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วทิยาลยัการอาชีพพล 

ตอนที่  2 
วธีิด าเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 
 

มาตรฐานที ่ 1   
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

  
ตวับ่งช้ีที่ 1   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี 

ตวับ่งช้ีที่  2  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการ

ปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
ตวับ่งช้ีที่ 4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 
ตวับ่งช้ีที่ 5   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้และ

ปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งช้ีที่ 6  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมี

มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
ตวับ่งช้ีที่ 7  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่  8  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ตวับ่งช้ีที่ 9  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่  10  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่ 11  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 
ตวับ่งช้ีที่ 12   ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา 
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วทิยาลยัการอาชีพพล 

 

มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

ข้อก าหนดที่  1.1 
 ความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ตวับ่งช้ีที่ 1 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี 
ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร  ในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  จ าแนกตามชั้นปี  เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนท่ี
ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี 

การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสูตรของแต่ละระดบัและในแต่ละชั้น
ปีโดยก าหนดใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษาและตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  งานพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนและการสอน ไดจ้ดัท าตารางเรียนตารางสอนซ่ึงในตารางเรียนจะก าหนดครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา  ตามสาขาวิชาชีพ  
โดยแบ่งเป็น  2 ภาคเรียน และจดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้การปฏิบติัจริง มีการจดัหลกัสูตร ให้
ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ มีแหล่งฝึกปฏิบติังานจริง  รู้จกัดูแล บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ใชอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั และส่งเสริมการ
พฒันาความรู้  สร้างนวตักรรมใหม่ ๆได ้เป็นการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร  3  ช่องทางน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของผูเ้รียนจดักิจกรรมเสริมทกัษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศกัยภาพผูเ้รียนโดยมอบหมายใหค้รูผูส้อนแต่ละรายวิชา
จดัท าแผนการสอนโครงการสอนแบบบูรณาการ  โดยมุ่งเนน้ 6 ประเดน็หลกั เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ ไดแ้ก่ 1) ใช้
เทคนิควิธีสอนใหม่ 2)  มีส่ือการเรียนการสอนตรงวตัถุประสงคร์ายวิชาและมีความทนัสมยั 3) มีการก าหนดใหผู้เ้รียนได้
ท าโครงงาน โครงการ ช้ินงาน 4)มีการเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมสอน 5) จดัท าวิจยัในชั้นเรียน 6) มีวิธีการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  
  ซ่ึงทั้ง 6 ประเดน็หลกั วิทยาลยัการอาชีพพล  มอบหมายใหฝ่้ายวิชาการไดมี้การก ากบัติดตามการนิเทศการ
สอน  และสรุปผลการสอนประจ าปีของครูทุกคน  ก าหนดดรรชนีช้ีวดัดา้นคุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มี
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง จนผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี และด าเนินงาน
เป็นไปตามกระบวนการตามวงจรคุณภาพ    PDCA 
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วธีิด าเนินการตามโครงการ / กจิกรรม 
  1. โครงการการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประจ าปี   
   - กิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจริง   
   - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
   2. โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมนิเทศการสอน  
  3.  โครงการสอนซ่อมเสริม  
   4.  โครงการปรับพ้ืนฐานการเรียนของผูเ้รียน   
  5.  โครงการ 11 เก่ง  
   - กิจกรรมแข่งขนัวิชาชีพ  

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนและการสอน    ฝ่ายวิชาการ 
 2. งานวดัผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา  ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี   
 1. สมุดประเมินผลการเรียน ของนกัศึกษาระดบั ปวช. ทุกระดบัชั้น 
 2. สมุดประเมินผลการเรียน ของนกัศึกษาระดบั ปวส. ทุกระดบัชั้น 

การรวบรวมข้อมูล 
 1.   จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดในแต่ละชั้นปี   (ปวช. ปีท่ี 1,2,3 และ ปวส. ปีท่ี 1,2)   ท่ีลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น 

 2.   จ านวนผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพ  แต่ละชั้นปีตามประเภทวิชา   
สาขาวิชา  และสาขางาน 

 3.    ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพ  แต่ละหลกัสูตรตาม ประเภทวิชา  
สาขาวิชา  และสาขางาน  ทุกชั้นปี  
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่ 1 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียน ทั้งหมดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตร 
 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     21                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 1 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี  
ตารางที่  9  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี   ระดบั ปวช.  ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

ระดบั สาขางาน 
จ านวน นศ. 
แรกเขา้ 

จ านวน นศ.
ผา่นเกณฑ ์

จ านวน นศ.
ไม่ผา่นเกณฑ ์

จ านวน(คน) 

ร้อยละผา่น ร้อยละไม่ผา่น 

ปวช. ยานยนต ์           
  ปวช.1 30 30 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 35 16 19 45.71 54.29 
  ปวช.3 89 81 8 91.01 8.99 
  เคร่ืองกลอุตสาหกรรม           
  ปวช.1 15 15 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 22 20 2 90.91 9.09 
  ปวช.3 24 23 1 95.83 4.17 
  ไฟฟ้าก าลงั           
  ปวช.1 36 36 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 13 9 4 69.23 30.77 
  ปวช.3 56 50 6 89.29 10.71 
  อิเล็กทรอนิกส์           
  ปวช.1 26 26 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 23 16 7 69.57 30.43 
  ปวช.3 45 42 3 93.33 6.67 
  เช่ือมโลหะ           
  ปวช.1 2 2 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 1 0 1 0.00 100.00 
  ปวช.3 17 14 3 82.35 17.65 
  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง           
  ปวช.1 16 16 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 15 11 4 73.33 26.67 
  ปวช.3 46 39 7 84.78 15.22 
  พณิชยการ           
  ปวช.1 81 81 0 100.00 0.00 
  การบญัชี           
  ปวช.2 28 16 12 57.14 42.86 
  ปวช.3 62 54 8 87.10 12.90 
  คอมพิวเตอร์           
  ปวช.2 38 24 14 63.16 36.84 
  ปวช.3 52 41 11 78.85 21.15 

รวม 772 662 110 85.75 14.25 
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สรุปผล 

    จากตารางท่ี 9 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี  ระดบั ปวช. ปีการศึกษา 2552 สรุปใน
ภาพรวม  จ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 772 คน ผา่น 662 คน คิดเป็นร้อยละ 85.75 และไม่ผา่น 110 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 
 
 

ตารางที่  10  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี  ระดบั ปวส.     ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

ระดบั สาขางาน 
จ านวน นศ. 
แรกเขา้ 

จ านวน นศ.
ผา่นเกณฑ ์

จ านวน นศ.
ไม่ผา่นเกณฑ ์

จ านวน(คน) 

ร้อยละผา่น ร้อยละไม่ผา่น 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์           

  ปวส.1 33 33 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 13 13 0 100.00 0.00 

  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม           

  ปวส.1  -  -  -  -  - 

  ปวส.2 18 15 3 83.33 16.67 

  อุตสาหกรรมการผลิต           

  ปวส.1 38 38 0 100.00 0.00 

  ปวส.2  -  -  -  -  - 

  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ           

  ปวส.1 29 29 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 9 9 0 100.00 0.00 

  เทคนิคคอมพิวเตอร์           

  ปวส.1 28 28 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 13 13 0 100.00 0.00 

  การบญัชี           

  ปวส.1 22 22 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 36 32 4 88.89 11.11 

  เทคโนโลยสี านกังาน           

  ปวส.1 33 33 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 8 8 0 100.00 0.00 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ           

  ปวส.1 9 9 0 100.00 0.00 

รวม 289 282 7 97.58 2.42 

 
สรุปผล 

   จากตารางท่ี 10 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี ระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552   
สรุปในภาพรวม มีผูเ้รียนทั้งหมด 289 คน ผา่น  282  คน คิดเป็นร้อยละ 97.58 และไม่ผา่น 7   คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 
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ตารางที่ 11  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี ระดบัปวช. และระดบั ปวส.ประจ าปีการศึกษา  2552 
 

ระดบั จ านวน(คน) 
จ านวน(คน) จ านวน(คน) 

ผา่น ไม่ผา่น ผา่น(ร้อยละ) ไม่ผา่น(ร้อยละ) 

ปวช. 772 662 110 85.75 14.25 

ปวส. 289 282 7 97.58 2.42 

รวมทั้งส้ิน 1,061 944 117 88.97 11.03 

 
สรุปผล 
 จากตารางที่ 11   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี ระดบั ปวช. และ ระดบั ปวส. 
ประจ าปีการศึกษา 2552 มีจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 1, 061 คน มีผูผ้า่นเกณฑ ์จ านวน 944 คน คิดเป็นร้อยละ 88.97 และผูไ้ม่
ผา่นเกณฑจ์ านวน  117  คน คิดเป็นร้อยละ  11.03  
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด  ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยผลการเรียนตามหลกัสูตร  ร้อยละ   88.97  อยู่ในระดบั   ด ี
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

ข้อก าหนดที่  1.1 
 ความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ตวับ่งช้ีที่  2 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิการเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ในการจดัการเรียนการสอนแบบเทียบ
โอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพและหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
เม่ือเทียบกบัผูย้ื่นค าร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน 

 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยด าเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัสูตรของแต่ละระดบัและในแต่ละชั้นปี
โดยก าหนดใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษาและตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร งานเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ไดจ้ดัท าตารางเรียนตารางสอนซ่ึงในตารางเรียนจะก าหนดครูผูส้อนในแต่ละรายวิชา  ตามสาขาวิชาชีพ  
โดยจดัแผนการเรียนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม จดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
และเนน้ปฏิบติัจริง เพ่ือสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน จดัท าแฟ้มสะสมผลงาน มีการจดักิจกรรมเสริมทกัษะวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมของศกัยภาพของผูเ้รียน กิจกรรมสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน กิจกรรม
กีฬาสี  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน ครูท่ีปรึกษา   
  ซ่ึง วิทยาลยัการอาชีพพล มอบหมายใหฝ่้ายวิชาการไดมี้การก ากบัติดตามการจดัการเรียนการสอน  การเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน และประเมินผลการสอนประจ าปีของครูเทียบโอนผลการเรียนรู้  ก าหนดดรรชนี
ช้ีวดัดา้นคุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง  จนผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี และด าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพPDCA 
 
วธีิด าเนินการตามโครงการ / กจิกรรม 
 1. โครงการการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประจ าปี   
   - กิจกรรมการประเมินผลเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   
   - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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  2. โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  
  - กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนและการสอน    ฝ่ายวิชาการ 
 2. งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี   
 1. ใบรายงานผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์วิชาชีพ 
 2. แฟ้มสะสมผลงานของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์วิชาชีพ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนผูเ้รียนท่ียืนค าร้องขอเทียบโอนความรู้  หรือ  ประสบการณ์วิชาชีพ   ในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ   และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 2.  จ านวนผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิผา่นเกณฑก์ารประเมินการเทียบโอนความรู้  หรือประสบการณ์วิชาชีพใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 3.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานเม่ือเทียบกบัจ านวนผูย้ื่นค าร้อง  ใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่ 2 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิเทียบกบั 
ผูย้ื่นค าร้อง 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 2 
 ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มผีลสัมฤทธ์ิเทียบกบัผู้ยืน่ค าร้อง  
 ตารางที่ 12  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี ระดบั ปวช.ประจ าปีการศึกษา  2552 

ระดบั สาขางาน 
จ านวนผูย้ืน่ค  าขอ
เทียบโอนผลการ
เรียนรู้ทั้งหมด 

จ านวน นศ.
ผา่นเกณฑ ์

จ านวน นศ.
ไม่ผา่นเกณฑ ์

จ านวน(คน) 

ร้อยละผา่น ร้อยละไม่ผา่น 

ปวช. ยานยนต ์ 1 1 -  100.00 - 

 (เทียบโอนฯ) คอมพิวเตอร์ 2 2  - 100.00 - 

รวม 3 3 0 100.00 0.00 

 
สรุปผล 
   จากตารางท่ี 12 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี ระดบั ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2552    
  มีผูผ้า่นเกณฑ ์3 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางที่  13   ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มผีลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันปี เทียบกบัผู้ยืน่ค าร้อง     
ระดบั ปวส.  ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

ระดบั สาขางาน 
จ านวนผูย้ืน่ค  าขอ
เทียบโอนผลการ
เรียนรู้ทั้งหมด 

จ านวน นศ.
ผา่นเกณฑ ์

จ านวน นศ.ไม่
ผา่นเกณฑ ์

จ านวน(คน) 

ร้อยละผา่น ร้อยละไม่ผา่น 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์ 26 13 13 50.00 50.00 
(เทียบโอนฯ) เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 14 14 0 100.00 0.00 

  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 13 5 8 38.46 61.54 
  ติดตั้งไฟฟ้า 55 35 20 63.64 36.36 
  เคร่ืองมือกล 49 29 20 59.18 40.82 
  แม่พิมพโ์ลหะ 1 1 0 100.00 0.00 
  แม่พิมพพ์ลาสติก 2 1 1 50.00 50.00 
  อุตสาหกรรมการผลิต 28 17 11 60.71 39.29 
  เทคนิคก่อสร้าง 2 2 0 100.00 0.00 
  เทคนิคควบคุมงานก่อสร้าง 24 11 13 45.83 54.17 
  ส ารวจ 1 1 0 100.00 0.00 
  การบญัชี 21 10 11 47.62 52.38 
  เทคโนโลยสี านกังาน 215 134 81 62.33 37.67 
  การตลาด 29 17 12 58.62 41.38 
  การจดัการทรัพยากรมนุษย  ์ 72 72 0 100.00 0.00 
  ดูแลเด็กและผูสู้งอาย ุ 3 3 0 100.00 0.00 

รวม 555 365 190 65.77 34.23 
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สรุปผล 

   จากตารางท่ี 13   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี ระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552   
 สรุปในภาพรวม มีผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิเทียบกบัผูย้ื่นค าร้องทั้งหมด 565 คน ผา่น 365 คน คิดเป็นร้อยละ 65.77 และไม่ผา่น 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 34.23 
 
ตารางที่  14  ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกบัผู้ยืน่ค าร้องขอเทียบโอน 
ระดบั ปวช. และ ปวส.  ประจ าปีการศึกษา 2552 

ระดบั 
จ านวนผูย้ืน่ค  าขอเทียบโอนผลการ

เรียนรู้ทั้งหมด 

จ านวน(คน) จ านวน(คน) 

ผา่น ไม่ผา่น ผา่น(ร้อยละ) ไม่ผา่น(ร้อยละ) 

ปวช. (เทียบโอน) 3 3 0 100.00 0.00 

ปวส. (เทียบโอน) 555 365 190 65.77 34.23 

รวมทั้งส้ิน 558 368 190 65.95 34.05 

 
สรุปผล 
 จากตารางที่ 14   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกบัผูย้ื่นค าร้องขอเทียบโอน ระดบั ปวช. และ ระดบั ปวส. 
ประจ าปีการศึกษา 2552 การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จ านวน
ผูเ้รียนทั้งหมด 558 คน มีผูผ้า่นเกณฑ ์จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 6 5.95 และผูไ้ม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน 19 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.05  
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกบัผูย้ื่นค าร้อง  ร้อยละ 65.95  อยู่ในระดบั  พอใช้ 
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

ข้อก าหนดที่  1.2   
 ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได้ 

ตวับ่งช้ีที่ 3  
          ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการ
ปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียนท่ีจดัท าผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ ผลผลิตของผูเ้รียนและโครงงาน  โครงการวิทยาศาสตร์  โดย
ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบติังานและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ในแต่ละประเภท
วิชา  สาขาวิชา สาขางาน  จ าแนกตามชั้นปี  เป็นตน้ 

การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ไดด้ าเนินการโดยก าหนดเป็นนโยบายหลกั เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  ในการจดัการ
เรียนการสอนของครูผูส้อนจะตอ้งจดัท าแผนการสอนและโครงการสอนแบบบูรณาการทุกรายวิชาท่ีสอน  ซ่ึงในแผนการ
สอนไดมุ่้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้การปฏิบติัจริง ซ่ึง ก าหนดประเดน็ส าคญัหลกั 6 ประการประกอบดว้ย มีเทคนิค
การสอนใหม่ มีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั มีช้ินงานโครงงาน โครงการ มีงานวิจยัในชั้น เรียน  มีการเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญใน
เร่ืองสอน และมีการประเมินผลตามสภาพจริง ประเดน็การจดัท า โครงงาน  โครงการ มีงานวิจยัในชั้นเรียน ถือวา่เป็นส่วน
หน่ึงของการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดน้ าหลกัการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการประยกุตง์าน
อาชีพเพ่ือจดัท าเป็นผลงานของนกัศึกษา เช่น ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ และด าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ  
PDCA 

โครงการ / กจิกรรม  
  1. โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมนิเทศการสอน  

2.  โครงการจดัท าส่ือการเรียนการสอน 
3. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
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4. โครงการประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต์ 
-  กิจกรรมรถประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง 

5. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของเหลือใช ้
6.  โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนและการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
  2.  งานวดัผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  4. งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 5. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา (องคก์ารวิชาชีพ) ฝ่ายพฒันาการศึกษา 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1. สมุดประเมินผลการเรียน ของนกัศึกษาระดบั ปวช. 
2. สมุดประเมินผลการเรียน ของนกัศึกษาระดบั ปวส. 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการต่าง ๆ 
 

การรวบรวมข้อมูล 
1. จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  และ สาขางาน 
2. จ านวนผูเ้รียนท่ีจดัท าผลงาน  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ ผลผลิตของผูเ้รียนและโครงงาน  โครงการ

วิทยาศาสตร์โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบติังาน และแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ  ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน จ าแนกตามชั้นปี 

3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีจดัท าผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์โครงงาน ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขา
งาน จ าแนกตามชั้นปี 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  3 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการ
ปฏิบติังานอาชีพอยา่งมีระบบ 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 3 
  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลกัการทางวทิยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัตงิานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
ตารางที่ 15  การประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่ง เป็น
ระบบ ในระดบั ปวช. 

ระดบั สาขางาน 
จ านวนนศ.
แรกเข้า 

จ านวนนศ.
ไม่เข้าร่วม 

จ านวนนศ.
เข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม คดิเป็น
(ร้อยละ) โครงการ ส่ิงประดษิฐ์ฯ โครงงาน งานวจิัย 

ปวช. ยานยนต ์                 

 
ปวช.1 30 0 30 2   28   100  

  ปวช.2 35 19 16   6 10   100  
  ปวช.3 89 8 81 36        44  
  เคร่ืองกลอุตสาหกรรม                 
  ปวช.1 15 0 15     15   100  
  ปวช.2 22 2 20   6 14   100 
  ปวช.3 24 1 23 14       61  
  ไฟฟ้าก าลงั                 
  ปวช.1 36 0 36     34 2 100  
  ปวช.2 13 4 9   3 6   100  
  ปวช.3 56 6 50 25       50  
  อิเลก็ทรอนิกส์                 
  ปวช.1 26 0 26     26   100  
  ปวช.2 23 7 16   6 10   100  
  ปวช.3 45 3 42 24       57  
  เช่ือมโลหะ                 
  ปวช.1 2 0 2     2   100  
  ปวช.2 1 1 0           -  
  ปวช.3 17 3 14 8       57  
  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง                 
  ปวช.1 16 0 16     15   94  
  ปวช.2 15 4 11   3 8   100  
  ปวช.3 46 7 39 20       51  
  พณิชยการ                 
  ปวช.1 81 0 81     75   93  
  การบญัชี                 
  ปวช.2 28 12 16     10 6 100  
  ปวช.3 62 8 54 38       70  
  คอมพิวเตอร์                 
  ปวช.2 38 14 24     18 6 100  
  ปวช.3 52 11 41 25       61  

รวม ปวช. (ปกติ) 772 110 662 192 24 271 14 75.68 
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สรุปผล 
 จากตารางท่ี 15  สรุปในภาพรวม การประเมินผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ (ปวช.) จ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วม  662  คน และ
สามารถน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาประยกุตใ์ชใ้นงานได ้จ านวน 504 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.79 
 

ตารางที่ 16  การประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่ง เป็น
ระบบ ในระดบั ปวส. 
 

