ประกอบการในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ (MOU) และมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
คศามพยายาม (Attempt) 

1. การน าแผนสู่การปฏนบัตน (Do) 
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- ประชุมวางแผน แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงาน 
- ออกหนังสือเชิญวิทยากร มาให้ความรู้ 
- ด าเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้งแจกแบบสอบถาม โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

กับสถานประกอบการ 
- ก าหนดรายชื่อสถานประกอบการ 
- ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ 

2. การตรศจสอบตนดตาม (Check) 
สถานศึกษามีการตรวจเช็คการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
แผนงานที่ได้วางไว้ 

3. การพัฒนาปรับปรุาการปฏนบัตนาาน (Act) 
- น าผลการรด าเนินงานที่ได้มาสรุปผล จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน และประเมินผลคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขจุดที่บกพร่องต่อไป 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้
อ 

ประเนด็นการพนจารณา 
ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

35 แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
7 รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 
 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 



สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  3 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๓.๑ ๕ ดีมาก 
๓.๒ ๕ ดีมาก 

๓.๓ ๕ ดีมาก 

๓.๔ ๕ ดีมาก 

๓.๕ ๕ ดีมาก 

๓.๖ ๕ ดีมาก 

๓.๗ ๕ ดีมาก 

๓.๘ ๕ ดีมาก 

๓.๙ ๕ ดีมาก 

๓.๑๐ ๕ ดีมาก 

๓.๑๑ ๔ ด ี

๓.๑๒ ๕ ดีมาก 

รศม ๕๙/๑๒ = ๔.๙๑ ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ถึง       
ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 หารด้วย 
12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษาได้มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท ากิจกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ และปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องทุกปี  วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และจัดท า
แผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการด าเนินการ ตามแผนงาน โครงการมีการประเมิน และปรับปรุง



อย่างต่อเนื่อง และมีผลท าให้ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง อาทิเช่น  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา โครงการวินัยเตือนภัยนักศึกษา โครงการคนดีซีเทค โครงการซีเทคสัมพันธ์ชุมชน โครงการ
ติดตามนักศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
มีการแต่งตัง้ครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียน กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ ตามปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของวิทยาลัยฯ อาทิเช่น โครงการอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการติดตามนักศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
โครงการซีเทคบริการชุมชน โครงการมอบทุนการศึกษา  

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนร่วม
ประมาณ (Rating scale)1- 5 และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม
ของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน มีการจัดการหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตราานที่ 4  การบรนการศนีาการและศนีาีีพ 
ตัศบ่าีี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนีาการและศนีาีีพ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาได้ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาด าเนินการซีเทคบริการชุมชน โดยให้แต่ละสาขาวิชา
ปฏิบัติงาน 2 โครงการต่อหนึ่งปีการศึกษา ทั้งการให้ความรู้ทางวิชาการแก่สถานศึกษา การบริการวิชาชีพแก่
ชุมชน ทั้งนี้ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน ร้อยละ100 ของแต่ละสาขาวิชา มีการประเมิน
ความพึงพอใจผลการด าเนินงานของโครงการซีเทคบริการชุมชนของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 4  กิจกรรม 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ร้อยละ 100 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.50 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
 
 
 



หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 

 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 

1. ความร่วมมือของชุมชนละแวกใกล้เคียงสถานศึกษา 
2. ความพร้อมของสถานศึกษาในการออกให้บริการชุมชน 
3. การสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา 

 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอา

ผู้เนรียน 
ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 สถานศึกษาด าเนินการให้นักศึกษาจัดท าโครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาระดับต่างๆดังนี้ 
1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 , ปวช. 2 และ ระดับ ปวส. 1 จัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จ านวนหนึ่งชิ้น/

ห้องเรียน 
2. นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ท าโครงการ จ านวน 3 คน ต่อ 1 ชิ้น 
3. นักศึกษาระดับ ปวส.2 ท าโครงการ จ านวน 2 คน ต่อ 1 ชิ้น 

นอกจากนั้นสถานศึกษาได้ด าเนินการจัดประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ ของแต่ละผลงาน เพื่อน าเอา
ผลงานที่ชนะเลิศเข้าร่วมประกวดผลงานในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของกลุ่มวิทยาลัยเอกชนระดับ
ภาคเหนือ ประเภทโครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลงานโครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
บางส่วนได้ด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน แต่ละพ้ืนที่ 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา 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 

ร้อยละ 50 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 30 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 20 

 
 
 



คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้  5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัย
ขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานึกกาาได้จัดให้ครูผู้สอนด าเนนนนการจัดท านศัตกรรมสน่าประดนาา์ และงานวิจัยดังนี้ 

1. สถานศึกษาสนับสนุนทุนในการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชาจ านวน               
1 สาขา / 1ชิ้น 