ระดบั สาขางาน 
จ านวนนศ.
แรกเข้า 

จ านวนนศ.
ไม่เข้าร่วม 

จ านวนนศ.
เข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม คดิเป็น
(ร้อยละ) โครงการ ส่ิงประดษิฐ์ฯ โครงงาน งานวจิัย 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์                 

 
ปวส.1 33 0 33   5 28   100.00 

  ปวส.2 13 0 13 9       69.23 
  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม                 
  ปวส.2 18 3 15 15       100.00 
  อุตสาหกรรมการผลิต                 
  ปวส.1 38  - 38   6 32   100.00 
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ                 
  ปวส.1 29 0 29   7 22   100.00 
  ปวส.2 9 0 9 6       66.67 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์                 
  ปวส.1 28 0 28   11 17   100.00 
  ปวส.2 13 0 13 12       92.31 
  การบญัชี                 
  ปวส.1 22 0 22     16 6 100.00 
  ปวส.2 36 4 32 32       100.00 
  เทคโนโลยีส านกังาน                 
  ปวส.1 33 0 33     33   100.00 
  ปวส.2 8 0 8 4       50.00 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ                 
  ปวส.1 9 0 9     8   88.89 

รวม ปวส. (ปกติ) 289 7 282 78 29 156 6 95.39 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 16  สรุปในภาพรวม   การประเมินผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ (ปวส.) จ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วม 289 
คน และสามารถน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาประยกุตใ์ชใ้นงานได ้จ านวน 269  คน  คิดเป็นร้อยละ 
95.39 
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ตารางที่ 17  การประยุกต์หลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ ในระดบั ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา  2552 
 

ระดบั 
จ านวนนศ.
แรกเข้า 

จ านวนนศ.ไม่
เข้าร่วม 

จ านวนนศ.
เข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม คดิเป็น
(ร้อยละ) โครงการ ส่ิงประดษิฐ์ฯ โครงงาน งานวจิัย 

    ปวช.  772 110 662 192 24 271 14 75.68 

    ปวส.  289 7 282 78 29 156 6 95.39 

รวม 1,061 117 944 270 53 427 20 81.57 
 

สรุปผล 
จากตารางท่ี 17 การประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ ในระดบั ปวช.และปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552 การประเมินผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุต์
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบจ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วม 
1,061 คน และสามารถน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาประยกุตใ์ชใ้นงานได ้จ านวน 944  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 81.57 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ร้อยละของผูเ้รียน  ทั้งหมดท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารพน้สภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยผลการการเรียนตามหลกัสูตร  ร้อยละ  81.57     อยู่ในระดบั  ด ี
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.3 
 ทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
ตวับ่งช้ีที่  4 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษต่างประเทศ 
 
ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันา  จนมีทกัษะดา้นการฟัง  การอ่าน  การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  เหมาะสมตามหลกัสูตรในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน 
จ าแนกตามชั้นปี   
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย ไดจ้ดัท าแผนการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลกัสูตรท่ีก าหนด เพ่ือน าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ     ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาจีน โดยแยกเป็นระดบัชั้นปีและ
สาขางานของภาคเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษานั้น โดยมอบหมายใหค้รูแผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ท่ีมีความช านาญการตรง
สาขาวิชาจดัการเรียนการสอนและมีวิธีวดัประเมิน ผลตามสภาพจริง อีกทั้งก าหนดใหส้อดแทรกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนทกัษะ
ภาษาไทย ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะภาษาญ่ีปุ่น และทกัษะภาษาจีนเพ่ิมเติมแบบหลกัสูตรระยะสั้น หรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
มาร่วมสอน โดยก าหนดเป็นกิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
  นอกจากการส่งเสริมทกัษะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนใช้
ทกัษะในการส่ือสาร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการใชภ้าษา และเพ่ือปลกูฟังใหผู้เ้รียนมีนิสยัรักการอ่าน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยครูผูส้อนและฝ่ายวิชาการเป็นผูด้  าเนินการ  ก าหนดใหผู้ส้อนไดจ้ดัการเรียนการสอน 
เนน้ใหมี้การจดัการเรียนรู้แบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  ซ่ึงนกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะทั้งในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการภาษา มีการ
ทดสอบนกัเรียน นกัศึกษา เก่ียวกบัทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ทั้งภาษาไทยและมีกิจกรรมประกวด
ทกัษะในการพดู  เขียน การแสดง ในวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนั Christmas  การจดัตั้งชมรม โครงการจา้งครูต่างประเทศ
สอนภาษา  ตลอดจนมีการจดัฝึกอบรมโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษามาใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาโดยตรง เช่น ภาษาองักฤษ 
ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาจีน ท าใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหมี้การพฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนทกัษะทางดา้นภาษาอ่ืน ๆ  สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในอนาคตได ้ โดยด าเนินงาน
ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 
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โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 
  -  กิจกรรมการเปิดสอนระยะสั้นรายวิชาภาษาองักฤษ  การสนทนาภาษาองักฤษ  โดยวิทยากร 
      ชาวต่างชาติ 

- กิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมจดัการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 

  โครงการจา้งครูต่างประเทศสอนภาษา  
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
  1. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา (องคก์ารวิชาชีพ)  ฝ่ายพฒันาการศึกษา 
  2. แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์    ฝ่ายวิชาการ 

  3. งานวดัผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ 

  4. งานวิจยัพฒันา  นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. สมุดประเมินผลการเรียน ของนกัศึกษา ระดบั ปวช. 
2. สมุดประเมินผลการเรียน ของนกัศึกษา ระดบั ปวส. 
 

การรวบรวมข้อมูล  
1. จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี ตามสาขาวิชา  และสาขางาน 
2. จ านวนผูเ้รียนผูเ้รียนท่ีมีทกัษะดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามหลกัสูตร ในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชาสาขางาน  จ าแนก
ตามชั้นปี โดยเกบ็ขอ้มลูผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิในวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีไดเ้กรดไม่ต ่ากวา่  2.00 
               3.    ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จ าแนกตามชั้นปี 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  4 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด  ท่ีมีทกัษะดา้นการฟัง  การอ่าน  
การเขียน และการสนทนา  ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 4 
  ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด  ที่มทีักษะด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน และการสนทนา  ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  เพือ่การส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตารางที ่18  ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด  ท่ีมีทกัษะดา้นการฟัง  การอ่าน  การเขียน และการสนทนา  ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  ตามหลกัสูตรระดบั ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

ระดบั สาขางาน 
จ านวน วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ 
(คน) ดี ปานกลาง ปรับปรุง ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

ปวช. ยานยนต ์               

 
ปวช.1 30 5 22 3 5 21 4 

  ปวช.2 35 10 6 19 4 12 19 
  ปวช.3 89 10 71 8 13 64 12 
  เคร่ืองกลอุตสาหกรรม               
  ปวช.1 15 2 13 0 4 11 0 
  ปวช.2 22 3 16 3 6 13 3 
  ปวช.3 24 4 16 4 6 14 4 
  ไฟฟ้าก าลงั               
  ปวช.1 36 7 22 7 2 27 7 
  ปวช.2 13 2 7 4 3 6 4 
  ปวช.3 56 9 36 11 6 39 11 
  อิเลก็ทรอนิกส์               
  ปวช.1 26 7 18 1 6 19 1 
  ปวช.2 23 8 10 5 5 13 5 
  ปวช.3 45 6 33 6 10 29 6 
  เช่ือมโลหะ               
  ปวช.1 2   2     2   
  ปวช.2 1     1     1 
  ปวช.3 17 3 10 4 1 12 4 
  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง               
  ปวช.1 16 3 10 3 6 7 3 
  ปวช.2 15 2 8 5 3 7 5 
  ปวช.3 46 17 21 8 10 28 8 
  พณิชยการ               
  ปวช.1 81 16 43 22 14 45 22 
  การบญัชี               
  ปวช.2 28 8 17 3 6 15 7 
  ปวช.3 62 13 39 10 19 33 10 
  คอมพิวเตอร์               
  ปวช.2 38 7 23 8 7 22 9 
  ปวช.3 52 12 26 14 11 27 14 

รวมจ านวนนักศึกษาทีม่ทีกัษะในการส่ือสารภาษาไทย 772 154 469 149       
รวมจ านวนนักศึกษาที่มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 772       147 466 159 

   ร้อยละนักศึกษาทีม่ทีกัษะในการส่ือสารภาษาไทย/องักฤษ 
19.95 60.75 19.30 19.04 60.36 20.60 

80.70 19.30 79.40 20.60 
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สรุปผล 
จากตารางที ่18  ทกัษะดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพ่ือการ

ส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัสูตรระดบั ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2552 ประกอบดว้ยจ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน 772 คน มีผู ้
ผา่นเกณฑก์ารประเมินวชิาภาษาไทย จ านวน 623 คน คิดเป็น ร้อยละ 80.77 และมีผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินวชิาภาษาองักฤษ 
จ านวน 613 คน คิดเป็นร้อยละ 79.40 

รวมผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิวชิาภาษาไทย/ภาษาองักฤษ ในระดบั ปวช. คดิเป็นร้อยละ 80.05 

 
ตารางที ่19  ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด  ท่ีมีทกัษะดา้นการฟัง  การอ่าน  การเขียน และการสนทนา  ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ตามหลกัสูตรระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552 

ระดบั สาขางาน 
จ านวน วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ 
(คน) ดี ปานกลาง ปรับปรุง ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์               

 
ปวส.1 33 4 26 3 5 25 3 

  ปวส.2 13 3 8 2 2 9 2 
  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม               
  ปวส.2 18 6 10 2 3 13 2 
  อุตสาหกรรมการผลิต               
  ปวส.1 38 10 22 6 8 24 6 
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ               
  ปวส.1 29 4 23 2   27 2 
  ปวส.2 9   7 2 1 6 2 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์               
  ปวส.1 28 6 16 6 7 15 6 
  ปวส.2 13   13   3 10   
  การบญัชี               
  ปวส.1 22   19 3 8 11 3 
  ปวส.2 36 5 28 3 5 25 6 
  เทคโนโลยีส านกังาน               
  ปวส.1 33 13 20 0 13 17 3 
  ปวส.2 8   8     8   
  เทคโนโลยีสารสนเทศ               
  ปวส.1 9 3 6     9   

รวมจ านวนนักศึกษาที่มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทย 289 54 206 29       
รวมจ านวนนักศึกษาที่มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 289       55 199 35 

   ร้อยละนักศึกษาที่มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทย/อังกฤษ 
18.69 71.28 10.03 19.03 68.86 12.11 

89.97 10.03 87.89 12.11 

สรุปผล 
จากตารางที ่19  ทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัสูตรระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552 ประกอบดว้ยจ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน 289 
คน มีผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินวชิาภาษาไทย จ านวน 260  คน คิดเป็น ร้อยละ 89.97 และมีผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินวชิาภาษาองักฤษ 
จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 87.89  

รวมผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิวชิาภาษาไทย/ภาษาองักฤษ คดิเป็นร้อยละ 88.93 
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ตารางที ่20  ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด  ท่ีมีทกัษะดา้นการฟัง  การอ่าน  การเขียน และการสนทนา  ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ตามหลกัสูตรระดบั ปวช.และ ระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

ระดบั 
จ านวน วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ 

(คน) ดี ปานกลาง ปรับปรุง ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

      ปวช.  772 154 469 149 147 466 159 

      ปวส.  289 54 206 29 55 199 35 

รวมจ านวนนักศึกษาที่มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทย 1,061 208 675  178       
รวมจ านวนนักศึกษาที่มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1,061       202 665 194 

   ร้อยละนักศึกษาที่มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทย/อังกฤษ 
19.60 63.62 16.78 19.04 62.68 18.28 

83.22 16.78 81.72 18.28 
 

สรุปผล 
จากตารางที ่20  ทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัสูตรระดบั ปวช.และระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552 ประกอบดว้ยจ านวน
ผูเ้รียนทั้งส้ิน 1,061 คน มีผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินวชิาภาษาไทย จ านวน 883  คน คิดเป็น ร้อยละ 83.22 และมีผูผ้า่นเกณฑก์าร
ประเมินวชิาภาษาองักฤษ จ านวน  867  คน คิดเป็นร้อยละ 81.72  

รวมผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิวชิาภาษาไทย/ภาษาองักฤษ คดิเป็นร้อยละ 82.47 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร  ดา้นการฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  เหมาะสมตามหลกัสูตร   ร้อยละ   82.47   อยู่ในระดบั  ด ี

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     38                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.4 
 ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้  และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งช้ีที่  5 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน
วิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียนท่ีสามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีการศึกษาคน้ควา้  เช่น  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบติั งานวิชาชีพ  เช่น  การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางวิชาชีพ  ฯลฯ ตามหลกัสูตรใน  
แต่ละประเภทวิชา  สาขางาน  จ าแนกตามชั้นปี 
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย ไดจ้ดัท าแผนการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลกัสูตร ท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียน
วิชาคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นระดบัชั้นปีและสาขางานของภาคเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษานั้น โดยมอบหมายใหค้รูแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีความช านาญการตรงสาขาวิชาจดัการเรียนการสอนและมีวิธีวดัประเมิน ผลตาม
สภาพจริง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนส่งงานผา่นระบบ e-mail อีกทั้งก าหนดใหส้อดแทรกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนทกัษะคอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติมแบบหลกัสูตรระยะสั้น หรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมสอน โดยก าหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการทดสอบมาตรฐาน
การใชค้อมพิวเตอร์ กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  ซ่ึงเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และด าเนินงานตามกระบวนการ
วงจรคุณภาพ PDCA 
 วิทยาลยัการอาชีพพล ไดใ้หค้วามส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง
การใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ตลอดทั้งการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้ขอ้มลู มีการจดัโครงการพฒันาเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศในแผนปฏิบติัการประจ าปี  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
 นอกจากน้ี วิทยาลยัการอาชีพพล ยงัไดจ้ดัใหมี้หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ใหมี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
หอ้งสมุด เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้ ตลอดจนมีการเปิดใหใ้ชห้อ้งเรียน Internet ในช่วง
เวลาพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียน เพ่ือท่ีนกัศึกษาจะไดรู้้สึกวา่เทคโนโลยีไม่ไดไ้กลตวัอยา่งท่ีคิด สามารถใชค้วามรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการสืบคน้ขอ้มลูในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  คน้หา
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน คน้หาต าแหน่งงานเพ่ือสมคัรงาน เพ่ือเป็นประโยชนอ์ยา่งสูงสุดต่อตวัผูเ้รียน 
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โครงการ / กจิกรรม 
 1. โครงการทดสอบมาตรฐานการใชค้อมพิวเตอร์ 
 2. โครงการพฒันาสถานศึกษา  
   - กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้วิทยบริการ 
  - กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 

  

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา (องคก์ารวิชาชีพ)  ฝ่ายพฒันาการศึกษา 
 2. งานวิทยบริการและหอ้งสมุด  ฝ่ายวิชาการ 
 
การรวบรวมข้อมูล  
 1.  จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา  และสาขางาน  
 2.  จ านวนผูเ้รียนท่ีสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้  เช่น   อินเตอร์เน็ตการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางวิชาชีพ  เช่น  การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  การใชโ้ปรแกรมซีเอน็ซีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางวิชาชีพ  ตามหลกัสูตรในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  จ าแนกตามชั้นปี  โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูส้อน  ในแต่
ละรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชค้วามรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ 
 3.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้  เช่น  อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีในการปฏิบติังานวิชาชีพ  เช่น  การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์  การใชโ้ปรแกรมซีเอน็ซีการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลกัสูตรในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน จ าแนกตามชั้นปี 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  5 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด ท่ีสามารถใชค้วามรู้และ
เทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้  และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบติังานวิชาชีพ 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง       นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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รายวชิาทีพ่ฒันาการใช้คอมพวิเตอร์ 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา   2552 

แผนกวชิา / ช้ัน รหัสวชิา รายวชิาเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยกีารศึกษาค้นคว้า  

พณิชยการ ปวช.1/1-2   2001-0001  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
  2201-1001 การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
พณิชยการ ปวช.1/3-4 ,5-6   2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
  2201-1001 การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
บญัชี ปวช.2/1-2 ,3-4    2201-2404 การใชโ้ปรแกรมตารางงาน 
  2201-2406 การใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล 
  2201-2405 การใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูล 
  2201-2410 หลกัการเขียนโปรแกรม 
  2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 
  2201-2416 ฮาร์ดแวร์และยทิูลิต้ีเบ้ืองตน้ 
บญัชี-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1/1-2  3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
  3204-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3204-2004 ระบบปฏิบติัการ 
  3204-2014 ปฏิบติัการประกอบคอมพิวเตอร์ 
  3204-2005 ระบบฐานขอ้มูล 
  3204-2010 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
  3204-2011 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต 
บญัชี-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1/3-4  3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
  3204-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3204-2004 ระบบปฏิบติัการ 
  3204-2014 ปฏิบติัการประกอบคอมพิวเตอร์ 
  3204-2005 ระบบฐานขอ้มูล 
  3204-2010 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
  3204-2011 เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  ปวช.2/1-2   2102-2102 การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช.3/1-2    2102-2102 การเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
ยานยนต ์ปวช1/1-2   2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
ยานยนต ์ ปวช1/3-4   2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เทคนิคยานยนต ์ปวส.1/1-2   3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคนิคยานยนต ์ปวส.1/3-4   3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เคร่ืองมือกล ปวช.1/1-2     2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส.1/1-2   3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส.1/3-4  3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/1-2  2000-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เคร่ืองท าความเยน็  ปวส.1/3-4  3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1/1-2     3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1/3-4    3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
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ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา   2552 
 

แผนกวชิา / ช้ัน รหัสวชิา รายวชิาเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยกีารศึกษาค้นคว้า  

เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส.1/1-2  3204-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3901-1004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3901-1002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  3901-2001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ 
  3901-2007 วิศวกรรมซอฟแวร์ 
  3901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 
  3901-2006 การโปรแกรมเชิงวตัถุ 
  3901-2005 การออกแบบและพฒันาเวบ็ 
  3901-2009 การโปรแกรม XML 
  3204-2001 ระบบปฏิบติัการ 
  3204-2014 ปฏิบติัการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส.1/1-2   3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคนิคอุตสาหกรรม ปวส.1/3-4  3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2/1-2  2000-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เคร่ืองท าความเยน็  ปวส.1/3-4  3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1/1-2     3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1/3-4    3000-0201 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส.1/1-2  3204-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3901-1004 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3901-1002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  3901-2001 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ 
  3901-2007 วิศวกรรมซอฟแวร์ 
  3901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 
   3901-2006 การโปรแกรมเชิงวตัถุ 
  3901-2005 การออกแบบและพฒันาเวบ็ 

  3901-2009 การโปรแกรม XML 
  3204-2001 ระบบปฏิบติัการ 
  3204-2014 ปฏิบติัการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ประจ าปีการศึกษา 2/2552 

แผนกวชิา / ช้ัน รหัสวชิา รายวชิาเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยกีารศึกษาค้นคว้า  
พณิชยการ ปวช.2/1-2   2201-2414 การสร้างเวบ็เพจ 
  2201-2825 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 
  2201-2415 ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ 
  2201-2418 เทคโนโลยสี านกังาน 
การบญัชี ปวส.1/1-2   3204-2402 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเนชัน่ 
  3204-2202 การพฒันาเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
การบญัชี ปวส.1/3-4    3204-2402 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชัน่ 
  3204-2202 การพฒันาเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
คอมพิวเตอร์   ปวช. 2/1-2   2201-2414 การสร้างเวบ็เพจ 
  2201-2825 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 
  2201-2415 ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ 
  2201-2413 การประยกุตค์อมพิวเตอร์กบังานสถิติ 
  2201-2408 การผลิตส่ือพิมพ ์
  2201-2418 เทคโนโลยสี านกังาน 
  2201-2412 การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบติัการ GUI 
คอมพิวเตอร์  ปวช.2/3-4    2201-2413 การประยกุตค์อมพิวเตอร์กบังานสถิติ 
  2201-2408 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
  2201-2414 การสร้างเวบ็เพจ 
  2201-2825 การใชโ้ปรแกรมกราฟิก 
  2201-2415 ระบบเครือข่ายเบ่ืองตน้ 
  2201-2418 เทคโนโลยสี านกังาน 
  2201-2412 การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบติัการ GUI 
คอมพิวเตอร์  ปวส.1/1-2       3204-2402 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชัน่ 
  3024-2202 การพฒันาเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
  3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
คอมพิวเตอร์  ปวส. 1/3-4     3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  3204-2402 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชัน่ 
  3204-2202 การพฒันาเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
  3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ปวส.1/1-2,3-4        3901-2103 พ้ืนฐานลีนุกส์ 
  3901-2109 พ้ืนฐานเทคโนโลยธุีรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
  3901-2110 พ้ืนฐานการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิก 
  3901-2111 พ้ืนฐานด็อตเน็ต 
  3901-2112 โปรแกรมด็อตเน็ตทางซิฟเวอร์ 
  3901-2116 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ประจ าปีการศึกษา 2/2552 
 

แผนกวชิา / ช้ัน รหัสวชิา รายวชิาเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยกีารศึกษาค้นคว้า  

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  ปวช.2/1-2            2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เช่ือมโลหะ   ปวช. 1/1-2    2001 -0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
อิเล็กทรอนิกส์  ปวช. 1/1-2     2001- 0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส. 1/1-2    3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3105-2202 งานบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
  3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส. 1/3-4     3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3105-2202 งานบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
  3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
  3105-2203 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
  3105-2204 งานบริการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอร์  ปวส. 1/3-4     3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  3204-2402 ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชัน่ 
  3204-2202 การพฒันาเวบ็เพจดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  
  3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ปวส.1/1-2,3-4        3901-2103 พ้ืนฐานลีนุกส์ 
  3901-2109 พ้ืนฐานเทคโนโลยธุีรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
  3901-2110 พ้ืนฐานการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิก 
  3901-2111 พ้ืนฐานด็อตเน็ต 
  3901-2112 โปรแกรมด็อตเน็ตทางซิฟเวอร์ 
  3901-2116 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง  ปวช.2/1-2            2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เช่ือมโลหะ   ปวช. 1/1-2    2001 -0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
อิเล็กทรอนิกส์  ปวช. 1/1-2     2001- 0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส. 1/1-2    3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3105-2202 งานบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
  3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส. 1/3-4     3105-2010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3105-2202 งานบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
  3105-2201 งานบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 
  3105-2203 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
  3105-2204 งานบริการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 5 
  ผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้  และเทคโนโลยกีารศึกษาค้นคว้า  เช่น  อนิเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยใีนการปฏิบัต ิ
งานวชิาชีพ  ได้อย่างเหมาะสม 
ตารางที่ 21   นกัศึกษา สามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีการศึกษาคน้ควา้  เช่น  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบติั งานวิชาชีพ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
 

ระดบั สาขางาน จ านวน คน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
ปวช. ยานยนต ์         

 
ปวช.1 30 2 24 4 

  ปวช.2 35 4 15 16 
  ปวช.3 89 8 69 12 
  เคร่ืองกลอุตสาหกรรม         
  ปวช.1 15 3 10 2 
  ปวช.2 22   18 4 
  ปวช.3 24 8 12 4 
  ไฟฟ้าก าลงั         
  ปวช.1 36 11 19 6 
  ปวช.2 13 3 8 2 
  ปวช.3 56 16 32 8 
  อิเล็กทรอนิกส์         
  ปวช.1 26 2 22 2 
  ปวช.2 23 3 17 3 
  ปวช.3 45 3 39 3 
  เช่ือมโลหะ         
  ปวช.1 2   2   
  ปวช.2 1     1 
  ปวช.3 17   12 5 
  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง         
  ปวช.1 16   15 1 
  ปวช.2 15   11 4 
  ปวช.3 46 1 38 7 
  พณิชยการ         
  ปวช.1 81 5 65 11 
  การบญัชี         
  ปวช.2 28 4 15 9 
  ปวช.3 62 17 35 10 
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ระดบั สาขางาน จ านวน คน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
ปวช. คอมพิวเตอร์         

 
ปวช.2 38 8 20 10 

  ปวช.3 52 20 18 14 
   รวมจ านวนนักศึกษาที่มีทักษะในด้านคอมพวิเตอร์ 772 118 516 138 

   ร้อยละนักศึกษาที่มีทักษะในด้านคอมพวิเตอร์ 
15.28 66.84 17.88 

82.12 17.81 
 

สรุปผล 
 จากตารางที ่21 นกัศึกษาสามารถใชค้วามรู้ และเทคโนโลยกีารศึกษาคน้ควา้ เช่น อินเตอร์เน็ต และ เทคโนโลยใีน
การปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สรุปในภาพรวม จ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน 772 คนมี ผู ้
ผา่นเกณฑก์ารประเมินวชิาคอมพิวเตอร์ จ านวน 634 คน คิดเป็นร้อยละ 82.12 

 

ตารางที่ 22   นกัศึกษา สามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีการศึกษาคน้ควา้  เช่น  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบติั งานวิชาชีพ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส.) 
 