2. สถานศึกษาได้ให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ในระดับ ปวช. 1 ชิ้น และ ระดับ ปวส. 1 ชิ้น / 1 
ภาคเรียน 

ทั้งนี้สถานศึกษาได้จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน เพ่ือน าผลงานที่ชนะเลิศเข้าร่วม
ประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แห่งชาติในล าดับต่อไป 

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ100 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ100 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ- 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

 
 



 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี้  1) มีเป้าประสงค์ 2) มีการระบุปัญหา  
          3)  มีวิธีด าเนินการ 4)  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล และ 5)  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จาก 

การด าเนินการ 



สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๕.๑ ๕ ดีมาก 
๕.๒ ๔ ดี 

รศม ๔.๕ ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ถึง       
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 หารด้วย 
2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 

1. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทุนในการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ทั้งของ
ครูผู้สอนและนักศึกษา 

2. สถานศึกษามีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูผู้สอนและนักศึกษา 
พร้อมทั้งจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้รับชม 

3. สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของครูผู้สอนและนักศึกษา ลงใน
เว็บไซด์ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้จากผลงานต่างๆ 

 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักีาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา ึนลปะ 
ศัฒนธรรม 
  คศามตระหนัก (Awareness) 
 สถานศึกษามีความตระหนักด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
โดยได้จัดท าแผนงานด าเนินการจัดกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกที่ดี ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

คศามพยายาม (Attempt) 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามงานและ
โครงการ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพ่ือน าผลไปปรับปรุงในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องตามงานและโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. งานวันไหว้ครู 
2. งานกิจกรรมชมรม 
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
4. งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสัมพันธ์ชุมชน 
5. โครงการละอ่อนกล้าดีซีเทค 
ผลสัมฤทธน์ (Achievement) 
การจัดระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ในปีการศึกษา  2556  ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 มี 5 กิจกรรม 
1.งานวันไหว้
คร ู
2.งานกิจกรรม
ชมรม 



3.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
4 . ง า น
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและ
สัมพันธ์ชุมชน 
5.โครงการละ
อ่ อน ก ล้ า ดี ซี
เทค 

 
2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ80 โดย
ประเมินจาก
บัญชีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและ
บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 
โดยประเมิน
จากบัญชี
รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป

แบบสรุปการ
ประเมินผล

การด าเนินงาน
ตามโครงการ 



ปรับปรุงการบริหารจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ 
ของ

สถานศึกษา 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 5.00 

 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.00 ดีมาก 

 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 



มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์
ธรรมีาตน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
คศามตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน

การสอน จึงได้ชี้แจงและมอบหมายให้ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม
ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ ประชุมชี้แจง
การด าเนินงานและด าเนินกิจกรรม ซึ่งให้สอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาและบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

คศามพยายาม (Attempt) 
ในการส่งเสริมสนับสนุน  ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีจิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาลัย

เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการภายในสถานศึกษาและร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ร่วมกับชุมชน สังคม วัด โรงเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย โดยมีการวางแผนงานโครงการ  ก าหนด
กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพ่ือน า
ผลไปปรับปรุงในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องตามงานและโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
3. โครงการซีเทคปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 
4. โครงการตรวจสอบมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร 
5. โครงการ 5 ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธน์ (Achievement) 
การจัดระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ในปีการศึกษา  2556  ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 5 กิจกรรม 
1.โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.โครงการถนนปลอดภัย 
ในสถานศึกษาร่วมกับบริษัท 
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

3.โครงการซีเทคปลูกป่า 
ลดภาวะโลกร้อน 
4.โครงการตรวจสอบ 
มาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร 
5.โครงการ 5 ส. 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ80 
โดยประเมินจากบัญชีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 โดยประเมินจากบัญชี
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

แบบสรุปการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา

ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 5.00 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 



 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 



มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 คศามตระหนัก (Awareness)  

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคให้ความส าคัญกับการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดย
ก าหนดแผนงาน โครงการ จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในแผนงานประจ าปี และ
เน้นนโยบายจัดการโดยนักเรียนนักศึกษาในการบริหารจัดการและร่วมกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน า
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

คศามพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ ทางวิทยาลัย

เทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับด้านกีฬา
และนันทนาการ โดยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามงานและ
โครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการซีเทคลีก และ ปอมปอมเชียร์ 
2. โครงการประกวดร้องเพลงสถาบัน 
3. กิจกรรมแข่งขันการบูมสาขา 
4. กิจกรรมวิ่ง31ขาเชื่อมความสามัคคี 
5. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
6. กิจกรรมมหกรรมคอนเสิร์ต 
ผลสัมฤทธน์ (Achievement) 
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน มีสุขภาพ 

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ดี สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีความความสุข มีความรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ    
รู้อภัย สามารถร่วมด าเนินกิจกรรมจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ซึ่งการจัดระดับ
คุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านกีฬาและนันทนาการในปีการศึกษา  2556      ของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่

น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 5 กิจกรรม 

1.โครงการซี
เทคลีก และ 
ปอมปอม
เชียร์ 
2.โครงการ
ประกวดร้อง
เพลงสถาบัน 
3.กิจกรรม
แข่งขัน
การบูมสาขา 
4.กิจกรรมวิ่ง
31ขาเชื่อม
ความสามัคคี 
5.กิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ80 
โดยประเมิน
จากบัญชี
รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ครูและ
บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 



โดยประเมิน
จากบัญชี
รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน
การกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

แบบสรุปการ
ประเมินผล

การ
ด าเนินงาน

ตามโครงการ 
กิจกรรมต่าง 

ๆ ของ
สถานศึกษา 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 5.00 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  



- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 



มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 คศามตระหนัก (Awareness) 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคตระหนักและเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
อย่างสูงสุดแก่ครู บุคลากรทุกฝ่ายและนักเรียนนักศึกษา โดยก าหนดให้มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษ
ระอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คศามพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคได้มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยได้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานโครงการภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามงานและโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการเพียงแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการคนดี C.TECH 
4. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
5. กิจกรรมชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลสัมฤทธน์ (Achievement) 
จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ท าให้ครู บุคลากร ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ น าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจัดระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา  2556      ของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้ตามประเด็น 5 ข้อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 5 กิจกรรม 

1.โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
2.โครงการเพียงแค่คิด
ชีวิตก็เปลี่ยนตามหลัก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 



3 . โ ค ร ง ก า ร ค น ดี 
C.TECH 
4 . กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ของนักศึกษา 
5 . กิ จ ก ร ร ม ช ม ร ม
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน 

ผู้เรยีนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 5.00 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 



 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
- ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 



สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  ๖ 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๖.๑ ๕ ดีมาก 
๖.๒ ๕ ดีมาก 

๖.๓ ๕ ดีมาก 

๖.๔ ๕ ดีมาก 
รศม ๒๐/๔=๕ ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย 5.00 คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 
ตัศบ่าี้ีที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักีาตน  เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม       
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุขและท านุบ ารุา ึาสนา ึนลปะ 
ศัฒนธรรม 
จุดเนด่น 

1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
2. ผู้เรียนตระหนักเห็นความส าคัญในการจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประพฤติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดคศรพัฒนา   
 จัดกิจกรรมโครงการที่เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 
 
ตัศบ่าีี้ท่ี  6.2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์สน่าแศดล้อม    
จุดเนด่น 



     1. คณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทุกแผนกทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ทุกคน  
    2. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งใน  
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
จุดคศรพัฒนา   

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าคิดกล้าท า  กล้าแสดงออก  น าความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพที่มีอยู่ 

แล้วในตัวเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความรู้ ความสามารถของตนเอง เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ
ประเทศชาติให้มากข้ึน 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ 
4. น านักเรียนนักศึกษา สมาชิกกลุ่มหรือชมรมไปทัศนศึกษาและบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
ตัศบ่าีี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
จุดเนด่น   

1. ครู บุคลากรและผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
2. มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

จุดคศรพัฒนา   
 
ตัศบ่าีี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลุกฝัาจนตส านกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 
จุดเนด่น 

1. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 
2. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวดี มีเงื่อนไขความรู้ คุณธรรม น าไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมม่ันคงยั่งยืน 
จุดคศรพัฒนา   

1. มีการออมเงินโดยฝากท่ีธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 
 



 
มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 1.ศนทยาลัยฯ ได้มีโคราการเนขียนแผนประจ าปีทุกปีการึกกาา โดยมีหัศหน้าจากทุกฝ่าย/ส านักาาน 
ร่ศมกันเนขียนแผนาานและโคราการขก้น โดยมีการจัดท าปฏนทนนปฏนบัตนาานประจ าปี 

2.ด าเนนนนการจัดท าแผนพัฒนาศนทยาลัยฯ ทุก 3-5 ปี  
3.แผนปฏนบัตนการประจ าปี 
4.าบประมาณด าเนนนนการแตล่ะโคราการและจัดท ารายาานประจ าปีและน าผลรศมขอาค่าคะแนนที่

ได้มาพัฒนาคุณภาพการึกกาาอย่าาต่อเนนื่อา 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 
 
 
 



 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน 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 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 



มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ.2555 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ศนทยาลัยฯ ได้ด าเนนนนการตามแผนพัฒนาการึกกาาขอาสถานึกกาาและการตนดตามตรศจสอบ
คุณภาพการึกกาาและจัดให้มีการประเนมนนคุณภาพภายในตามมาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาาและ
สามารถรอารับการตรศจประเนมนนคุณภาพการึกกาาจากภายนอกได้ 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ. 2555   