ระดบั สาขางาน จ านวน คน 
วิชาคอมพิวเตอร์ 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์         

 
ปวส.1 33 5 25 3 

  ปวส.2 13 3 10 0 
  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม         
  ปวส.2 18 5 10 3 
  อุตสาหกรรมการผลิต         
  ปวส.1 38 6 30 2 
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ         
  ปวส.1 29 10 17 2 
  ปวส.2 9   7 2 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์         
  ปวส.1 28 10 14 4 
  ปวส.2 13 6 7   
  การบญัชี         
  ปวส.1 22 7 13 2 
  ปวส.2 36 13 16 7 
  เทคโนโลยสี านกังาน         
  ปวส.1 33 11 19 3 
  ปวส.2 8 5 3   
  เทคโนโลยสีารสนเทศ         
  ปวส.1 9 2 4 3 

รวมจ านวนนักศึกษาที่มีทักษะในด้านคอมพวิเตอร์ 289 83 175 31 

   ร้อยละนักศึกษาที่มีทักษะในด้านคอมพวิเตอร์ 
28.72 60.55 10.73 

89.27 10.73 
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สรุปผล 
 จากตารางที ่22 นกัศึกษาสามารถใชค้วามรู้ และเทคโนโลยกีารศึกษาคน้ควา้ เช่น อินเตอร์เน็ต และ เทคโนโลยใีน
การปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส.)  สรุปในภาพรวม จ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน  289 คน มีผู ้
ผา่นเกณฑก์ารประเมินวชิาคอมพิวเตอร์ จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 89.27 
 
ตารางที่ 23   นกัศึกษา สามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีการศึกษาคน้ควา้  เช่น  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบติั งานวิชาชีพ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ระดบั ปวช. และระดบั ปวส. 
 

ระดบั จ านวน(คน) 
วชิาคอมพวิเตอร์ 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง 
    ปวช.  772 118 516 138 
    ปวส.  289 83 175 31 

รวมทั้งส้ิน 1,061 201 691 169 

ร้อยละของนักศึกษาทีม่ทีกัษะในด้านคอมพวิเตอร์ 
18.94 65.13 15.93 

84.07 15.93 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 23 นกัศึกษาสามารถใชค้วามรู้ และเทคโนโลยกีารศึกษาคน้ควา้ เช่น อินเตอร์เน็ต และ เทคโนโลยใีน
การปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ และระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ในการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนท่ีสามารถใชค้วามรู้ และเทคโนโลยกีารศึกษาคน้ควา้ เช่น อินเตอร์เน็ต และ เทคโนโลย ีในการ
ปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัน้ี  จ านวนผูเ้รียนทั้งส้ิน 1,061 คน มีผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินดา้นคอมพิวเตอร์ ระดบั ปวช. 
และ ระดบั ปวส. จ านวน 892 คน คิดเป็นร้อยละ 84.07  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพได้
อยา่งเหมาะสม  ร้อยละ   84.07    อยู่ในระดบั  ด ี
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.5 
 คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
ตวับ่งช้ีที่  6 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี 
 

ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียน  ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  เช่น  ความรับผิดชอบ  ความมีวินยั  ความซ่ือสตัย ์ 
ความเมตตากรุณา  ความขยนั   อดทน  การประหยดัและออม  การหลีกเล่ียงอบายมุข  และส่ิง เสพติด   เป็นตน้  การมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ตามหลกัสูตร ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานจ าแนกตามชั้นปี 
 

การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย มุ่งมัน่จดัการศึกษาอาชีวศึกษาดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมี
คุณธรรมและไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทอ้งถ่ิน ใหผู้จ้บการศึกษามีทกัษะ
วิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ รักษาส่ิงแวดลอ้ม     เนน้พฤติกรรมนกัศึกษาในเร่ืองระเบียบวินยั การ
แต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความอดทนอดกลั้น ความรักความสามคัคี การประหยดั 
ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ตลอดจนการปฏิบติังาน ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการก าหนดใหค้รูผูส้อน
ไดบู้รณาการสอดแทรกดา้นคุณธรรม จริยธรรมเขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีวิธีการวดัการประเมิน
แบบประเมินเจตคติ  คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา กิจกรรมพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  กิจกรรมลกูเสือ โครงการจดัอบรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ โครงการพฒันาจิต เป็นตน้ ซ่ึงมีรายการพิจารณา 8 ดา้น  น าไปใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมตามนโยบายของสถานศึกษาและด าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 
โครงการ / กจิกรรม 
 1. โครงการ 11 ดี  11 เก่ง 
 2. โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
   - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมนิเทศการสอน  
  3.  สรุปผลการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรม 
 4.  กิจกรรมการตรวจเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   
  - งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา (องคก์ารวิชาชีพ) ฝ่ายพฒันาการศึกษา  
 -  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ของนกัศึกษาระดบั ปวช.  
2. แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ของนกัศึกษาระดบั ปวส. 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดแต่ละชั้นปี  ตามประเภทวิชา สาขาวิชา  และสาขางาน  
 2.  จ านวนผูเ้รียน แต่ละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานท่ีมีพฤติกรรม 3 ดา้น  
      2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั  เช่น  
การแต่งกายตามระเบียบ  การเขา้แถวหนา้เสาธง ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลกัขโมยไม่เก่ียวขอ้งกบัสารเสพติดและการพนนั  
เป็นตน้ 
      2.2  การมีมนุษยสมัพนัธ์  ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม  การเขา้ร่วมกิจกรรมชมรม  รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น  ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น  ช่วยเหลือผูอ่ื้น  พดูจาสุภาพ เป็นตน้ 
      2.3  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่  การแต่งกาย การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสต่างๆเป็นตน้  
 3.  ร้อยละของผูเ้รียนตามหลกัสูตรในแต่ละประเภทวิชา  สาวิชา สาขางาน จ าแนกตามชั้นปี ท่ีมีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  6 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมด  ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีดีงาม  ในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและ 
มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 6 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มคุีณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดงีามในวชิาชีพ  มบุีคลกิภาพที่เหมาะสมและมมีนุษย
สัมพนัธ์ที่ดี 
ตารางที่ 24  นกัศึกษาท่ี มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ระดบั ปวช. (จ านวน 775 คน) 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
จ านวน นศ.

(คน) 

ระดบัพฤตกิรรม  

(X) ความหมาย ล าดบั 
มาก(3) ปานกลาง (2) น้อย(1) 

1. รับผิดชอบ 662 552 105 5 2.82 มาก 6 

2. มีระเบียบวนิยั 662 568 90 4 2.85 มาก 4 

3.ขยนัอดทน 662 547 106 9 2.80 มาก 7 

4. ตรงต่อเวลา 662 567 87 8 2.83 มาก 5 

5. ซ่ือสตัยสุ์จริต 662 614 48 - 2.93 มาก 1 

6. มีมนุษยสมัพนัธ์ 662 599 58 5 2.89 มาก 2 

7. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 662 591 66 5 2.88 มาก 3 

8.มีความคิดสร้างสรรค ์ 662 570 88 4 2.85 มาก 4 

              

ค่าเฉลีย่โดยภาพรวม         2.85 มาก   
 

ระดบัคะแนน 2.50 – 3.00  คือ ระดบัความพึงพอใจ  มาก 

ระดบัคะแนน 2.00  – 2.40 คือ ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง  

ระดบัคะแนน 1.00 – 2.30 คือ ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 24 นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีแบบประเมินคุณธรรม   จริยธรรม     ระดบั ปวช.     นกัศึกษามีบุคลิกท่ี
พึงประสงคร์ะดบัมาก  อนัดบั 1  ซ่ือสตัยสุ์จริต  อนัดบั 2   มีมนุษยสมัพนัธ์   อนัดบั 3  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ อนัดบั 4  มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีระเบียบวินยั    อนัดบั 5 ตรงต่อเวลา  อนัดบั 6 รับผิดชอบ  และอนัดบั 7  ขยนัอดทน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     50                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

ตารางที่ 25  นกัศึกษาท่ี มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ระดบั ปวส. (จ านวน 844 คน) 
 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
จ านวน นศ.

(คน) 

ระดบัพฤตกิรรม (X) 
ความหมาย ล าดบั 

มาก(3) ปานกลาง (2) น้อย(1) 

1.รับผิดชอบ 282 180 102 - 2.64 มาก 3 

2. มีระเบียบวนิยั 282 162 111 9 2.54 มาก 7 

3.ขยนัอดทน 282 172 106 4 2.60 มาก 5 

4. ตรงต่อเวลา 282 174 108 - 2.62 มาก 4 

5. ซ่ือสตัยสุ์จริต 282 204 78 - 2.72 มาก 1 

6. มีมนุษยสมัพนัธ์ 282 181 101 - 2.64 มาก 2 

7. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 282 170 112 - 2.60 มาก 5 

8.มีความคิดสร้างสรรค ์ 282 160 118 4 2.55 มาก 6 

             

ค่าเฉลีย่โดยภาพรวม         2.61 มาก   

 

ระดบัคะแนน 2.50 – 3.00  คือ ระดบัความพึงพอใจ  มาก 

ระดบัคะแนน 2.00  – 2.40 คือ ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง  

ระดบัคะแนน 1.00 – 2.30 คือ ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 25 นกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ระดบั ปวส. นกัศึกษามีบุคลิกท่ีพึง
ประสงคร์ะดบัมาก อนัดบั 1 ซ่ือสตัยสุ์จริต อนัดบั 2 มีมนุษยสมัพนัธ์  อนัดบั 3  รับผิดชอบ  อนัดบั 4  ตรงต่อเวลา  อนัดบั 
5  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ขยนัอดทน   อนัดบั 6  มีความคิดสร้างสรรค ์  และอนัดบั 7 มีระเบียบวินยั 
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ตารางที่ 26  นกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ระดบั ปวช. และระดบั ปวส.  
 

ระดบั จ านวนนักศึกษา 
ผลการประเมนิ 

ผ. มผ. 

ปวช. 662 588 74 

ปวส. 282 264 18 

รวม 944 852 92 

คดิเป็นร้อยละ 90.25 9.75 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 26 นกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ระดบั ปวช. และ ระดบั ปวส. นกัศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก์าร
ประเมินผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ี
ดีผา่นเกณฑก์ารประเมินของวิทยาลยัฯ คิดเป็นร้อยละ 90.25 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี  ร้อยละ    90.25    อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.6 
 ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 7 
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ปวช.3  เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในแต่ละระดบัและในแต่ละชั้นปีโดย
ก าหนดใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษาและตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอน ไดจ้ดัท าตารางเรียนตารางสอนซ่ึงในตารางเรียนจะก าหนดตวับุคคลสอนในแต่ละรายวิชา  ตามสาขาวิชาชีพ  
โดยแบ่งเป็น  2 ภาคเรียน และจดัการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหค้รูผูส้อนแต่ละรายวิชาจดัท าแผนการสอนโครงการ
สอน โดยมุ่งเนน้ 6 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 1. ใชเ้ทคนิควิธีสอนใหม่ 2. มีส่ือการเรียนการสอนตรงวตัถุประสงคร์ายวิชาและมี
ความทนัสมยั  3. มีการก าหนดใหผู้เ้รียนไดท้ าโครงงาน โครงการ ช้ินงาน 4. มีการเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาร่วม
สอน 5. จดัท าวิจยัในชั้นเรียน 6. มีวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึงประเดน็หลกัทั้ง  6 ดา้น ใหมี้ดรรชนีช้ีวดัดา้น
คุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการไดมี้การก ากบัติดตาม นิเทศการสอน สรุปผลการ
สอนประจ าปีของครูทุกคน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ ท่ีสอดรับกบัการจดัการเรียนการสอน
ดงัน้ี โดยการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ ส าหรับนกัศึกษาระบบทวิภาคี  การประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง เป็นตน้ และไดด้ าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 
 
โครงการ / กจิกรรม 
  โครงการการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประจ าปี 
   - กิจกรรมประเมินผลประจ าปี 
   - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   

- งานวดัผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1. สมุดประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาระดบั ปวช. 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนแรกเขา้ของผูเ้รียน ระดบัชั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  
 2.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาของระดบัขั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  
 3.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาของระดบัขั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  
 4.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  7 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษา 
 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 7 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 27   จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา ระดบั ปวช.  
 ปีการศึกษา 2552 
 

หลกั สูตร สาขางาน ระดบัชั้น 
จ านวนแรก

เขา้ 
คงเหลือปี 

2552 
จ านวนท่ีออกกลางคนั จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ปวช. ยานยนต ์ ปวช.3 89 81 8 8.99 36 40.45 

 
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวช.3 24 23 1 4.17 14 58.33 

  ไฟฟ้าก าลงั ปวช.3 56 50 6 10.71 25 44.64 

  อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 45 42 3 6.67 24 53.33 

  เช่ือมโลหะ ปวช.3 17 14 3 17.65 8 47.06 

  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช.3 46 39 7 15.22 20 43.48 

  การบญัชี ปวช.3 62 54 8 12.90 38 61.29 

  คอมพิวเตอร์ ปวช.3 52 41 11 21.15 25 48.08 

รวม ปวช.  391 344 47 12.02 190 48.59 
 

 
สรุปผล 
  จากตารางท่ี 27  สรุปจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบันกัศึกษาแรกเขา้ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา ระดบั ปวช. ปีการศึกษา 2552    ระดบั ปวช. มีจ านวนทั้งส้ิน 391 คน มี ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ จ านวน 190  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.59   
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา   ร้อยละ 48.59      
อยู่ในระดบั ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.6 
 ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 8 
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ค าอธิบาย 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ปวส.2   หรือหลกัสูตรอ่ืน  เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้  ในแต่ละประเภทวิชา  
สาขาวิชา  สาขางาน 
 

การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในแต่ละระดบัและในแต่ละชั้นปีโดย
ก าหนดใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษาและตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน
การสอน ไดจ้ดัท าตารางเรียนตารางสอนซ่ึงในตารางเรียนจะก าหนดตวับุคคลสอนในแต่ละรายวิชา  ตามสาขาวิชาชีพ  
โดยแบ่งเป็น  2 ภาคเรียน และจดัการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหค้รูผูส้อนแต่ละรายวิชาจดัท าแผนการสอนโครงการ
สอน โดยมุ่งเนน้ 6 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 1. ใชเ้ทคนิควิธีสอนใหม่ 2. มีส่ือการเรียนการสอนตรงวตัถุประสงคร์ายวิชาและมี
ความทนัสมยั  3. มีการก าหนดใหผู้เ้รียนไดท้ าโครงงาน โครงการ ช้ินงาน 4. มีการเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาร่วม
สอน 5. จดัท าวิจยัในชั้นเรียน 6. มีวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึงประเดน็หลกัทั้ง  6 ดา้น ใหมี้ดรรชนีช้ีวดัดา้น
คุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการไดมี้การก ากบัติดตาม นิเทศการสอน สรุปผลการ
สอนประจ าปีของครูทุกคน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ ท่ีสอดรับกบัการจดัการเรียนการสอน
ดงัน้ี โดยการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ ส าหรับนกัศึกษาระบบทวิภาคี  การประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง เป็นตน้ และไดด้ าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 
 
โครงการ / กจิกรรม 
  โครงการการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประจ าปี 
   - กิจกรรมประเมินผลประจ าปี 
  - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
          - งานวดัผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1.  สมุดประเมินผลการเรียน ของนกัศึกษาระดบั ปวส. 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนแรกเขา้ของผูเ้รียน ระดบัชั้น ปวส.2แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน 
 2.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาของระดบัขั้น ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  
 3.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาของระดบัขั้น ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  
 4.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  8 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์าร
ส าเร็จการศึกษา 
 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 8 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 28   จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา ปวส. ปีการศึกษา 2552 
 

หลกัสูตร สาขางาน 
จ านวน
แรกเขา้ 

คงเหลือปี 
2552 

จ านวนท่ีออกกลางคนั 
จ านวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ปวส. เทคนิคยานยนต ์             

 
ปวส.2 13 13 0 0 9 69.23 

  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม             
  ปวส.2 18 15 3 16.67 15 83.33 
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ             
  ปวส.2 9 9 0 0 6 66.67 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์             
  ปวส.2 13 13 0 0 12 92 
  การบญัชี             
  ปวส.2 36 32 4 11.11 32 89 
  เทคโนโลยสี านกังาน             
  ปวส.2 8 8 0 0.00 4 50.00 

รวม ปวส.  97 90 7 7.22 78 80.41 
 
 

สรุปผล 
  จากตารางที่ 28  สรุปจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบันกัศึกษาแรกเขา้ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา ระดบั ปวส. ปีการศึกษา 2552 รวมผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ์
จ านวน   78  คน  คิดเป็นร้อยละ  80.41 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา   ร้อยละ 80.41             
อยู่ในระดบั   ด ี
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.6 
 ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่  9 
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ค าอธิบาย 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากจ านวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในแต่ละระดบัและในแต่ละชั้น
ปีโดยก าหนดใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษาและตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  งานพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน ไดจ้ดัท าตารางเรียนตารางสอนซ่ึงในตารางเรียนจะก าหนดตวับุคคลสอนในแต่ละรายวิชา  ตามสาขา
วิชาชีพ  โดยแบ่งเป็น  2 ภาคเรียน และจดัการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหค้รูผูส้อนแต่ละรายวิชาจดัท าแผนการสอน
โครงการสอน โดยมุ่งเนน้ 6 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่  
  1. ใชเ้ทคนิควิธีสอนใหม่  
  2. มีส่ือการเรียนการสอนตรงวตัถุประสงคร์ายวิชาและมีความทนัสมยั   
  3. มีการก าหนดใหผู้เ้รียนไดท้ าโครงงาน โครงการ ช้ินงาน  
  4. มีการเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมสอน  
  5. จดัท าวิจยัในชั้นเรียน  
  6. มีวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  
  ซ่ึงประเดน็หลกัทั้ง  6 ดา้น ใหมี้ดรรชนีช้ีวดัดา้นคุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมอบหมายให้
ฝ่ายวิชาการไดมี้การก ากบัติดตาม นิเทศการสอน สรุปผลการสอนประจ าปีของครูทุกคน  และมีกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อ
น าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ การจดัการแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพในสถานศึกษา โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพนอกเวลาเรียน  และไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 เม่ือนกัศึกษาเรียนครบหลกัสูตรแลว้ จะตอ้งผา่นการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการทดสอบ
มาตรฐานใชข้อ้สอบกลาง(สอศ.) ไดมี้ การจดัท ามาตรฐานในการจดัสอบประเมินมาตรฐานวชิาชีพของอาชีวศึกษา
จงัหวดั มาใชใ้นการวดัผลประเมินผล แลว้สรุปผลการผา่นมาตรฐานวิชาชีพ จึงไดใ้บประกาศการผา่นประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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โครงการ / กจิกรรม 
  โครงการการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประจ าปี  
   - กิจกรรมประเมินผลประจ าปี  
   - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
 กิจกรรม 11 เก่ง 
  -  กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ  
 กิจกรรมการผลิตจากวสัดุเหลือใช(้โครงงานวิทยาศาสตร์)  
 กิจกรรมส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ 
 โครงการอาชีวะบริการสงัคม  
   - กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยประชาชน  
  - กิจกรรมลา้งแอร์ช่วยชาติ  
  - กิจกรรม อ าเภอยิม้  
  - กิจกรรม Fix it Center 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
           -  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน    ฝ่ายวิชาการ 
          -  งานวดัผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ  
          -  งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา  
          -  งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพฒันากิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา  
          -  งานวิจยั  นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. สมุดประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา ระดบั ปวช. 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ปวช.3 ทั้งหมดท่ีเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 2.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดบัชั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 
 3.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ปวช.3 ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 
 4.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  9 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 9 
   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 
ตารางที่ 29   จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดบั ปวช.  ปีการศึกษา 2552 
 