ปีการึกกาา ....2556...... 
มาตราาน ตัศบ่าีี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

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 √     

 2.5  √    
3 3.1      

 3.2      

 3.3 √     
 3.4      

 3.5      

 3.6 √     
 3.7 √     



 3.8 √     

 3.9 √     
 3.10      

 

    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน.......๒๗.......ตวับ่งชี้   
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราาน ตัศบ่าีี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

 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      

รศม      



 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี้ 4 

พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

     หมายเนหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  

ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้ระดับ 

4  ดี  

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
  



สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗.๑ ๕ ดีมาก 
๗.๒ ๔ ดี 

รศม ๙/๒ = ๔.๕ ดีมาก 

คะแนนเนฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ถึง ตัว
บ่งช้ีที่ 7.2 หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและสามารถรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกได้ 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๔ 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา.........2556.......  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  3 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 34  

คะแนนเฉลี่ย 4.25 ดี 

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 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 24  
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 
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 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 59  

คะแนนเฉลี่ย 4.91 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 9  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีมาก 

  

    ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ........34........ ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน  ..........1......... ตัวบ่งชี้    
2. ระดับมาตรฐาน 

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

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
             √   ผ่านเกณฑ์การประเมิน                           ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
  จุดเด่น  (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

สถานศึกษาได้มีการจัดอบรมในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับครูผู้สอนทุกท่าน มีการส ารวจ
ข้อมูลความต้องการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและหน่วยงาน  ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Best Practice ที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบ
อาชีพได้   มีการน าหลักสูตรที่ได้ทดลองใช้ และมีการประเมินการใช้หลักสูตร สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอน
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และให้มีการสอดแทรก ประยุกต์ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในทุก
รายวิชาและจัดนิเทศการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 

วิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นด าเนินการจัดท านวัตกรรม

 



โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยและด าเนินการประกวดและจัดแสดง พร้อมทั้งมีการสรุป
และประเมินโครงการ 

ความส าเร็จด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก วิทยาลัยฯ มี
การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย  และผู้เรียน  มีการด าเนินตามแผนงาน  โครงการ
และมีการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  และผู้เรียนเพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัย  ที่มีการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดควรพัฒนา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ า
กว่าดี) 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เสนอแนะให้ทางสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) • NIETS  ควรมีแนวข้อสอบเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้น ามา

สอนเสริม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมส าหรับการเตรียมตัวในการสอบเพื่อเพิ่มระดับคะแนนในการสอบแข่งขัน 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง 

การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้  

1. วิทยาลัยฯ ควรมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการจัดการศึกษา ท าความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/เครือข่าย ที่มีกิจการตรงกับสาขาวิชาชีพ เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้

ประสบการณ์จริง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการด าเนินการจัดแสดงสินค้า การจัดประชุม เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนเข้า

ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นโอกาสที่ผู้เรียนจะได้ฝึกประสบการณ์จริง 

2. วิทยาลัยฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบดูแลติดตามผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยฯ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับผู้ปกครองและชุมชนภายนอกให้เป็นที่ยอมรับเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสนใจ

ที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ แห่งนี้เป็นล าดับแรก ๆ  



3. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรเป็นการ

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาจากการสรรหาและน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

การด าเนินงานของวิทยาลัย ฯ จะท าให้วิทยาลัยฯ ได้รับผลประโยชน์จากผลการประเมินมากกว่าใช้ผลการ

ประเมินของผู้รับใบอนุญาต 

4. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนในการควบคุมอัตราส่วนครู ต่อ ผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เรียนและวิทยาลัยฯ โดยตรง เพ่ือให้ครูได้มีเวลาได้

พัฒนางาน พัฒนาตนเองด้านอ่ืน ๆ  

5. วิทยาลัยฯ ควรมีการวางแผนพัฒนาครู บุคลากร ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อบรม 

ศึกษาดูงาน ทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพอย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการพัฒนาครู บุคลากรได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา

จัดการเรียนการสอน (การวางแผนการสอน วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล และการวิจัย

ในชั้นเรียน) งานวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เรียนและวิทยาลัยฯ โดยตรง อีกท้ังเป็นการสร้าง

ขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานของครู บุคลากรด้วย 

6. วิทยาลัยฯ ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา ให้มี

ประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

7. วิทยาลัยฯ มีการเปิดสอนจ านวนหลายสาขาวิชา ทั้งประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมสามารถให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพได้หลากหลายสาขาวิชา จึงควรมีการส ารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการและผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้บรรยากาศในการเรียนรู้ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ (อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

8. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยการ

น าผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ผลประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และข้อเสนอแนะไปใช้

ในการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

และเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยฯ อันแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

(จุดเน้น/จุดเด่น)ของวิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน 
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