หลกัสูตร สาขางาน ระดบัชั้น 
จ านวน
แรกเขา้ 

จ านวน
ออก

กลางคนั 

คงเหลือ
ปี 2552 

จ านวนนกัศึกษาท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ท่ีผา่นการประเมิน VQ 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ปวช. ยานยนต ์ ปวช.3 89 8 81 36 44.44 36 100.00 

 
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวช.3 24 1 23 14 60.87 14 100.00 

  ไฟฟ้าก าลงั ปวช.3 56 6 50 25 50.00 25 100.00 

  อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 45 3 42 24 57.14 24 100.00 

  เช่ือมโลหะ ปวช.3 17 3 14 8 57.14 8 100.00 

  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช.3 46 7 39 20 51.28 20 100.00 

  การบญัชี ปวช.3 62 8 54 38 70.37 38 100.00 

  คอมพิวเตอร์ ปวช.3 52 11 41 25 60.98 25 100.00 

รวม ปวช.  391 47 344 190 48.59 190 100.00 
 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 29  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดบั 
ปวช. ปีการศึกษา 2552  นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินของวิทยาลยัฯ  จ านวน 190 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  
 

เกณฑ์การตดัสิน     
  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีเขา้รับการประเมินท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 100     อยูใ่น
ระดบั  ดี 
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.6 
 ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่  10 
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ค าอธิบาย 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากจ านวน
ผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในแต่ละระดบัและในแต่ละชั้น
ปีโดยก าหนดใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษาและตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  งานพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน ไดจ้ดัท าตารางเรียนตารางสอนซ่ึงในตารางเรียนจะก าหนดตวับุคคลสอนในแต่ละรายวิชา  ตามสาขา
วิชาชีพ  โดยแบ่งเป็น  2 ภาคเรียน และจดัการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหค้รูผูส้อนแต่ละรายวิชาจดัท าแผนการสอน
โครงการสอน โดยมุ่งเนน้ 6 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่  
  1. ใชเ้ทคนิควิธีสอนใหม่  
  2. มีส่ือการเรียนการสอนตรงวตัถุประสงคร์ายวิชาและมีความทนัสมยั   
  3. มีการก าหนดใหผู้เ้รียนไดท้ าโครงงาน โครงการ ช้ินงาน  
  4. มีการเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมสอน  
  5. จดัท าวิจยัในชั้นเรียน  
  6. มีวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  
  ซ่ึงประเดน็หลกัทั้ง  6 ดา้น ใหมี้ดรรชนีช้ีวดัดา้นคุณภาพการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมอบหมายให้
ฝ่ายวิชาการไดมี้การก ากบัติดตาม นิเทศการสอน สรุปผลการสอนประจ าปีของครูทุกคน  และมีกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อ
น าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ การจดัการแข่งขนัทกัษะ
วชิาชีพในสถานศึกษา โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพนอกเวลาเรียน  และไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 เม่ือนกัศึกษาเรียนครบหลกัสูตรแลว้ จะตอ้งผา่นการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการทดสอบ
มาตรฐานใชข้อ้สอบกลาง(สอศ.) ไดมี้ การจดัท ามาตรฐานในการจดัสอบประเมินมาตรฐานวชิาชีพของอาชีวศึกษา
จงัหวดั มาใชใ้นการวดัผลประเมินผล แลว้สรุปผลการผา่นมาตรฐานวิชาชีพ จึงไดใ้บประกาศการผา่นประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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โครงการ / กจิกรรม 
  โครงการการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประจ าปี  
   - กิจกรรมประเมินผลประจ าปี  
   - กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   
 กิจกรรม 11 เก่ง 
  -  กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ 
 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ  
 ท าเนียบสถานประกอบการ  
 กิจกรรมการผลิตจากวสัดุเหลือใช(้โครงงานวทิยาศาสตร์)  
 กิจกรรมส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ 
 โครงการอาชีวะบริการสังคม  
   - กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยประชาชน  
  - กิจกรรมลา้งแอร์ช่วยชาติ  
  - กิจกรรม อ าเภอยิม้  
  - กิจกรรม Fix it Center 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
           -  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน    ฝ่ายวิชาการ 
          -  งานวดัผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ  
          -  งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา  
          -  งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพฒันากิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา  
          -  งานวิจยั  นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. สมุดประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา ระดบั ปวส. 
 
การรวบรวมข้อมูล 

 1.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ปวส.2 ทั้งหมดท่ีเขา้รับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพแต่ละ
ประเภทวชิา สาขาวชิา และสาขางาน 
 2.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ในระดบัชั้น ปวส.2 แต่ละประเภท
วชิา สาขาวชิา และสาขางาน 
 3.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัชั้น ปวส.2 ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ แต่ละประเภท
วชิา สาขาวชิา และสาขางาน 
 4.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  
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ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  10 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ชั้นสูง ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 10 
   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตารางที่ 30   จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดบั ปวส.  ปีการศึกษา 2552 
 

หลกัสูตร สาขางาน 
จ านวน
แรกเขา้ 

จ านวน
ออก

กลางคนั 

คงเหลือ
ปี 2552 

จ านวนนกัศึกษาท่ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
ผา่นการประเมิน VQ 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์               

 
ปวส.2 13 0 13 9 69 9 100 

  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม               
  ปวส.2 18 3 15 15 100 15 100 
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ               

  ปวส.2 9 0 9 6 66.67 6 100 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์               
  ปวส.2 13 0 13 12 92 12 92 
  การบญัชี               
  ปวส.2 36 4 32 32 100 32 100 
  เทคโนโลยสี านกังาน               
  ปวส.2 8 0 8 4 50.00 4 100 

รวม ปวส. (ปกต)ิ 97 7 90 78 86.67 78 100.00 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 30  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดบั ปวส. ปีการศึกษา 2552  
โดยรวมมีผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินของวิทยาลยัฯ จ านวน  78  คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 100   อยู่ในระดบั  ด ี
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.7 
 ความรู้และทกัษะในการหางานท า  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
ตวับ่งช้ีที่  11 
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน    
1 ปี 
ค าอธิบาย 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ปวช.  ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการทั้งทาง
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบกาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี ตามประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล ไดด้ าเนินการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูการมีงาน
ท า การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การประกอบอาชีพอิสระ หรือทั้งศึกษาต่อและท างานโดยมอบหมายใหง้านแนะแนว
และสวสัดิการการศึกษา   ติดตามนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูและน าขอ้มลูมาจดัท าสรุปรายงานผล  
  หลงัจากการส าเร็จการศึกษาวิทยาลยัฯ มีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ โดยไดด้ าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA มีการติดตามขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษา โดยการส่งไปรษณียบตัรตอบกลบัสถานศึกษา เน่ืองจากการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูส้ าเร็จการศึกษาเท่าท่ีควร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูมากท่ีสุดจึงไดมี้การเพ่ิมวิธีการ
และเคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มลูข้ึนอีก 4 วิธี คือ 

  1. การติดตามจากรุ่นนอ้งท่ีอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั  
  2. การติดตามทางโทรศพัท์  
  3. การติดตามจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  
  4. แบบรายงานการติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัการอาชีพพล ประจ าปีการศึกษา 2552  
     โดยงานแนะแนวและสวสัดิการการศึกษา  
 

โครงการ / กจิกรรม  
 โครงการแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
  -  กิจกรรมการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
  -  กิจกรรมการติดตามผูส้ าเร็จทางการศึกษา 
  -  โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา  
  -  โครงการ  “ศูนยก์ าลงัคนอาชีวศึกษา” 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 - งานแนะแนวและสวสัดิการการศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 - งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 - งานศูนยข์อ้มลูและก าลงัคน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. แบบรายงานการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา และแบบสอบถามผูส้ าเร็จการศึกษา ท่ีไดท้ างานในสถาน
ประกอบการการประกอบอาชีพอิสระ แบบสอบถาม ของนกัศึกษาระดบั ปวช. 

2. แบบรายงานการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา และแบบสอบถามผูส้ าเร็จการศึกษา ท่ีไดท้ างานในสถาน
ประกอบการการประกอบอาชีพอิสระ แบบสอบถาม ของนกัศึกษาระดบั ปวส. 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา แต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
 2.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในผีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ วา่งงาน และไม่สามารถติดต่อได ้ภายใน 1 ปี แต่ละหลกัสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา 
และสาขางาน 
 3.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ วา่งงาน และไม่สามารถติดต่อได ้ภายใน 1 ปี แต่ละหลกัสูตรตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 
 4.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ วา่งงาน และไม่สามารถติดต่อได ้ภายใน 1 ปี แต่ละหลกัสูตรตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน 
 5.  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี แต่ละหลกัสูตร 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  11 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา  ท่ีไดง้านท าในสถาน
ประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อ
ภายใน  1  ปี 
 

ดี                  มากกวา่ร้อยละ   74 
พอใช ้          ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง      นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 11 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอสิระ และการศึกษาต่อ
ภายใน 1  ปี 
ตารางที่ 31   นกัศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 ปีระดบั ปวช. 
ระดบั ปวช. (ผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2551) 
 

หลกั 
สูตร 

สาขางาน 
จ านวน
ผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผูท่ี้สามารถติดตามตามได้ 
จ านวนผูท่ี้ไม่

สามารถติดตามได ้จ านวนผูศึ้กษาต่อ จ านวนผูมี้งานท า 
จ านวนผูป้ระกอบ

อาชีพอิสระ 
จ านวนผูว้า่งงาน/
ไม่ศึกษาต่อ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ปวช. ยานยนต์ 39 24 61.54 13 33.33   -      -      -      -    2  5.13 

  เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 5 2 40.00 3 60.00   -      -      -      -      -      -    

  ไฟฟ้าก าลงั 18 7 38.89 11 61.11   -      -      -      -      -      -    

  อิเล็กทรอนิกส์ 31 12 38.71 17 54.84   -      -      -      -      2    6.45 

  เช่ือมโลหะ 2 2 100.00   -      -      -      -      -      -      -      -    

  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 7 1 14.29 6 85.71   -      -      -      -      -      -    

  การบญัชี 33 25 75.76 8 24.24   -      -      -      -      -      -    

  คอมพิวเตอร์ 23 3 13.04 20 86.96   -      -      -      -      -      -    

รวมผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าใน 1  ปี 158 76 48.10 78 49.37 0 0.00 0 0.00 4  2.53 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าใน 1  ปี 154 4 

คิดเป็นร้อยละ 94.47 2.53 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 3 1 นกัศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 
ปี ระดบั ปวช. ในภาพรวม  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2551 จ านวนทั้งส้ิน 158 คน นกัศึกษาท่ีไดง้านท า
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 ปี  จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 94.47 
 
ตารางที่ 32   นกัศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 ปีระดบั ปวส. 
ระดบั ปวส. (ผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2551) 
 

หลกั สูตร สาขางาน 

จ านวนผู ้ จ านวนผูท่ี้สามารถติดตามตามได้ 
จ านวนผูท่ี้ไม่

สามารถติดตามได ้
ส าเร็จ จ านวนผูศึ้กษาต่อ จ านวนผูมี้งานท า 

จ านวนผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระ 

จ านวนผูว้า่งงาน/
ไม่ศึกษาต่อ 

การศึกษา คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ปวส. เทคนิคยานยนต์ 14  -     -    12 85.71  -     -     -     -    2 14.29 

(ปกติ) เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 37  -     -    36 97.30  -     -     -     -    1 2.70 

  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 4  -     -    4 100.00  -     -     -     -     -     -    

  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 12 2 16.67 10 83.33  -     -     -     -     -     -    

  การบญัชี 8 4 50.00 4 50.00  -     -     -     -     -     -    

  เทคโนโลยสี านกังาน 12 3 25.00 9 75.00  -     -     -     -     -     -    

รวมผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าใน 1  ปี ปวส. ปกติ 87 9 10.34 75 86.21  -     -     -     -     3  3.45    

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าใน 1  ปี 84 3 

คดิเป็นร้อยละ 96.55 3.45 
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สรุปผล 
 จากตารางท่ี 3 2 นกัศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 
ปี ระดบั ปวส. ในภาพรวม  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2551 จ านวนทั้งส้ิน 87  คน นกัศึกษาท่ีไดง้านท า
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 ปี  จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 
 
ตารางที่ 33   นกัศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
ระดบั ปวช.และ ระดบั ปวส. ผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2551 
 

ระดบั 
จ านวน
ผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผูท่ี้สามารถติดตามตามได ้ จ านวนผูท่ี้ไม่
สามารถติดตามได ้จ านวนผูศึ้กษาต่อ จ านวนผูมี้งานท า 

จ านวนผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระ 

จ านวนผูว้า่งงาน/ไม่
ศึกษาต่อ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

       ปวช. 158 76 48.10 78 49.37 - - - - 4  2.53 

       ปวส. 87 9 10.34 75 86.21  -     -     -     -     3  3.45    

รวมผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าใน 1 ปี 245 85 34.69 153 62.45 0 0.00 0 0.00 7 2.86 

รวมผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าใน 1 ปี 238 7 

คิดเป็นร้อยละ 97.14 2.86 

 
สรุปผล 
 จากตารางท่ี 3 3 นกัศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อภายใน 1 
ปี ระดบั  ปวช.และ ระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2551 มีจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 รวมนกัศึกษา
ทุกระดบั จ านวนทั้งส้ิน 245 คน ท่ีไดท้ างานในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี มี
จ านวน  238 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14  และผูท่ี้ไม่สามารถติดตามได ้ร้อยละ 2.86 
 
เกณฑ์การตดัสิน 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ  และการศึกษาต่อภายใน 1  
ปี ร้อยละ  97.14   อยู่ในระดบั  ด ี
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มาตรฐานที ่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1 
 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
ข้อก าหนดที่  1.8 
 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพอใจ 
ตวับ่งช้ีที่  12 
 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา 
ค าอธิบาย 
 ความพึงพอใจของผูบ้ริหาร   เจา้ของสถานประกอบการ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ท่ีมีต่อพฤติกรรม 
ของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  ท่ีปฏิบติังานในสถานประกอบการ
เก่ียวกบั  1) ความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการตามลกัษณะงานในสาขานั้นๆ 2) ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
ในการท างาน  เช่น การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การตดัสินใจ ความตระหนกั ในการปฏิบติัตนในการรักษาความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน ทกัษะในการส่ือสาร ทกัษะในการจดัการและการท างานเป็นทีม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
การแกไ้ขปัญหา  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคค์วามรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ     เป็นตน้   3)      คุณธรรม     
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน วิชาชีพ  เช่น ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ความมีวินยั ความซ่ือสตัย ์ความเมตตา
กรุณา ความขยนัอดทน      ความเสียสละ    การตรงต่อเวลา    การอุทิศตนในการท างานท่ีรับผิดชอบ    รวมทั้งสิทธิผลใน
การท างานของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีท างานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส ารวจ
ความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีทีต่อการท างานของผูส้ าเร็จการศึกษาสาขา วิชาต่างๆ การมีมนุษย์
สมัพนัธ์ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขและส่ิงเสพติด เป็นตน้ 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล ไดด้ าเนินการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูการมีงาน
ท า การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การประกอบอาชีพอิสระ หรือทั้งศึกษาต่อและท างานโดยมอบหมายใหง้านแนะแนว
และสวสัดิการการศึกษา โดยไดส้อบถามไปยงัสถานประกอบการ เพ่ือใหข้อ้มลู ระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะวิชาชีพ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยใชแ้บบสอบถาม  และไดด้ าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ  
PDCA 
 วิทยาลยัการอาชีพพล ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการเรียนการสอน การฝึกปฏิบติังานและ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ท าใหมี้การติดต่อสร้างความสมัพนัธ์กบัสถานประกอบการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี
วิทยาลยัการอาชีพพล ยงัมีโครงการร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการเรียนการสอนแบบปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธี
สอน  ปฏิรูปวิธีสอบ โดยส่งนกัศึกษาเขา้ฝึกงานในสถานประกอบการเป็นระยะ เวลานาน 8-10 เดือน ท าใหน้กัศึกษาได้
เกิดทกัษะจากการปฏิบติังาน สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้สถานประกอบการจึงยินดีรับนกัศึกษาเขา้
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา   
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โครงการ / กจิกรรม  
 โครงการแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
  -  กิจกรรมการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
  -  กิจกรรมการติดตามผูส้ าเร็จทางการศึกษา 
  -  กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
    - กิจกรรมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน   
   -  กิจกรรมการเตรียมตนก่อนเขา้สู่สถานประกอบการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานแนะแนวและสวสัดิการการศึกษา ฝ่ายพฒันาการศึกษา  
 - งานทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ  
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบั ปวช. 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา ของนกัศึกษาระดบั ปวส. 
 
การรวบรวมข้อมูล 

1. จ านวนและประเภทของสถานประกอบการท่ีใหข้อ้มลูโดยระบุช่ือ ท่ีตั้งไว ้
2. ระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้น  ไดแ้ก่  ความรู้ความสามรถทางดา้นวิชาการ  ความรู้ ความ 
สามารถพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการท างาน  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตามหลกัสูตร/

ประเภทวิชา / สาขาวิชา  โดยแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีมาตรวดั 5 ระดบั 
3.  ระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้น  แต่ละหลกัสูตร 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  12 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 
 

ดี                  4.00 – 5.00 
พอใช ้          3.50 – 3.99 
ปรับปรุง      1.00 – 3.49 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 12 
  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มต่ีอคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 34 ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

ข้อ
ที ่ รายการประเมนิ 

จ านวน
(คน) 

ระดบัความพงึพอใจ  
(X) ความหมาย ล าดบั 

5 4 3 2 1 

1 ด้านความรู้                   
1.1  มีความรู้เก่ียวกบัทกัษะวชิาชีพ 115 85 17 13 4.63 มากท่ีสุด 4 
1.2  มีความรู้ทางดา้นเทคโนโลยแีละ 115 75 20 20 4.48 มากท่ีสุด 8 
        สารสนเทศ               

คดิค่าเฉลีย่             4.55 มากท่ีสุด   
2 ด้านทกัษะในการปฏิบัตงิาน                   

2.1 สามารถวางแผนและท างานอยา่งมีระบบ 115 77 20 18 4.51 มากท่ีสุด 7 
2.2 มีความสามารถในการท างานไดอ้ยา่ง 115 73 23 19 4.47 มากท่ีสุด 9 
      ถูกตอ้งครบถว้นและสมบูรณ์               
2.3 สามารถปรับปรุงและพฒันาการท างาน 115 80 19 16 4.56 มากท่ีสุด 6 
      ของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ               
2.4  ศึกษาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันา 115 86 15 14 4.63 มากท่ีสุด 4 
       ตนเองใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง               

       มีประสิทธิภาพ               

คดิค่าเฉลีย่             4.54 มากท่ีสุด   
3 ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์                   

3.1 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 115 81 21 13 4.59 มากท่ีสุด 5 
3.2 มีความขยนั ซ่ือสตัย ์อดทน 115 87 18 10 4.67 มากท่ีสุด 3 
3.3 มีมนุษยส์มัพนัธ์และมีบุคลิกภาพท่ี 115 95 11 9 4.75 มากท่ีสุด 2 
      เหมาะสม               
3.4 ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขและส่ิงเสพติด 115 92 23   4.80 มากท่ีสุด 1 

คดิค่าเฉลีย่             4.70 มากท่ีสุด   

คดิค่าเฉลีย่ทั้งส้ิน             4.60 มากท่ีสุด   
 

ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00 คือ ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด  
ระดบัคะแนน 3.41 – 4.20 คือ ระดบัความพึงพอใจ มาก  
ระดบัคะแนน 2.61 – 3.40 คือ ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง  
ระดบัคะแนน 1.81 – 3.60 คือ ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย  
ระดบัคะแนน 1.00 – 1.80  คือ ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 
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สรุปผล   

  จากตารางท่ี 3 4  ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา คือ   อนัดบั 1  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์   อนัดบั 2  ดา้น
ความรู้   อนัดบั 3 ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน  โดยเฉลีย่ คือ   4.60  ระดบัความพงึพอใจมากที่สุด  

 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยเฉลีย่ คือ  4.60   อยู่ในระดบัด ี
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ผลการประเมนิและวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ผู้ส าเร็จการศึกษามคีวามรู้เชิงวชิาการ มทีักษะในวชิาชีพและทักษะชีวติ อนัส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ข้อก าหนดที่ 1   สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ 
ตารางที่ 37  สรุปผลการประเมนิวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาตามตวับ่งช้ีที่ 1-12 

ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่1.1  
ความรู้สึกและทกัษะวชิาชีพตาม
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ
สงัคมและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง
ไป 
 
ตวับ่งช้ีที ่1  
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ตามชั้นปี 
 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

  
สรุป     
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑก์าร
พน้สภาพคิดเป็น 
ร้อยละ      88.97 

 
 

 
 

 1. โครงการการประเมินผล
การเรียนตามหลกัสูตร
ประจ าปี   
- กิจกรรมการประเมินผล
ตามสภาพจริง   
 - กิจกรรมการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
  2. โครงการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมการเขียน
แผนการสอนและโครงการ
สอน   
 - กิจกรรมนิเทศการสอน 
3.  โครงการสอนซ่อมเสริม  
4.  โครงการปรับพ้ืนฐาน
การเรียนของผูเ้รียน   
5.  โครงการ 11 เก่ง 
 - กิจกรรมแข่งขนัวิชาชีพ 

ตวับ่งช้ีที ่ 2  ร้อยละของผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

  
สรุป     
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑก์าร
พน้สภาพคิดเป็น 
ร้อยละ      65.95 

  
 

 1. โครงการการประเมิน ผล
การเรียนตามหลกัสูตร
ประจ าปี   
 - กิจกรรมการประเมินผล
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์   
 - กิจกรรมการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. โครงการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมการเขียน
แผนการสอนและโครงการ
สอน   
 - กิจกรรมการจดัการเรียน
การสอน 
- กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐานสนับสนุน 

ด ี
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่1.2  
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ให้
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงาน
อาชีพได ้
ตวับ่งช้ีที ่3  
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถ
ประยกุตห์ลกัสูตรทาง
วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังาน
อาชีพอยา่งเป็นระบบ 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ  81.57 

 
 

 
 

 1. โครงการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมการเขียนแผน 
การสอนและโครงการสอน   
 - กิจกรรมนิเทศการสอน 
2.  โครงการจดัท าส่ือการ
เรียนการสอน 
3. โครงการประกวด
โครงงานวชิาชีพ (Project) 
ตามหลกัสูตร 
4. โครงการประกวดผลงาน
และส่ิงประดิษฐข์อง
นกัศึกษา 
-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต ์
-  กิจกรรมรถประหยดั
น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
5. โครงการประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์และ
ส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของ
เหลือใช ้
6.  โครงการวจิยัและพฒันา
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์
ภายในสถานศึกษา 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่1.3  
ทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ตวับ่งช้ีที ่4  
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการ
ส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การ
เขียน แลการสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษต่างประเทศ 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 82.47 

 
 

  โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
 -  กิจกรรมการเปิดสอนระยะ
สั้นรายวิชาภาษาองักฤษ  การ
สนทนาภาษาองักฤษ โดย
วิทยากรชาวต่างชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมจดัการแข่งขนั
ทกัษะวิชาชีพ 
 โครงการจา้งครูต่างประเทศ
สอนภาษา 

ข้อก าหนดที ่1.4  
ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งช้ี 5  
ร้อยละของผูเ้รียนทีมีความสามารถ
ใชค้วามรู้และเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ  84.07 

 
 

  1. โครงการทดสอบ
มาตรฐานการใชค้อมพิวเตอร์ 
2. โครงการพฒันา
สถานศึกษา  
- กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้
วิทยบริการ 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 

ข้อก าหนดที ่1.5  
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
ในวชิาชีพ การมีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 
ตวับ่งช้ีที ่6  
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ 
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย์
สมัพนัธ์ท่ีดี 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

 
 
 

ร้อยละ 90.25 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 1. โครงการ 11 ดี  11 เก่ง 
2. โครงการพฒันากระบวนการ
เรียนการสอน 
 - กิจกรรมการเขียนแผนการ
สอนและโครงการสอน   
 - กิจกรรมนิเทศการสอน 
 3.  สรุปผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
ชมรม 
4.  กิจกรรมการตรวจเคร่ืองแต่ง
กายนกัศึกษา 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที่ 1.6  
ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์าร
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

 
 

ร้อยละ  48.59 

 
 

  
 
 

โครงการการ
ประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรประจ าปี 
- กิจกรรมประเมินผล
ประจ าปี 
- กิจกรรมการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ  
 

ข้อก าหนดที่ 1.6  
ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์าร
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 60 

 
 

ร้อยละ  80.41 

  
 
 

 
 
 

โครงการการ
ประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรประจ าปี 
- กิจกรรมประเมินผล
ประจ าปี 
- กิจกรรมการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 9  
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีผา่นการ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
      นอ้ยกวา่ 
      ร้อยละ 60 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 

  โครงการการประเมินผล
การเรียนตามหลกัสูตร
ประจ าปี 
 - กิจกรรมประเมินผลปร- 
กิจกรรมการทดสอบ
มาตรฐานวชิาชีพ  
กิจกรรม 11 เก่ง 
- กิจกรรมการแข่งขนั
ทกัษะวชิาชีพ 
กิจกรรมการจดัการเรียน
การสอนร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
กิจกรรมการผลิตจากวสัดุ
เหลือใช(้โครงงาน
วทิยาศาสตร์) 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐข์อง
คนรุ่นใหม่ 
โครงการอาชีวะบริการ
สังคม 
 - กิจกรรมร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน 
- กิจกรรมลา้งแอร์ช่วยชาติ 
- กิจกรรม อ าเภอยิม้ 
- กิจกรรม Fix it Center 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่  10  
 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่น
การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 74 
พอใช้ 
      ร้อยละ 60-74 
ปรับปรุง  
      นอ้ยกวา่ 
      ร้อยละ 60 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 

  โครงการการ
ประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรประจ าปี 
 - กิจกรรมประเมินผล
ปร- กิจกรรมการ
ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ  
กิจกรรม 11 เก่ง 
- กิจกรรมการแข่งขนั
ทกัษะวิชาชีพ 
กิจกรรมการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกบั
สถานประกอบการ 
กิจกรรมการผลิตจาก
วสัดุเหลือใช้
(โครงงาน
วิทยาศาสตร์) 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 
โครงการอาชีวะ
บริการสงัคม 
 - กิจกรรมร่วมดว้ย
ช่วยประชาชน 
- กิจกรรมลา้งแอร์ช่วย
ชาติ 
- กิจกรรม อ าเภอยิม้ 
- กิจกรรม Fix it 
Center 

ข้อก าหนดที ่1.7  
ความรู้และทกัษะในการหางานท า 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อิสระ 
ตวับ่งช้ีที ่11  
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี   

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ  59 
พอใช้ 
      ร้อยละ 50-59 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ  97.14 

 
 
 
 

  โครงการแนะแนว
อาชีพและจดัหางาน 
-  กิจกรรมการแนะ
แนวอาชีพและศึกษา
ต่อ 
-  กิจกรรมการติดตาม
ผูส้ าเร็จทางการศึกษา 
-  โครงการปัจฉิม
นิเทศก่อนจบ
การศึกษา 
-  โครงการ “ศูนย์
ก  าลงัคนอาชีวศึกษา” 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

สัมฤทธ์ิผลของ 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่1.8  
คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
สถานประกอบการหรือหน่วยงาน
พอใจ 
ตวับ่งช้ีที ่12  
ระดบัความพึ่งพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา 

 
ด ี      4.00 – 5.00 
พอใช้ 3.50 - 3.99 
ปรับปรุง  
          1.00 – 3.49 

 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 

ร้อยละ 4.60 

 
 
 

  โครงการแนะแนว
อาชีพและจดัหางาน 
-  กิจกรรมการแนะ
แนวอาชีพและศึกษา
ต่อ 
-  กิจกรรมการติดตาม
ผูส้ าเร็จทางการศึกษา 
-  กิจกรรมประเมินผล
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 
  - กิจกรรมนิเทศ
นกัศึกษาฝึกงาน   
 -  กิจกรรมการเตรียม
ตนก่อนเขา้สู่สถาน
ประกอบการ 
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สรุปผลการประเมนิตนเอง 
มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตารางที่ 38   สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานการศึกษาตามตวับ่งช้ี 1-12 ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตวับ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิ ผลการ 

ด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 3 2 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 1 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 88.97%    
ตวับ่งช้ีท่ี 2 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 65.95%    
ตวับ่งช้ีท่ี 3 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 81.57%    
ตวับ่งช้ีท่ี 4 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 82.47%    
ตวับ่งช้ีท่ี 5 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 84.07%    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 90.25%    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 48.59%    

ตวับ่งช้ีท่ี 8 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 80.41%    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 10 มากกวา่ 74% 60 – 74% นอ้ยกวา่ 60% 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 มากกวา่ 59% 50 – 59% นอ้ยกวา่ 50% 97.14%    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 4.00-5.00 3.50-3.99 1.00-3.49 4.60    

การประเมนิมาตรฐานที่  1 
         ดี      พอใช ้   ปรับปรุง 
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ตารางที ่39  ตารางสรุป จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางการพฒันาปรับปรุงในมาตรฐานที ่1 
 

มาตรฐาน/
ตวับ่งช้ี 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

1/1 
 

มีตารางสรุปขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ชดัเจน ตามตวับ่งช้ีอยู ่

 1. โครงการการประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรประจ าปี   
 2.โครงการพฒันากระบวนการเรียน
การสอน 

1/2 มีตารางสรุปขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ชดัเจน ตามตวับ่งช้ี 

ควรมีการก ากบั ติดตามการ
เรียนการสอนของนกัศึกษา
เป็นรายบุคคล 

1. โครงการการประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรประจ าปี   
 2.โครงการพฒันากระบวนการเรียน
การสอน 

1/3 มีส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมท่ีนกัเรียนได้
ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์มาใชม้ากแต่ยงัไม่มีรายงานของ
นกัเรียนวา่ใชท้ฤษฏีอะไร 

 1. โครงการพฒันากระบวนการเรียน
การสอน 
2.  โครงการจดัท าส่ือการเรียนการ
สอน 
3. โครงการประกวดโครงงาน
วชิาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
4. โครงการประกวดผลงานและ
ส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
5. โครงการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์าก
ส่ิงของเหลือใช ้
6.  โครงการวจิยัและพฒันา
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายใน
สถานศึกษา 

1/4 มีขอ้มูลและมีตารางสรุประดบัคะแนนของ
นกัเรียนในวชิาดา้นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอยา่งชดัเจน 

 โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
 

1/5 มีตารางสรุปขอ้มูลการใชอิ้นเตอร์เน็ต  
หอ้งสมุดและแหล่งคน้ควา้อ่ืนๆ 

 1. โครงการทดสอบมาตร ฐานการ
ใชค้อมพิวเตอร์ 
2. โครงการพฒันาสถานศึกษา 
- กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้วทิย
บริการ 
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มาตรฐาน/
ตวับ่งช้ี 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

1/6 มีโครงการ รายงาน และตารางสรุป ขอ้มูลของ
ผูเ้รียนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ มีวนิยั เช่น การเขา้แถว
เคารพธงชาติ ในตอนเชา้ พบครูท่ีปรึกษา การ
แต่งกาย  ฯลฯ  

 1. โครงการ 11 ดี  11 เก่ง 
2. โครงการพฒันากระบวนการ
เรียนการสอน 

1/7 
 

มีตารางสรุประดบัคะแนนของผูเ้รียนชดัเจน  - โครงการการประเมินผลการ
เรียนตามหลกัสูตรประจ าปี 

1/8 มีตารางสรุประดบัคะแนนของผูเ้รียนชดัเจน  - โครงการการประเมินผลการ
เรียนตามหลกัสูตรประจ าปี 

1/9 
 

มีตารางสรุปผูท่ี้ผา่นการสอบมาตรฐาน มีการ
ใหใ้บประกาศผา่นการสอบ 

 - โครงการการประเมินผลการ
เรียนตามหลกัสูตรประจ าปี 

1/10 มีตารางสรุปผูท่ี้ผา่นการสอบมาตรฐาน มีการ
ใหใ้บประกาศผา่นการสอบ 

 - โครงการการประเมินผลการ
เรียนตามหลกัสูตรประจ าปี 

1/11 มีตารางสรุปผลการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา
และผูท่ี้ไดง้านท าหรือศึกษาต่อมีขอ้มูลสมบูรณ์
ตามเกณฑ ์

 -โครงการแนะแนวอาชีพและ
จดัหางาน 

1/12 ระดบัความพึงพอใจของสถานศึกษา
ประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษา มีการเก็บขอ้มูลหลากหลาย 

 -โครงการแนะแนวอาชีพและ
จดัหางาน 
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 
 ตวับ่งช้ีที่  13    ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
 ตวับ่งช้ีที่  14  ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ตวับ่งช้ีที่  15  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 
 ตวับ่งช้ีที่  16  ร้อยละของบงประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการจดัการเรียนการสอน อยา่ง
เหมาะสม 
 ตวับ่งช้ีที่  17  ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 ตวับ่งช้ีที่  18  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรง
ฝึกงาน  พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และเกิดประโยชนสู์งสุด 
 ตวับ่งช้ีที่  19  ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนยวิ์ทยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และเกิดประโยชนสู์งสุด 
 ตวับ่งช้ีที่  20  ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ 
 ตวับ่งช้ีที่  21  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 ตวับ่งช้ีที่  22  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ตวับ่งช้ีที่  23  จ านวนคร้ังและปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ตวับ่งช้ีที่  24  จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ 
 ตวับ่งช้ีที่  25  จ านวนคน-ชัว่โมง ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วม ในการพฒันา
ผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีที่  26  อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 
 ตวับ่งช้ีที่  27 อตัราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียน 
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.1 
 ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
ตวับ่งช้ีที่ 13 
 ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรร ถนะท่ีมีคุณภาพ 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในระดบัสาขาวิชา  สาขางาน  หรือรายวิชา  หรือปรับปรุง
แผนการเรียน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ชุมชนและทอ้งถ่ิน  โดยด าเนินการตามขั้นตอนของการ
พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ  มีการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  แผนการเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
 

การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล  มีการ พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน และชุมชน มีการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร แผนการเรียนอยา่งต่อเน่ือง  โดยการจดัการ
เรียนการสอนตามนโยบายส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสยัทศัน ์พนัธกิจ  และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี ในการเปิดสาขาการเรียนตามตลาดแรงงานตอ้งการ  ใหท้นัเหตุการณ์และก ากบัดูแลนกัศึกษาใหมี้
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งระบบปกติและระบบ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีนโยบายใหมี้การปรับหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพ  
  นอกจากน้ี วิทยาลยัฯ ยงั มีนโยบาย ใหมี้หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  โดยจดัใหมี้คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตร ก ากบัดูแลกระบวนการพฒันาหลกัสูตร มีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรทุกปีการศึกษามีการลงนามความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการ โครงการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานสมรรถนะตาม
ความตอ้งการของสถานประกอบการ เป็นตน้ และไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

โครงการ / กจิกรรม 
 - โครงการพฒันาหลกัสูตรแบบมีส่วนร่วม 

 - โครงการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 - โครงการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานสมรรถนะ  
 -  กิจกรรมการท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
  - งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน     ฝ่ายวิชาการ 
 - งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
  -  งานความร่วมมือและบริการชุมชน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1. หลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีเปิดสอนในวิทยาลยัการอาชีพพล ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน และชุมชน 
2. รายงานการประเมินหลกัสูตร 

การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา   สาขางาน  
 2.  จ านวนรายวิชาท่ีมีการพฒันาตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมีคุณภาพท่ีเปิดสอนในสถานศึกษาโดย
พิจารณาจาก 
      2.1  ขอ้มลูความตอ้งการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน  
      2.2  พฒันาหลกัสูตรสมรรถนะในระดบัสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียนท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการตลาดแรงงานและชุมชน 
      2.3  รายงานการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน  
      2.4  รายงานการน าผลการประเมินไปใช ้
 3.  ร้อยละของรายวิชา ท่ีมีการพฒันาตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา  
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  13 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ ด ี             มีรายวชิาท่ีมีผลการพฒันาตามหลกัสูตรฐาน        

                 สมรรถนะท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ้ มากกวา่ ร้อยละ  75 
พอใช้        มีรายวชิาท่ีมีผลพฒันาตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
                  ท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ้ ร้อยละ 60-75 
ปรับปรุง    มีรายวชิาท่ีมีผลพฒันาตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ   
                  ท่ีมีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ้ ต ่าร้อยละ 60 หรือไม่ 
                  ปฏิบติั ปฏิบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงเพียงขอ้เดียว 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 13 
  ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มกีารพฒันาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
ตารางที่ 40  คุณภาพของหลกัสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ระดบัช้ัน   ปวช. 
 

สาขาวชิา ปรับปรุง 
ไม่

ปรับปรุง 
รายวชิา หมายเหต ุ

เคร่ืองกล /  - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

ไฟฟ้าก าลงัและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

/  - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

โลหะการ /  - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง /  - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

พณิชยการ /  - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

รวม 5 - คดิเป็นร้อยละ 100 

 
สรุปผล 
 จากตารางที่ 40  คุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ระดบัชั้น ปวช. มี 5 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 41  คุณภาพของหลกัสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานระดบั ปวส.  

สาขาวชิา ปรับปรุง 
ไม่

ปรับปรุง รายวชิา หมายเหต ุ
เคร่ืองกล /   - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา

การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

เทคนิคอุตสาหกรรม /   - จดัท าแผนการเรียนแบบบูรณาการ 
ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2551 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

ไฟฟ้าก าลงั /   - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

อิเลก็ทรอนิกส์ /   - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

การบญัชี /   - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /   - ปรับปรุงแผนการเรียนแบบบูรณา
การ ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2549 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ /   - จดัท าแผนการเรียนแบบบูรณาการ 
ทั้งหลกัสูตร  เร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี
การศึกษา 2552 

- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบ การ 

รวม 7 - คดิเป็นร้อยละ 100 

 
สรุป       
 จากตารางที่ 41  คุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ระดบัชั้น ปวส. มี 7 สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
 ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพฒันาตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน   คดิเป็นร้อยละ   100    อยู่ในระดบัดี 
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.2 
 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็
ตามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  14 
 ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้ส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการ
ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดักิจกรรม การใชส่ื้อการสอน การวดัประเมินผลอยา่ง
หลากหลาย เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล  มีการส่งเสริม  สนบัสนุน  ก ากบั  ดูแล  ใหผู้ส้อนจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั       
มีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมทศันศึกษานอก
สถานท่ี  กิจกรรมการสอนเป็นทีม  กิจกรรมการเรียนเป็นช้ินงาน   การจดักิจกรรมต่าง ๆ   การใชส่ื้อการสอน  การวดั
ประเมินผลอยา่งหลากหลาย โดยการจดัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม
ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ มีการฝึกทกัษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบติัจริง ทั้งภายในสถานศึกษาและการฝึกประสบการณ์จริง
ในสถานประกอบการ  
  วิทยาลยัฯ ไดก้ าหนดใหค้รู-อาจารยจ์ดัท าแผนการสอนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ ส่งเสริมใหค้รู-อาจารย ์จดัท า ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีการ บูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งการท าการเรียนการสอน มีการ วดัผล
และประเมินผลตามสภาพจริง จดัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนโดยฝ่ายวิชาการ  ประเมินผลการสอนและ
น าผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดทกัษะวิชาชีพ ช้ินงานหรือโครงงานในรายวิชา 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการไดฝึ้กปฏิบติัจริงภายในหอ้งปฏิบติัการ และโรงฝึกงานของสถานศึกษา มีการด าเนินงานตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ  PDCA 
 

โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
  - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมนิเทศการสอน  

 
 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     88                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ 
 - งานวดัผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. แบบประเมินคุณภาพการสอน แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา ในระดบั ปวช. 

2. แบบประเมินคุณภาพการสอน แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา ในระดบั ปวส. 
 
การรวบรวมข้อมูล 

1. จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชา / สาขางาน 
2. จ านวนรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ อยา่งมีคุณภาพ ดงัน้ี 
 -  ผา่นการตรวจการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ 
 -  มีรายงานผลการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 -  มีการนิเทศการสอน  และประเมินผลการสอน 
 -  มีการน าผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3. ร้อยละของวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  อยา่งมีคุณภาพ 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  14 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผน   การจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

ด ี                     มากกวา่ร้อยละ  75 

พอใช้               ร้อยละ  60 - 75 
ปรับปรุง          นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 14 
  ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ตารางที่ 42  จ านวนผู้สอนประจ าที่จดัการเรียนการสอน 
 

ท่ี สาขาวชิา 

จ านวนผูส้อนประจ า 
ไดรั้บการนิเทศ 

/ปีการศึกษา ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ 

อตัราจา้ง รวม 

1 เคร่ืองกล - 2 1 4 7 2 

2 ไฟฟ้าก าลงั - 1 2 1 4 2 

3 อิเลก็ทรอนิกส์ - 1  - 1 2 2 

4 เช่ือมโลหะ 1   - 1 2 2 

5 เคร่ืองมือกลฯ 1 1 - 1 3 2 

6 เทคนิคพ้ืนฐาน  -  - 1 2  3 2 

7 การบญัชี - 3 4 3 10 2 

8 คอมพิวเตอร์ 1 - 1 2 4 2 

9 เทคโนโลยีสารสนเทศ       1 1 2 

10 สามญัสัมพนัธ์ - -  - 9 9 2 

รวม 3 8 9 25 45   

 
 
สรุปผล 
 จากตารางท่ี 42 คุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการฝึกทกัษะ
วิชาชีพ มีการฝึกปฏิบติัจริง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติ เตม็ตามศกัยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  
โดยรวม ผูส้อนท่ีไดรั้บการนิเทศการสอน จ านวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 43  แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2552 
ล าดบั
ท่ี 

แผนกวชิา 
จ านวนรายวชิาท่ี

สอน 

จ านวนแผนการ
สอน(บูรณาการ) 

ร้อยละของ
แผนการสอน 

หมายเหต ุ

1 เคร่ืองกล 65 25 100   
2 ไฟฟ้าก าลงั 34 12 100   
3 อิเลก็ทรอนิกส์ 62 28 100   
4 โลหะการ 9 5 100   
5 เทคนิคพ้ืนฐาน 12 6 100   
6 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 8 4 100   
7 การบญัชี 59 22 100   
8 คอมพิวเตอร์ 19 12 100   
9 เทคโนโลยสีารสนเทศ 15 8 100   
10 สามญัสมัพนัธ์ 69 31 100   

รวม 352 153 100   

 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 43 แผนการจดักาเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 มีทั้งหมด 10 สาขา ดงัน้ี    
โดยภาพรวม จ านวนรายวิชาท่ีสอน 352 รายวิชาแผนการสอน 153 คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางที่ 45  แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2552 
ล าดบั
ท่ี แผนกวชิา 

จ านวนรายวชิาท่ี
สอน 

จ านวนแผนการ
สอน(บูรณาการ) 

ร้อยละของ
แผนการสอน หมายเหต ุ

1 เคร่ืองกล 48 20 100   
2 ไฟฟ้าก าลงั 27 12 100   
3 อิเลก็ทรอนิกส์ 54 23 100   
4 โลหะการ 6 3 100   
5 เทคนิคพ้ืนฐาน 20 12 100   
6 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 11 7 100   
7 การบญัชี 55 32 100   
8 คอมพิวเตอร์ 16 9 100   
9 เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 8 100   
10 สามญัสมัพนัธ์ 74 36 100   

รวม 325 162 100   

 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     91                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 45 แผนการจดักาเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 มีทั้งหมด 10 สาขา ดงัน้ี    
โดยภาพรวม จ านวนรายวิชาท่ีสอน 325 รายวิชา แผนการสอน 162 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
 ครูผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ร้อยละ   100    อยู่ในระดบัด ี
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 มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.2 
 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็
ตามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  15 
 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน  
ค าอธิบาย 

 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อนในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ      ใน
รายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน การใชส่ื้อการสอน การวดัและประเมินผล เป็นตน้ 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยมีการ ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ มีการส่งเสริม  สนบัสนุน  ก ากบั  ดูแล  
ใหผู้ส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ  โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการจดักิจกรรม  การใชส่ื้อการสอน  การวดัประเมินผลอยา่งหลากหลาย  โดยการจดัแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้สมรรถนะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ มีการฝึกทกัษะวิชาชีพ มี
การฝึกปฏิบติัจริงทั้งภายในสถานศึกษาและการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ก าหนดใหค้รู-อาจารยจ์ดัท า
แผนการสอนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ ส่งเสริมใหค้รู-อาจารย ์จดัท า ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีการ บูรณาการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งการท าการเรียนการสอน มีการ วดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง จดัใหมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศการสอนโดยฝ่ายวิชาการ  ประเมินผลการสอนและน าผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหก้บั
นกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดทกัษะวิชาชีพ ช้ินงานหรือโครงงานในรายวิชา  นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการไดฝึ้กปฏิบติัจริงภายใน
หอ้งปฏิบติัการ และโรงฝึกงานของสถานศึกษา   
  นอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ยงัสนบัสนุนใหผู้ส้อนไดรั้บการอบรมในเร่ือง หลกัการสอน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ครูใชเ้ทคนิคการสอน เทคนิคการสร้างและใชส่ื้อการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย  วดัและประเมินผล 
โครงการพฒันาบุคลากร ดา้นความรู้ในวิชาชีพท่ีสอน หรืออ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทกัษะการพดู การบรรยาย  และมีการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
  - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมนิเทศการสอน  
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
  1. แบบประเมินคุณภาพการสอน แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา ในระดบั ปวช. 
  2. แบบประเมินคุณภาพการสอน แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา ในระดบั ปวส. 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน  
 2.  ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ 
ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน การใชส่ื้อการสอน การวดัและ
ประเมินผล เป็นตน้ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีมาตรวดั 5 ระดบั 
 3.  ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรายวิชา  
 4 .  ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรายวิชารายบุคคล 
 5.  ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียสาขาวิชา 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  15 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 

ดี                        4.00 – 5.00 
พอใช้                 3.50 – 3.99 
ปรับปรุง            1.00 – 3.49 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 15 
  ระดบัความพงึพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
ตารางที่ 46  สรุปความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอคุณภาพการสอนของครู-อาจารย์ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ  

(X) 
 

ความหมาย 
5 4 3 2 1 

1 ความรู้ความสามารถของอาจารย์           4.47 มากท่ีสุด 
    1.1  ความรู้ความสามารถในรายวชิาท่ีสอน 423 84 55 16   4.53 มากท่ีสุด 
    1.2  การสร้างความรู้ในการน าไปประยกุตใ์ช ้ 412 91 57 18   4.49 มากท่ีสุด 
    1.3  การสร้างกระบวนการความคิดใหก้บันกัศึกษา 417 52 81 28   4.39 มากท่ีสุด 
    1.4  การใหค้  าปรึกษาในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 402 93 71 12   4.49 มากท่ีสุด 
2 เนื้อหาวิชาที่สอน           4.49 มากท่ีสุด 
    2.1  ก าหนดเน้ือหาท่ีทนัสมยัและเหมาะสม 414 99 65     4.60 มากท่ีสุด 
    2.2  ความเหมาะสมของสดัส่วนคะแนนในการประเมินผล 423 77 64 14   4.52 มากท่ีสุด 
    2.3  ก าหนดเน้ือหาในรายวชิาท่ีเหมาะสมกบัเวลา 406 94 55 23   4.45 มากท่ีสุด 
    2.4  แจง้รายละเอียดเน้ือหาก่อนท าการสอน 397 98 56 27   4.40 มากท่ีสุด 
    2.5  การวดัผลการเรียนครอบคลุมเน้ือหาวชิาท่ีสอน 422 97 33 26   4.49 มากท่ีสุด 
3 ความรับผิดชอบของอาจารย์           4.43 มาก 
    3.1  ความตรงต่อเวลา 414 37 89 38   4.30 มากท่ีสุด 
    3.2  ความกระตือรือร้นและตั้งใจสอน 411 58 97 12   4.46 มากท่ีสุด 
    3.3  การเตรียมการสอน 422 56 85 15   4.48 มากท่ีสุด 
    3.4  การตรวจงานการบา้นทนัเวลา 389 69 113 7   4.43 มาก 
    3.5  การเอาใจใส่นกัศึกษาขณะสอน 392 92 88 6   4.48 มากท่ีสุด 
4 เทคนิคการสอน           4.54 มากท่ีสุด 
    4.1  เทคนิคและวธีิการถ่ายทอดความรู้ 404 86 73 15   4.47 มากท่ีสุด 
    4.2  การใชส่ื้อการเรียนการสอน 416 104 49 9   4.57 มากท่ีสุด 
    4.3  การใชภ้าษาท่ีสุภาพมีความเหมาะสม 412 108 42 16   4.53 มากท่ีสุด 
    4.4  การอธิบายและยกตวัอยา่งท่ีเหมาะสมเขา้ใจง่าย 426 98 40 14   4.57 มาก 
    4.5  การสร้างบรรยากาศในการเรียน 432 95 34 17   4.57 มากท่ีสุด 
5 วุฒิภาวะ           4.48 มากท่ีสุด 
    5.1  การอบรมเพื่อปฏิบติัตนเป็นนกัศึกษาท่ีดี 413 83 64 18   4.48 มากท่ีสุด 
    5.2  การวางตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี 418 53 92 15   4.46 มากท่ีสุด 
    5.3  บุคลิกภาพและการแต่งกาย 406 75 81 16   4.45 มากท่ีสุด 
    5.4  ความมัน่คงทางอารมณ์และมีวฒิุภาวะ 425 59 81 13   4.51 มากท่ีสุด 
    5.5  การยอมรับความคิดเห็นของนกัศึกษา 420 95 41 22   4.50 มากท่ีสุด 

คิดค่าเฉลีย่ 4.48 มากท่ีสุด 
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ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00 คือ ระดบัความพึงพอใจ มากท่ีสุด  
ระดบัคะแนน 3.41 – 4.20 คือ ระดบัความพึงพอใจ มาก  
ระดบัคะแนน 2.61 – 3.40 คือ ระดบัความพึงพอใจ ปานกลาง  
ระดบัคะแนน 1.81 – 3.60 คือ ระดบัความพึงพอใจ นอ้ย  
ระดบัคะแนน 1.00 – 1.80  คือ ระดบัความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด  

 
สรุปผล 
 จากตารางท่ี 45  สรุปความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการสอนของครู-อาจารย ์เป็นรายดา้น มี
ทั้งหมด 5 ดา้น   ดา้นความรู้ความสามารถของอาจารย ์4.47   ดา้นเน้ือหาวิชาท่ีสอน 4.49   ดา้นความรับผิดชอบของ
อาจารย ์4.43   ดา้นเทคนิคการสอน 4.54   ดา้นวฒิุภาวะ 4.48   โดยรวมทั้ง 5 ดา้น    4.48 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 47  ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอคุณภาพการสอนของครู-อาจารย์ระดบัแผนกวชิา/สาขางาน  
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน รวมค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม(ปวช.) 

-  ยานยนต ์ 4.41 ดี 

- เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 4.62 ดี 

-  ไฟฟ้าก าลงั 4.32 ดี 

-  อิเลก็ทรอนิกส์ 4.42 ดี 

- เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 4.43 ดี 

-  เช่ือมโลหะ 4.25 ดี 

รวม 4.41 ด ี

ประเภทวชิาพาณิชยกรรม (ปวช.) 

สาขาวชิาพณิชยการ 

      - การบญัชี 4.61 ดี 

     - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.55 ดี 

รวม 4.58 ด ี

รวมทั้งส้ิน  ปวช. 4.49 ด ี
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ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน รวมค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม(ปวส.) 

-   เทคนิคยานยนต ์ 4.42 ดี 
-  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 4.42 ดี  
- เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4.41  ดี 
-  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 4.33 ดี 

รวม 4.40 ด ี

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ(ปวส.) 
- เทคโนโลยสี านกังาน 4.33 ดี 
-  การบญัชี  4.51 ดี 

รวม 4.42 ด ี

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร(ปวส.) 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ  4.60 ดี 

รวม 4.60 ด ี

รวมทั้งส้ิน  ปวส. 4.47 ด ี

รวมทั้งส้ิน ระดบั  ปวช.+ ปวส. 4.48 ด ี

 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
 ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการฝึกทกัษะวิชาชีพ  มี
การฝึกปฏิบติัจริง  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติ  เตม็ตามศกัยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  
ร้อยละ   4.48    อยู่ในระดบั   ด ี
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.2 
 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็
ตามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  16 
 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 
ค าอธิบาย 
 งบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก  อุปกรณ์ส าหรับการจดัการเรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่อ
งบด าเนินการทั้งหมด  ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชนสู์งสุด 
 

การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย มีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ มีนโยบายในการจดัท าแผนราชการ 4 ปี  
แผนปฏิบติัการประจ าปี เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานดา้นงบประมาณ  ในการจดัซ้ือวสัดุฝึกและอุปกรณ์และ
ครุภณัฑใ์นการเรียนการสอนของนกัศึกษา  งบประมาณท่ีจดัสรรมีเพียงพอและมีสดัส่วนท่ีเหมาะสม โดยมีงบด าเนินงาน 
42,783,466.21 บาท และจดัสรรเป็นค่าวสัดุฝึกใหก้บัแผนกวิชาต่าง ๆ เพ่ือจดัท า สผ 1. ในการสัง่ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ โดยผา่น
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร  โดยงานพสัดุท่ีเป็นผูจ้ดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ตามความตอ้งการ
ของแผนกวิชา การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการสามารถตรวจสอบได ้โดยการรายงานผลการด าเนินงานทุกคร้ังและการ
รายงานประจ า เป็นไตรมาส ยงัหน่วยงานตน้สงักดัใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 ในการจดัหาวสัดุของแผนกวิชาหากมีความจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอน งานแผนงานและงบประมาณ 
ไดป้รับแผนปฏิบติัประจ าปีจากงบประมาณท่ีตั้งไวเ้พ่ิมข้ึนอยา่งเพียงพอทุกแผนกวิชาโดยได้ด าเนินงานตามกระบวนการ
วงจรคุณภาพ PDCA 
 

โครงการ /  กจิกรรม 

1. แผนการจดัสรรงบประมาณ 
2. สรุปผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ(แผนปฏิบติัการประจ าปี) 

- โครงการจดัท าส่ือการเรียนการสอน 

- โครงการจดัระดมทุน อุปกรณ์ ครุภณัฑเ์พ่ือการศึกษา 
- กิจกรรมการรายงานผลผลิตของนกัศึกษา (สผ.5)  

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน    ฝ่ายวิชาการ 
 2.  งานการตลาด การคา้และและการประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 3. งานพสัดุ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1. แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
2. ทะเบียนคุมการจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับจดัการเรียนการสอน 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 
 2.  งบประมาณท่ีสถานศึกษา จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับจดัการเรียน ในแต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา   
สาขาวิชา และสาขางาน 
 3.  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึกอุปกรณ์ส าหรับจดัการเรียน ในแต่ละหลกัสูตร ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  16 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษา 
จดัซ้ือวสัดุฝึกอุปกรณ์ส าหรับจดัการ 
เรียนต่องบด าเนินการทั้งหมด 
 

ดี     มากกวา่ร้อยละ  15  ของงบด าเนินการทั้งหมด 
พอใช ้   ร้อยละ 10 – 15  ของงบประมาณทั้งหมด 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของงบด าเนินการทั้งหมด 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 16 
  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับจดัการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
ตารางที่ 48  งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา  42,783,466.21  บาท 
 

สาขาวชิา 
งบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก,อุปกรณ์ 

ร้อยละของงบด าเนิน 

ยอดจดัสรร ใชไ้ป ร้อยละท่ีใชเ้งิน การทั้งหมด 
1. เคร่ืองกล 260,000 665,026.70 1.55 1.55 

2. ช่างไฟฟ้าก าลงั 400,000 786,103.31 1.84 1.84 

3. ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 300,000 560,053.87 1.31 1.31 

4. ช่างเช่ือมโลหะ 260,000 929,248.07 2.17 2.17 

5. ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 260,000 759,263.66 1.77 1.77 

6. เคร่ืองมือกลฯ 230,000 775,963.89 1.81 1.81 

7. การบญัชี 130,000 341,758.11 0.80 0.80 

8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130,000 504,585.28 1.18 1.18 

9. สามญัสมัพนัธ์ 105,000 493,252.99 1.15 1.15 

10 เทคโนโลยสีารสนเทศ 175,000 149,109.13 0.35 0.35 

รวม 2,250,000 5,964,365 13.94 13.94 
 
 

สรุปผล       
จากตารางท่ี 48   งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา  42,783,466.21  บาท  สรุปโดยรวม  ร้อยละ

ของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ   13.94 
 

 
เกณฑ์การตดัสิน      
  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม   

ร้อยละ   13.94   อยู่ในระดบัพอใช้ 
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.3 
 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
ตวับ่งช้ีที่  17 
 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 ค าอธิบาย 
 ความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจดัการ  การใชห้อ้ง
คอมพิวเตอร์และจ านวนผูเ้รียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ละ
หลกัสูตร  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ วิทยาลยัฯ ใหค้วามส าคญัในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาทุกสาขาวิชาตอ้งสามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้
เป็นอยา่งดี รวมถึงการใชค้อมพิวเตอร์ในระบบส านกังาน มีการจดัวางระบบคอมพิวเตอร์โดยกระจายไปตามตึกเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการต่างๆ เพ่ือใหแ้ต่ละสาขาวิชาสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม  
จดัใหมี้คอมพิวเตอร์ในหอ้งปฏิบติัการแต่ละหอ้งไม่นอ้ยกวา่หอ้งละ 10  เคร่ือง หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง   หอ้ง  
Internet  หอ้งสมุด  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการเรียนและไดฝึ้กปฏิบติัจริงมีโครงการสอดรับ
มากมาย เช่นโครงการเช่าซ้ือคอมพิวเตอร์  โครงการจดัระดมทุนเพ่ือจดัซ้ือคอมพิวเตอร์  เป็นตน้  และด าเนินงานตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ  PDCA 
 

โครงการ /  กจิกรรม 

   - โครงการส่งเสริมและพฒันา ICT    
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
  - งานวิทยบริการและหอ้งสมุด    ฝ่ายวิชาการ  

 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. ทะเบียนคุมจ านวนคอมพิวเตอร์ 
2. ทะเบียนคุมผูใ้ชบ้ริการคอมพิวเตอร์ 
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การรวบรวมข้อมูล 
1. จ านวนหอ้งและตารางการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
2. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อหอ้ง 
3. จ านวนผูเ้รียน  ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  แต่ละหลกัสูตรตาม

ประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน 
4. จ านวนผูเ้รียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวิชาท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละ

หลกัสูตรตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  17 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนผูเ้รียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในแต่ละคร้ังของ
การเรียนในรายวิชาท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ดี                 ผูเ้รียน   :  คอมพิวเตอร์ 
                       1 คน  :   1   เคร่ือง 
พอใช ้         ผูเ้รียน   :  คอมพิวเตอร์ 
                       2 คน  :   1   เคร่ือง 
ปรับปรุง     ผูเ้รียน   :  คอมพิวเตอร์ 
                       3 คน  :   1   เคร่ือง 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 17 
  ระดบัความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพวิเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 
ตารางที่ 49  ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 

ระดบัช้ัน 
จ านวนนักศึกษา จ านวนห้อง

คอมพวิเตอร์ 

จ านวนเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ 

อตัราส่วน 
ชาย หญิง รวม 

ปวช. 1 128 78 206     1:1 

ปวช. 2 70 42 112     1:1 

ปวช. 3 245 99 344 6 หอ้ง 220 1:2 

ปวส. 1 131 61 192     1:1 

ปวส. 2 54 36 90     1:2 

รวมทั้งส้ิน 628 316 944     1:1 
 

สรุปผล      
ตามตารางท่ี 49  ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา มีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 944 คน  

จ านวนคอมพิวเตอร์มีในแต่ละสาขาวชิา และจ านวนผูเ้รียนทั้งหมดคิดเป็นจ านวน 1 คน : เคร่ืองคอมพิวเตอร์   1 เคร่ือง   
ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา จ านวนผูเ้รียน 1  คน : เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

1 เคร่ือง  อยู่ในระดบัด ี
 

เกณฑ์การตดัสิน    

  จ านวนผูเ้รียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  
โดยเฉล่ีย ผูเ้รียน 1  คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1  เคร่ือง 
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.4 
 จดัสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน  สถานท่ีศึกษาคน้ควา้  ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา  ทั้งในสถานศึกษา  
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตวับ่งช้ีที่  18 
 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนท่ี
ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และเกิดประโยชนสู์งสุด 
ค าอธิบาย 
 ความเหมาะสมในการจดัหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั  ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน สอดคลอ้งกบัรายวิชาท่ีเรียน  มี บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการระยะ 4 ปี แผนปฏิบติัการประจ าปี
เพ่ือพฒันาอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  
  1.  มีหวัหนา้งานอาคารสถานท่ี นกัการภารโรง เจา้หนา้ท่ีประเภทลกูจา้งชัว่คราว ท าหนา้ท่ีดูแลดา้นอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมีระบบยามรักษาการณ์ ท าหนา้ท่ีดูแลความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  
  2. การใชพ้ื้นท่ีในโรงฝึกงาน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเรียนไดม้อบใหแ้ผนกวิชา ครูผูส้อนเป็นผูก้  ากบัดูแล วาง
แผนการใชง้าน ประเมินการใชง้านเพ่ือใหเ้กิดประโยชนใ์ชส้อยอยา่งสูงสุด 
  3. มีการวางแผนและด าเนินการในการพฒันาหอ้งเรียน ใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีน่าเรียนจดัเอาเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกและจดัครุภณัฑป์ระจ าหอ้ง โดยจดัพ้ืนท่ีฝึกทกัษะดา้นปฏิบติัไดก้ าหนดเคร่ือง, เคร่ืองจกัร, ใหเ้หมาะต่อการ
ฝึก และจดัระบบความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณสนบัสนุน 
  4. แผนกวิชาและครูประจ าวิชาไดร่้วมมือกนั จดัระบบความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในหอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน โดยมีป้ายเตือน มีการใหค้ าแนะน าท่ีถกูตอ้งแก่ผูเ้รียน 
  5. การจดัระบบโรงฝึกงาน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น กิจกรรม 5 ส. นกัเรียนนกัศึกษาเป็น
เจา้หนา้ท่ีจ่ายวสัดุ ครุภณัฑ ์ในระหวา่งฝึกปฏิบติังานและมีการจดัเวรผูเ้รียนรักษาท าความสะอาดดูแลความเรียบร้อยและ
หลงัการฝึกปฏิบติั 
  6. วิทยาลยัการอาชีพพล ไดจ้ดัตกแต่งบริเวณอาคาร สถานท่ีใหมี้ความร่มร่ืน สวยงามน่าพกัอาศยั
ประกอบดว้ย มุมพกัผอ่น สวนหยอ่ม และหอ้งเรียน มีความสะดวก ปลอดภยั สะอาด และเกิดประโยชนอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการพฒันาสถานศึกษา  

- กิจกรรมพฒันาอาคารสถานท่ี 
- กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาแผนกวิชา 
- กิจกรรมพฒันาภูมิทศันแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
- ส ารวจความพึงพอใจการใชห้อ้ง 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานพสัดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 - งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 - งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนและการสอน  ฝ่ายวิชาการ  
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. ทะเบียนคุมจ านวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสาขาวิชา/แผนก 
2. ทะเบียนคุมการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั  
 2.  ตารางการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน  
 3.  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานพ้ืนท่ี
ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน  โดยพิจารณาจาก 
      3.1  มีการวางแผนการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังาน  
      3.2  มีการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติัตามตารางการใช้  
      3.3  มีการติดตาม ประเมินผลการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั  
      3.4  มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน และ พ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบติั 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  18 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังาน
เหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก ขอ้ 3.1-3.4 

ด ี                   ปฏิบติัทุกขอ้   
พอใช้              ปฏิบติัขอ้ 1-3 
ปรับปรุง         ปฏิบติัขอ้ 1-2 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 18 
  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัตกิาร  โรงฝึกงาน  พืน้ทีฝึ่ก
ปฏิบัตงิาน  เหมาะสมกบัวชิาทีเ่รียน  มบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้และเกดิประโยชน์สูงสุด 
ตารางที ่51   ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังาน 
เหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด (องค์ประกอบที ่1) 
 

อาคารเรียน ห้องเรียน 
จ านวนช่ัวโมง
เรียน/สัปดาห์ 

จ านวนช่ัวโมง 

จ านวนร้อยละ หมายเหตุ การใช้ห้องเรียน/ 

สัปดาห์ 

อาคารเรียนช่ัวคราว 101 35 28 80.00   

(สามญั) 102 35 26 74.29   

  103 35 28 80.00   

อาคารเรียนและ 1105 35 30 85.71   

ปฏิบัตกิาร 1 1106 35 30 85.71   

(บริหารธุรกจิ) 1108 35 30 85.71   

 1201 35 30 85.71   

 1202 35 25 71.43   

  1203 35 25 71.43   

  1204 35 30 85.71   

  1205 35 25 71.43   

  1301 35 35 100.00   

  1302 35 21 60.00   

  1303 35 21 60.00   

  1304 35 30 85.71   

  1305 35 30 85.71   

  1306 35 35 100.00   

อาคารปฏิบัตกิาร 1 2101 35 35 100   

ช่างยนต์ 2102 35 35 100   

  2103 35 35 100   

  2104 35 35 100   

  2105 35 35 100   

  2106 35 35 100   

  2107 35 35 100   
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อาคารเรียน ห้องเรียน 

จ านวนช่ัวโมง จ านวนช่ัวโมง 

จ านวนร้อยละ หมายเหตุ เรียน/สัปดาห์ การใช้ห้องเรียน/ 

  
สัปดาห์ 

อาคารปฏิบัตกิาร 1 2201 35 35 100   

ช่างไฟฟ้า, 2202 35 35 100   

ช่างอเิลก็ทรอนิกส์ 2203 35 35 100   

  2204 35 35 100   

  2205 35 35 100   

  2206 35 35 100   

  2207 35 35 100   

  2208 35 35 100   

            

อาคารโรงฝึกงาน โรงฝึกงาน 35 35 100   

ช่ัวคราวช่างเช่ือมโลหะ หอ้งเขียนแบบ 35 35 100   

  หอ้งเรียนทฤษฎี 1 35 35 100   

  หอ้งเรียนทฤษฎี 2 35 35 100   

รวมทั้งส้ิน 1,260 1,144 90.79   
 

สรุปผล 
 ตารางท่ี 51  ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ 
โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังาน เหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชนสู์งสุด
(องคป์ระกอบท่ี 1) ประกอบดว้ย อาคารเรียนช่ัวคราว (สามญั)  มี 3 หอ้งเรียน จ านวน 105 ชัว่โมง/สปัดาห์  อาคารเรียน
และปฏิบัตกิาร 1 (บริหารธุรกจิ) มี 13 หอ้งเรียน จ านวน 455 ชัว่โมง/สปัดาห์   อาคารปฏิบัตกิาร 1 ช่างยนต์ มี 7 หอ้งเรียน 
จ านวน 245 ชัว่โมง/สปัดาห์   อาคารปฏิบัตกิาร 1 ช่างไฟฟ้า-อเิลก็ทรอนิกส์ มี 8 หอ้งเรียน จ านวน 280 ชัว่โมง/สปัดาห์  
อาคารโรงฝึกงานช่ัวคราวเช่ือมโลหะ มี 4 หอ้งจ านวน 140 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
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ตารางที่ 52  การใช้อาคารสถานที่(องค์ประกอบที ่2) 

สถานท่ี/
ห้องเรียน 

แผนปฏิบติัการ/ใชส้ถานท่ี แผนการปรับปรุง การประเมินและติดตามผล อตัราการ
ใชง้าน
จ านวน
ชัว่โมง 

เกณฑก์าร
ปฏิบติั 

มี 
ไม่มี 

มี 
ไม่มี 

มี 
ไม่มี 

ใช ้ ไม่ใช ้ ใช ้ ไม่ใช ้ ใช ้ ไม่ใช ้

101 /     /     /     28 ดี 
102 /     /     /     26 ดี 
103 /     /     /     28 ดี 
1105 /     /     /     30 ดี 
1106 /     /     /     30 ดี 
1108 /     /     /     30 ดี 
1201 /     /     /     30 ดี 
1202 /     /     /     25 ดี 
1203 /     /     /     25 ดี 
1204 /     /     /     30 ดี 
1205 /     /     /     25 ดี 
1301 /     /     /     35 ดี 
1302 /     /     /     21 ดี 
1303 /     /     /     21 ดี 
1304 /     /     /     30 ดี 
1305 /     /     /     30 ดี 
1306 /     /     /     35 ดี 
2101 /     /     /     35 ดี 
2102 /     /     /     35 ดี 
2103 /     /     /     35 ดี 
2104 /     /     /     35 ดี 
2105 /     /     /     35 ดี 
2106 /     /     /     35 ดี 
2107 /     /     /     35 ดี 
2201 /     /     /     35 ดี 
2202 /     /     /     35 ดี 
2203 /     /     /     35 ดี 
2204 /     /     /     35 ดี 
2205 /     /     /     35 ดี 
2206 /     /     /     35 ดี 
2207 /     /     /     35 ดี 
2208 /     /     /     35 ดี 

โรงฝึกงาน /     /     /     140 ดี 
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สรุปผล 
 จากตารางท่ี 52 การใชอ้าคารสถานท่ี ประกอบไปดว้ยหอ้งเรียนจ านวน 32 หอ้งเรียน มี 1 โรงฝึกงานและ 
โดยรวม เกณฑก์ารตดัสินองคป์ระกอบท่ี 1 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ  หอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังาน เหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด ปฏิบติัครบทั้ง 4 ขอ้ อยูใ่นระดบัดี 
 
สรุปภาพรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ      

ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบติังาน  เหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชนสู์งสุด โดยวิทยาลยัฯสามารถ
ด าเนินไดต้ามความเหมาะสม 

 1  มีการวางแผนการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังาน  
 2  มีการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติัตามตารางการใช้  
 3  มีการติดตาม ประเมินผลการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั  
 4  มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน และ พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติั  
 
เกณฑ์การตดัสิน 
 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนท่ี
ฝึกปฏิบติังาน  เหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชนสู์งสุด 
ปฏิบัตคิรบทั้ง 4 องค์ประกอบ    อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.4 
 จดัสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน  สถานท่ีศึกษาคน้ควา้  ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา  ทั้งในสถานศึกษา  
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตวับ่งช้ีที่  19 
 ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนยวิ์ทยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเกิดประโยชนสู์งสุด 
ค าอธิบาย 
 ความเหมาะสมในการจดัศูนยวิ์ทยบริการ ไดแ้ก่หอ้งสมุด ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตวัเอง หอ้งอินเตอร์เน็ตท่ีมีส่ือ
หลากหลาย มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบคน้ และสามารถรองรับการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน
และสงัคม โดยจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์การศึกษา ท่ีเพียงพอและ/หรือเหมาะสมกบัแต่ละสาขาวิชา 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการระยะ 4 ปี แผนปฏิบติัการประจ าปี
เพ่ือพฒันา อาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงมีกิจกรรม/งาน/
โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  ดงัน้ี 
 1. มีการวางแผนและด าเนินการในการพฒันาหอ้งเรียน ใหเ้ป็นหอ้งเรียนท่ีมีคุณภาพเหมาะกบัการเรียนรู้ต่าง 
ๆ  ของสาขา  โดยจดัใหแ้ต่ละแผนกวิชา มีมุมส าหรับอ่านหนงัสือ   
 2. การจดัระบบการสืบคน้ขอ้มลู  โดยจดับริการอินเตอร์เน็ตใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดสื้บคน้ขอ้มลู โดยมี
บริการท่ีหอ้งสมุด และแต่ละแผนกวิชา    
  มีโครงการจดัหาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใหก้บัหอ้งสมุด ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตวัเอง หรืออินเตอร์เน็ต 
การจดัหาเอกสาร ต ารา ต่าง ๆ ใหแ้ก่หอ้งสมุด มีการพฒันาการใหบ้ริการใชห้อ้งสมุด ศูนยก์ารเรียนรู้      
 ซ่ึงวิทยาลยัการอาชีพพล  ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการพฒันาสถานศึกษา  

- กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้วิทยบริการ 
- กิจกรรมจดัหาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใหก้บัหอ้งสมุด  
- กิจกรรมงานวิทยบริการ 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานวิทยบริการ  ฝ่ายวิชาการ  
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1.  ทะเบียนคุมจ านวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสาขาวิชา/แผนก 
2.  ทะเบียนคุมการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 ศูนยว์ิทยบริการท่ีมีคุณภาพ พิจารณาจาก  

1. จ านวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีในศูนยว์ิทยบริการ มีส่ือหลากหลาย และขอ้มลูการใชง้าน  
2. มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบคน้ 
3. สามารถรองรับการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 
4. มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ 

ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  19 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

 

ระดบัความเหมาะสมในการจดัศูนยว์ทิยบริการ  
ด ี                   ปฏิบติัทุกขอ้   
พอใช้              ปฏิบติั 3 ขอ้  
ปรับปรุง         ปฏิบติั 1-2 ขอ้ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 19 
  ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนยวิ์ทยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเกิดประโยชนสู์งสุด 
 

ตารางที ่53  การใช้อาคารสถานที ่

สถานท่ี/ห้องเรียน 

แผนปฏิบติัการ/ใชส้ถานท่ี แผนการปรับปรุง การประเมินและติดตามผล อตัราการใช้
งานจ านวน
ชัว่โมง 

เกณฑก์าร
ปฏิบติั มี 

ไม่มี 
มี 

ไม่มี 
มี 

ไม่มี 
ใช ้ ไม่ใช ้ ใช ้ ไม่ใช ้ ใช ้ ไม่ใช ้

อาคารวิทยบริการ /     /     /     49 ดี 

 
สรุปผล 
 จากตารางท่ี 53 การจดั ศูนยวิ์ทยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชนสู์งสุด ปฏิบติัครบทั้ง 4 ขอ้ อยูใ่นระดบัดี 
 
ตารางที่ 54  การจดัศูนย์วทิยบริการ 

หอ้ง 
มีครุภณัฑแ์ละส่ือ
ท่ีหลากหลาย 

มีระบบสืบคน้ ใหบ้ริการแก่ชุมชน 
ประเมินการ
ใหบ้ริการ 

เกณฑก์าร
ปฏิบติั 

  มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี   

หอ้งสมุด /   /   /   /   ดี 

หอ้ง Internet /   /   /  /  ดี 

หอ้ง Self Access /   /   /  /  ดี 

 
สรุปผล 
 จากตารางท่ี 54 การจดัศูนยว์ิทยบริการ (หอ้งสมุด) ไดด้ าเนินการ ประกอบดว้ย   1. มีส่ือท่ีหลากหลาย  
2. มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบสืบคน้ และ 3. สามารถรองรับการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม  
4.มีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ  

 

เกณฑ์การตดัสิน 
 ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนยวิ์ทยบริการ  เหมาะสมกบัวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชนสู์งสุด    ปฏิบัตคิรบทั้ง 4  ข้อ    อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.4 
 จดัสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน  สถานท่ีศึกษาคน้ควา้  ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา  ทั้งในสถานศึกษา  
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตวับ่งช้ีที่ 20   
    ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์  
ค าอธิบาย 
 ความเหมาะสมในการจดัครุภณัฑ ์และอุปกรณ์การเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือ เหมาะสม
ในการใชง้านและทนัสมยัของครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์     รวมทั้งประสิทธิภาพในการใชง้านท่ีสามารถตอบสนองการใชง้าน
ของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน 
 
แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและความส าเร็จจากการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด วิทยาลยัการอาชีพพล ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการระยะ 4 ปี แผนปฏิบติัการประจ าปีเพ่ือพฒันา
อาคารสถานท่ีสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  
 1. การใชพ้ื้นท่ีในโรงฝึกงาน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเรียนไดม้อบใหแ้ผนกวิชา อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูก้  ากบัดูแล 
วางแผนการใชง้าน ประเมินการใชง้านเพ่ือใหเ้กิดประโยชนใ์ชส้อยอยา่งสูงสุด 
  2. มีการวางแผนและด าเนินการในการพฒันาหอ้งเรียน ใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีน่าเรียนจดัเอาเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกและจดัครุภณัฑป์ระจ าหอ้ง โดยจดัพ้ืนท่ีฝึกทกัษะดา้นปฏิบติัไดก้ าหนดเคร่ือง, เคร่ืองจกัร, ใหเ้หมาะต่อการ
ฝึก และจดัระบบความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณสนบัสนุน 
  3. แผนกวิชาและอาจารยป์ระจ าวิชาไดร่้วมมือกนั จดัระบบความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน โดยมีป้ายเตือน มีการใหค้ าแนะน าท่ีถกูตอ้งแก่ผูเ้รียน  
  4. การจดัระบบโรงฝึกงาน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น กิจกรรม 5 ส. นกัเรียนนกัศึกษาเป็น
เจา้หนา้ท่ีจ่ายวสัดุ ครุภณัฑ ์ในระหวา่งฝึกปฏิบติังานและมีการจดัเวรผูเ้รียนรักษาท าความสะอาดดูแลความเรียบร้อย และ
หลงัการฝึกปฏิบติั   อีกทั้งเพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ใหว้สัดุ ครุภณัฑพ์ร้อมใชง้านไดท้นัที 
  5. วิทยาลยัการอาชีพพล ไดก้ าหนดใหแ้ต่ละแผนกวิชา เม่ือส้ินภาคเรียนไดท้ าการส ารวจตรวจสอบ วสัดุ 
ครุภณัฑ ์ใหพ้ร้อมใชง้านในภาคเรียนถดัไป ส่วน วสัดุ ครุภณัฑต์วัไหนท่ีช ารุด จดัส่งซ่อมเพ่ือเป็นการจดัเตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑใ์หพ้ร้อมในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงวิทยาลยัการอาชีพพล  ไดด้ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการพฒันาสถานศึกษา  

- กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้วิทยบริการ 
- กิจกรรมจดัหาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใหก้บัหอ้งสมุด  
- กิจกรรมงานวิทยบริการ 
- กิจกรรมการจดัหาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ใหท้นัสมยั   
- กิจกรรมการจดัซ่อมแซมครุภณัฑป์ระจ าปี การศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานวิทยบริการ  ฝ่ายวิชาการ  
 - งานพสัดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

3. ทะเบียนคุมจ านวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสาขาวิชา/แผนก 
4. ทะเบียนคุมการใชห้อ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 
5. แบบบนัทึกค าขอการใช ้แบบรายงานการซ่อมบ ารุง  

 
การรวบรวมข้อมูล 
 สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการและมีขอ้มลูท่ีบ่งช้ีคุณภาพ  ดงัน้ี  

1. จ านวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน  อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
2. จ านวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน  มีความเพียงพอ 
3. จ านวนครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นสาขาวิชา/สาขางาน  มีความทนัสมยั 
4. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภณัฑ ์อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ต่าง ๆ ท่ีใช้ 
5. มีการปรับปรุงโดยใชผ้ลการประเมิน 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที ่ 20 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

 

ระดบัความเหมาะสมในการจดัครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 
ด ี                   ปฏิบติัทุกขอ้   
พอใช้              ปฏิบติัขอ้ 1-4 
ปรับปรุง         ปฏิบติัขอ้ 1-3 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 20 
    ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์  
ตารางที่ 55  การจดัการเรียนทีเ่หมาะสมในการจดัครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

 

สถานท่ี/ห้องเรียน 

วสัดุเคร่ืองมืออุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ ส่ือการเรียนรู้ 

รอ้ยละ 
เพียงพอ 

ทนั 
สมยั 

พร้อม
ใชง้าน 

เพียงพอ 
ทนั 
สมยั 

พร้อม
ใชง้าน 

น่าสนใจ 
 หลาก 
หลาย 

ใชง้าน
ไดจ้ริง 

101 / / / / / / / / / 100 

102 / / / / / / / / / 100 

103 / / / / / / / / / 100 

1105 / / / / / / / / / 100 

1106 / / / / / / / / / 100 

1108 / / / / / / / / / 100 

1201 / / / / / / / / / 100 

1202 / / / / / / / / / 100 

1203 / / / / / / / / / 100 

1204 / / / / / / / / / 100 

1205 / / / / / / / / / 100 

1301 / / / / / / / / / 100 

1302 / / / / / / / / / 100 

1303 / / / / / / / / / 100 

1304 / / / / / / / / / 100 

1305 / / / / / / / / / 100 

1306 / / / / / / / / / 100 

2101 / / / / / / / / / 100 

2102 / / / / / / / / / 100 

2103 / / / / / / / / / 100 

2104 / / / / / / / / / 100 

2105 / / / / / / / / / 100 

2106 / / / / / / / / / 100 

2107 / / / / / / / / / 100 

2201 / / / / / / / / / 100 
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สถานท่ี/ห้องเรียน 

วสัดุเคร่ืองมืออุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ ส่ือการเรียนรู้ 

รอ้ยละ 
เพียงพอ 

ทนั 
สมยั 

พร้อม
ใชง้าน 

เพียงพอ 
ทนั 
สมยั 

พร้อม
ใชง้าน 

น่าสนใจ 
 หลาก 
หลาย 

ใชง้าน
ไดจ้ริง 

2202 / / / / / / / / / 100 

2203 / / / / / / / / / 100 

2204 / / / / / / / / / 100 

2205 / / / / / / / / / 100 

2206 / / / / / / / / / 100 

2207 / / / / / / / / / 100 

2208 / / / / / / / / / 100 

โรงฝึกงาน / / / / / / / / / 100 

อาคารวิทยบริการ / / / / / / / / / 100 

สรุป 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 55 การจดัการเรียนและสถานท่ีเรียน ระดบัความเหมาะสมในการจดัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยู่
แต่ละสาขา อยูใ่นระดบัดี 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
 ระดบัความเหมาะสมในการจดัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ต่ละสาขา ร้อยละ 100  อยู่ในระดบัด ี
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วทิยาลยัการอาชีพพล 

มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.5 
 จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก  ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีที่  21 
 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ค าอธิบาย 
 จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม  ส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  เช่น  
การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  การจดัระบบแสงสวา่ง  การถ่ายเทอากาศ  การจดัพ้ืนท่ีหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติั  
การจดัผงัหอ้งปฏิบติัการ  ระบบป้องกนัอคัคีภยั ฯลฯ  ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัไดมี้การ ด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ ดา้นอาคารสถานท่ีของ
วิทยาลยัการอาชีพพล มีการจดัการบริหารอยา่งมีระบบ ใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าอาคารใหใ้ชก้ารไดดี้ มีปริมาณ
เพียงพอ มีระบบการซ่อมบ ารุงดูแลรักษา และการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม มีป้ายค าเตือนความปลอดภยั มีอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยั มีการจดัระบบวงจรภายในสถานศึกษา มีป้ายกิจกรรม 5 ส. ฯลฯ มีสถานท่ีจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ฯลฯ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ประจ าแผนก มีอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการท างาน  ซ่ึงวิทยาลยัได้
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA 
 
โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการพฒันาสถานศึกษา  

1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
2. กิจกรรมพฒันาอาคารสถานท่ี 
3. กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาแผนกวิชา 
4. กิจกรรมพฒันาภูมิทศันแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

            

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 - งานกิจกรรม 5 ส.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1. แบบบนัทึกการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้ 
2. แบบบนัทึกกิจกรรม 5 ส.   
3. ขอ้มลูการจดัระบบจราจรในสถานศึกษา 
4. ขอ้มลูการรณรงคเ์พ่ือความปลอดภยัในสถานศึกษา 
5. จ านวนสาขาท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 

 
การรวบรวมข้อมูล 

1. จ านวนสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
2. จ านวนสาขางานท่ีจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกได้ 

อยา่งมีคุณภาพโดยพิจารณาจากประเดน็ต่อไปน้ี 
2.1 ป้ายแสดงค าเตือนความปลอดภยั 
2.2 ระบบสญัญาณเตือนภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  
2.3 ป้ายแสดงขั้นตอนการใช ้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ฯลฯ 
2.4 สถานท่ีและการจดัเกบ็ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ  
2.5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ประจ าพ้ืนท่ีนอกเหนือจากหอ้งพยาบาลของสถานศึกษา  
2.6 บนัทึกการตรวจสภาพและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
2.7 อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน 
2.8 ขอ้มลู หรือสถิติการเกิดอุบติัเหตุ  

3. ร้อยละของสาขางานท่ีจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความ 
สะดวกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  21 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของสาขางานท่ีจดัระบบความปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

 

ด ี                     มากกวา่ร้อยละ  70 
พอใช้               ร้อยละ  60 - 70 
ปรับปรุง          นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 21 
  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดล้อมส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
ตารางที่ 56   การจดัระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 

ช่างอุตสาหกรรม 

ล าดบั แผนกวิชา 

ป้า
ยแ
สด

งค
 าเตื

อน
คว

าม
ปล

อด
ภยั

 

ระ
บบ

สัญ
ญา

เตือ
นภ

ยัแ
ละ

อุป
กร
ณ์ป้

อง
กนั

อคั
คีภ

ยั 

ป้า
ยแ
สด

งข
ั ้นต

อน
กา
รใ
ชอุ้

ปก
รณ์

 เค
รื่อ
งมื
อ เ
ครื่
อง
จกั

ร 

สถ
าน

ที่แ
ละ

กา
รจ
ดัเก

็ บว
สัดุ

 อุป
กร
ณ์ 
เครื่

อง
มือ

 

อุป
กร
ณ์ป

ฐม
พย

าบ
าล
เบื้
อง
ตน้

ปร
ะจ

 าพื้
นที่

นอ
กเห

นือ
จา
กห

อ้ง
ยา
บา
ล 

บนั
ทึก

กา
รต
รว
จส

ภา
พแ

ละ
บ า
รุง
รัก
ษา

 อุป
กร
ณ์ 
เครื่

อง
มือ

 เค
รื่อ
งจ
กัร

 

อุป
กร
ณ์ป้

อง
กนั

อุบ
ตัิเห

ตุที่
เกิด

จา
กก

าร
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

ขอ้
มลู

หรื
อส

ถิติ
กา
รเกิ

ดอุ
บตัิ

เห
ตุ 

เกณฑ์
ร้อยละ 

1 เคร่ืองกล / / / / / / / / 100 

2 ไฟฟ้าก าลงั / / / / / / / / 100 

3 อิเลก็ทรอนิกส์ / / / / / / / / 100 

4 เช่ือมโลหะ / / / / / / / / 100 

5 เทคนิคพ้ืนฐาน / / / / / / / / 100 

สรุป 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
สรุปผล 

จากตารางที่ 56   การจดัระบบความปลอดภยัของสถานศึกษา แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม ท่ีเปิดสอนใน
สถานศึกษา มี 5 แผนกวิชาประกอบไปดว้ย แผนกวิชาเคร่ืองกล แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั แผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน โดยรวมแผนกวิชาท่ีจดัระบบความปลอดภยัทั้ง 5 แผนกวิชา คิด
เป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 57   การจดัระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 

บริหารธุรกจิ /สามญัสัมพนัธ์ 
 

ล าดบั แผนกวิชา 
มา
ตร
ฐา
นก

าร
ใช
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งเรี
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อุป
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อุป
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ณ์ป้

อง
กนั

อุบ
ตัิเห

ตุที่
เกิด

จา
กก

าร
ปฏิ

บตัิ
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ขอ้
มลู

หรื
อส

ถิติ
กา
รเกิ

ดอุ
บตัิ

เห
ตุ 

เกณฑ์
ร้อยละ 

1 การบญัชี / / / / / / / / 100 

2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / / / / / / / / 100 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ / / / / / / / / 100 

4 สามญัสมัพนัธ์ / / / / / / / / 100 

สรุป 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
สรุปผล 

จากตารางที่ 57  การจดัระบบความปลอดภยัของสถานศึกษา บริหารธุรกิจและสามญัสมัพนัธ์ ท่ีเปิดสอนใน
สถานศึกษา มี 4  แผนกวิชาประกอบไปดว้ย แผนกวิชาการบญัชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ   แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ โดยรวมแผนกวิชาท่ีจดัระบบความปลอดภยัทั้ง 4 แผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั  ของสภาพแวดลอ้มส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา      ร้อยละ  100    อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.6 
 พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
ตวับ่งช้ีที่  22 
 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ค าอธิบาย 
 จ านวนครูและบุคลากรสายสนบัสนุนของสาขาวิชา/สาขางาน  ท่ีไดรั้บการพฒันาในวิชาชีพท่ีสอนไม่นอ้ย
กวา่ 20 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ และมีความ
ตระหนกัและเลง็เห็นความส าคญัในการพฒันาบุคคลากรโดยการส่งบุคลากรทั้งสายการสอนและเจา้หนา้ท่ีธุรการเขา้ร่วม
อบรมประชุมสมัมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การทศันะศึกษา และการศึกษาต่อตามความตอ้งการเหมาะสมและ
ความสามารถ  อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยัการอาชีพพล ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพและงานในหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสมัมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานการไปทศันะศึกษาและการศึกษาต่อ  
ท าใหร้ะบบเกิดการปรับปรุงและพฒันามีความทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับและวิทยาลยัไดด้ าเนินงานตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ PDCA 
 

โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการพฒันาบุคลากร 
   - กิจกรรมการสมัมนาทางวิชาการ  
   - กิจกรรมการจดัอบรมทางวิชาการ ลาศึกษาต่อ  
   - กิจกรรมการพฒันา บุคลากรเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ  
   โครงการทศันศึกษาดูงาน  
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
   - งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. ขอ้มลูแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
2. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
3. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาของสถานศึกษา 

 
การรวบรวมข้อมูล 

1. จ านวนครูและบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. จ านวนครูท่ีไดรั้บการพฒันาในวิชาชีพท่ีสอน 
3. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ  

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  22 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา
ในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 

ด ี                     มากกวา่ร้อยละ  89 
พอใช้               ร้อยละ  75-89 
ปรับปรุง          นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 22 
  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพฒันาตามหน้าที่ที่รับผดิชอบ  
ตารางที่ 58  บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
จ านวน
วนั 

จ านวน
ชัว่โมง 

ร้อย
ละ ไป

รา
ชก

าร
 

อบ
รม

 

ศึก
ษา
ดูง
าน

 

ฝึก
ปร

ะส
บก

าร
ณ์ซิ

ชา
ชีพ

/ช
ม. 

ศึก
ษา
ต่ อ

 

  ระดบัผู้บริหาร                   

1 นายโปร่งวทิย ์ ล้ิมตระกลู 22 176 100 17 4 1   1 

2 วา่ท่ีร.ต.อ าพล นึกชอบ 46 368 100 40 4 2     

3 วา่ท่ีร.ต.จรรยา พาบุ 33 264 100 23 6 4     

4 นายอุดมศกัด์ิ มนูศิลป์ 21 168 100 17 2 2     

5 นางชนิตาพร แสนสุข 26 208 100 21 4 1   1 

  รวม 148 1,184 100 118 20 10   2 

  ข้าราชการครู                   

6 นางชาญทอง โพธ์ิสมศรี 13 104 100 10 2 1   1 

7 นางสาวพรนิภา หงษบิ์นมา 10 80 100 6 3 1     

8 นายสญัญา นุกลู 47 376 100 43 2 2     

9 นายมนูญ นาจวง 26 208 100 23 2 1     

10 นายธีระศกัด์ิ คงเอม 46 368 100 43 2 1 30   

11 นายวรวฒิุ ลาลุน 18 144 100 14 2 2     

12 นางสุภาพร นุกลู 10 80 100 8 2       

13 นายวรเชษฐ ์ วรสุทธิพงษ ์ 12 96 100 10 2       

  รวม 182 1,456 100 157 17 8 30 1 

  พนักงานราชการ                   

14 นางสาวอรวรรณ ศรีแกว้ 13 104 100 10 2 2     

15 นายวชิยั ท้ิงเสน 45 360 100 43 2 1 30   

16 นางสาวกสุุมา ค าทองสุข 8 64 100 6 2       

17 นางศิริวรรณ รูปสูง 3 24 100 1 2 1     

18 นางสาวสุมาลี แกว้ศรีบุตร 6 48 100 3 2 2     
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  พนักงานราชการ                    
19 นายอภิวฒัน์ นาคอก 4 32 100 2 2 1     
20 นางดวงฤทยั โรจนมาร 6 48 100 4 2 1 30   
21 นายเอนก ถว้ยแกว้ 3 24 100 2 2       
22 นายประดิษฐ ์ แดงกลาง 12 96 100 10 2 1     
  รวม 100 100 800 81 18 9 60 0  
  ครูพเิศษ                    

23 นายวชัรดล เอนอ่อน 9 72 100 5 2 2 - - 

24 นางสาววรรณธิดา ซ่ือจริง 7 56 100 3 2 2 - - 

25 นายนิรุตต์ิ ค าพิชิต 16 128 100 11 2 3 - - 

26 นายวรีวฒัน์ ภกัดีวฒิุ 19 152 100 14 2 3 - - 

27 นางสาวยภุา นาหนองตูม 6 48 100 2 2 2 - 1 

28 นายสุจริต โคตรประทุม 5 40 100 2 2 1 - 1 

29 นางสาวประภาพร ทะวะระ 11 88 100 7 2 2 - - 

30 นางชนภรณ์ สาวถีิ 6 48 100 3 2 1 - - 

31 นายกฤษณะ เสนไสย 6 48 100 3 2 1 - - 

32 นายทรงพล นามแป้น 5 40 100 2 2 1 - - 

33 นายเทพพิทกัษ ์ หม่ืนลิตร 14 112 100 11 2 1   - 

34 นายภุชงค ์ ภาโนชิต 5 40 100 2 2 1 - - 

35 นางสาวนนัทน์ภสัร์ พาบุดดา 4 32 100 1 2 1 - - 

36 นางเบญจกาญจน ์ ปักกงัพะลงั 6 48 100 3 2 1 - - 

37 นายสุริยงค ์ บุส าโรง 4 32 100 1 2 1 - - 

38 นายปริญญา ดวงทองมา 6 48 100 3 2 1 - - 

39 นายสมรรถชยั สุดนอ้ย 6 48 100 3 2 1 - - 

40 Mr.Ouyang Youming 4 32 100 1 2 1 - - 
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  ครูพเิศษ                    
41 นายจตุพล ดากรุง 4 32 100 1 2 1   - 

42 นางสาวสายใจ สอนมะลา 3 24 120 1 2     - 

43 นายจ ารัส สุขเป 5 40 100 2 2 1 - - 

44 นางสาวสุรัชฎา นามมนตรี 4 32 100 1 2 1 - - 

45 นายสุริยาวฒิุ อนัสนธ์ิ 6 48 100 3 2 1 - - 

46 นายวษิณุ พวัรุ่งโรจน ์ 4 32 100 1 2 1 - - 

47 นายณฐัพล ชยันอ้ย 6 48 100 1 3 2   - 

  รวม 175 1,400 101 88 53 34 0 2 

เจ้าหน้าที่ 

48 นางสาวกมลวรรณ ทวงชน 4 32 100 1 2 1     

49 นายกรกฤต หลุ่งเป้า 4 32 100 1 2 1     

50 นางสาวนฤมล บุญมา 4 32 100 1 2 1   1 

51 นางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว 4 32 100 1 2 1     

52 นางสาวจิรวรรณ์ ทิพยท์อง 4 32 100 1 2 1     

53 นายนนัทวฒันะ พาบุดดา 4 32 100 1 2 1     

54 นางฐิติรัตน ์ บุตรวชิา 4 32 100 1 2 1     

55 นางธนชัพร โคตรประทุม 4 32 100 1 2 1     

56 นางสาวสุภาพ ไปใหน 4 32 100 1 2 1   1 

57 นางสาวอุษณีย ์ แยม้บุบผา 4 32 100 1 2 1     

58 นายโสภณ เพช็รสูงเนิน 4 32 100 1 2 1     

59 นายพงษน์ภทัร จ าปาแกว้ 4 32 100 1 2 1   1 

60 นางสาวรัตนา ปิดตาเป็ง 4 32 100 1 2 1     

61 นางสาวสุภกัดี ผางแพง่ 4 32 100 1 2 1     

62 นางสาวพชัชาภรณ์ โตเจริญ 4 32 100 1 2 1     
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เจ้าหน้าที่ 

63 นางสาวบุษกร หลาบหนองแสง 4 32 100 1 2 1   1 

64 นายเทพรัตน ์ มนตน์ าโชค 4 32 100 1 2 1     

65 นายเจษฎา ล้ิมเจริญ 4 32 100 1 2 1     

66 นางสาวพสุรา จิตนอก 4 32 100 1 2 1   1 

67 นางสาวพชัฌญา จกัษุค  า 4 32 100 1 2 1     
  รวม 80 640 100 20 40 20 0 5 

  รวมทั้งส้ิน 601 4,808 100 443 106 60 90 5 

 
สรุปผล 
 จากตารางที่ 58   บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยรวม  ร้อยละของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  
 
เกณฑ์การตดัสิน 
 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ   ร้อยละ 100  อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.7 
 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  23 
 จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าอธิบาย 
 การระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  และอ่ืน ๆ  ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา  เช่น  การ
เป็นวิทยากรใหค้วามรู้  สนบัสนุนเงิน  วสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  เป็นตน้  เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ และความส าคญัของการจดั
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกบันกัศึกษา จึงไดร้ะดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นบุคลากร มี
โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน  วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑท์างการศึกษา และการเงิน 
สนบัสนุนในการจดัการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ และ
ไดด้ าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 
 นอกจากน้ี จากการท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  เขตอุตสาหกรรม
อมตะนคร  ถือไดว้า่เป็นระดมทรัพยากรในดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงวิทยาลยัฯ ไม่สามารถจดัซ้ือจากงบด าเนินการ
ของวิทยาลยัฯ เน่ืองจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์มีราคาค่อนขา้งสูง 
 

โครงการ / กจิกรรม 
 - โครงการส่งเสริมการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
 - โครงการความร่วมมือระหวา่งสถานประกอบการกบัสถานศึกษา  
 -  โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน  
  -  โครงการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานการตลาดการคา้และการประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 - งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 - งานพฒันาหลกัสูตรการจดักาเรียนและการสอน   ฝ่ายวิชาการ 
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 - งานส่ือการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 - งานทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ 
 - งานแนะแนวและจดัหางาน  ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. ทะเบียนคุมทุนการศึกษา 
2. ทะเบียนคุมจ านวนผูบ้ริการทุนการศึกษา 

การรวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มลูการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  และอ่ืน ๆ ภายในสถานศึกษา 
2. ขอ้มลูการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  และอ่ืน ๆ จากสถาบนัทางการ  

ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.     ขอ้มลูการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  และอ่ืน ๆ จากสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  23 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก 
แหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด ี              ระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภาย     
                  นอก   25 คร้ังข้ึนไป 
พอใช้        ระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภาย     
                  นอก   20-24 คร้ังข้ึนไป 
ปรับปรุง    ระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภาย     
                  นอกนอ้ยกวา่ 20 คร้ัง      
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 23 
  จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพือ่
สนับสนุนการจดัการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ตารางที ่59  ปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน มลูค่า 

1 กองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 226 7,102,269 
2 หจก.ธนาทิพย-์ชนาภา 1 1,000 
3 ทุนการศึกษาจากชมรมผูป้กครอง 3 3,000 
4 ทุนการศึกษาจากท่ีปรึกษาวทิยาลยั 11 11,000 
5 ทุนการศึกษาจากผูบ้ริหารวทิยาลยัการอาชีพพล 1 1,000 
6 ทุนการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีธุรการวทิยาลยัการอาชีพพล 1 1,400 
7 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาเทคนิคพ้ืนฐาน+เช่ือมโลหะ+เคร่ืองมือกล   400 
8 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาอิเลก็ทรอนิกส์   800 
9 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั   400 
10 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาช่างยนต ์ 6 900 
11 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาคอมพิวเตอร์   300 
12 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาการบญัชี   1,600 
13 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   200 
14 ทุนการศึกษาจากแผนกวชิาสามญัสมัพนัธ์   900 
15 ทุนเรียนดีจากผูบ้ริหารวทิยาลยัการอาชีพพล 3 2,500 
16 ทุนเรียนดีจากชมรมผูป้กครอง 2 2,000 
17 ทุนราชกมุารี 2 15,000 
18 ร้านเมืองพลการช่างวทิย ุ  500 
19 หจก.ขอนแก่นมาราธอน   500 
20 ร้านศรีทองการพิมพ ์ 2 500 
21 ร้าน 512 โฆษณา   500 
22 ทุนการศึกษาจากแม่คา้โรงอาหาร   800 
23 ทุนเรียนการศึกษา จากร้านระดมเคหะกิจ 5 5,000 
24 ทุนเรียนดี จากร้านระดมเคหะกิจ 5 5,000 
25 นกัศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 3 3,000 
26 ร้านโปรคลัเลอร์ 2 2,000 
27 ร้านมณีอาภรณ์ 2 2,000 
28 หจก.ขอนแก่นการพิมพ ์ 2 2,000 
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สรุปผล 
  จากตารางที่ 59   ปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส้ิน 28 คร้ัง ซ่ึงมากกวา่ 19 คร้ัง   
 

เกณฑ์การตดัสิน 
  จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส้ิน  28 คร้ัง    อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.7 
 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  24 
 จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนและ 
ปฏิบติัการจดัการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝึกงานในระบบปกติ ตามหลกั สูตรท่ีสถานศึกษา
จดั โดยสถานศึกษาตอ้งมีการลงนามความร่วมมือกบัสถานประกอบการ ท่ีมีความพร้อมและทนัสมยัของวสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์มีครูฝึกท่ีมีทกัษะความช านาญ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีแผนการฝึกปฏิบติังานใหก้บั
ผูเ้รียน 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัฯ มีการประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
สนบัสนุนเพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ  ในดา้นการฝึกงานของนกัศึกษา เพ่ือการ
สร้างทกัษะ การสร้างองคค์วามรู้ และการสร้างนิสยัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแก่ผูเ้รียน การสร้างรายไดใ้นระหวา่งเรียน
อนัจะส่งผลดีต่อสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและความส าเร็จจากการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งสถานประกอบการกบัสถานศึกษา กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ เป็นตน้ และตอ้งด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
โครงการ / กจิกรรม 
 - โครงการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานความร่วมมือและบริการชุมชน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 - งานทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. ท าเนียบสถานประกอบการท่ีท าความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน 
2. แผนการจดัการเรียนการสอนในระบบปกติและทวิภาคี 
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การรวบรวมข้อมูล 
 1.  แผน/เอกสาร/รายงาน ในการประสานงานกบัสถานประกอบการ ท่ีจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  
 2.  รายช่ือสถานประกอบการท่ีใหค้วามร่วมมือ และจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษาทั้งในระบบทวิภาคี/
หรือระบบปกติ 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  24 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษา
ร่วมกบัสถานศึกษา  จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและ/
หรือระบบปกติ 

ด ี             สถานประกอบการ 20 แห่ง ข้ึนไป  
พอใช้        15 – 19 สถานประกอบการ      
ปรับปรุง   สถานประกอบการนอ้ยกวา่  15 แห่ง 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 24 
  จ านวนสถานประกอบการที่มกีารจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  จดัการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

ตารางที่ 60  สถานประกอบการท่ีมีการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
ล าดบัท่ี สถานประกอบการ สาขางาน จ านวน 

(นศ.) 
หมาย
เหตุ 

1 บริษทั  ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน)   
สาขาอมตนคร 

เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 9   

ยานยนต ์ 3   

เทคโนโลยสีารสนเทศ 3   

2 บริษทั โตคูมิอิเลก็ทริกส์ไทย จ ากดั เทคนิคอุตสาหกรรม 20   

3 บริษทัโทคิโคะ คอมไพเนน้ท ์ ไฟฟ้าก าลงั 3   

บญัชี/คอมฯ 8   

เทคโนโลยสีารสนเทศ 1   
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 8   

4 บริษทัเอน็ เค แมค็คาทรอนิกส์ จ ากดั เทคนิคอุตสาหกรรม 64   

   บญัชี/คอมฯ 39   

5 บริษทันครชยัขนส่ง จ ากดั บญัชี/คอมฯ 2   

6 บริษทัโตโยตา้ ไทยเยน็ จ ากดั(สาขาบวัใหญ่) เทคนิคยานยนต ์ 5   

   ยานยนต ์ 6   

   บญัชี/คอมฯ 2   

7 บริษทัโตโยตา้ ไทยเยน็ จ ากดั(สาขาจอหอ) เทคนิคยานยนต ์ 10   

   บญัชี/คอมฯ 3   

8 บริษทัขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จ ากดั เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4   

   อิเลก็ทรอนิกส์ 1   

9 บริษทัโคว้ยฮูะ เมืองพล จ ากดั เทคนิคยานยนต ์ 1   

10 บริษทัซุปเปอร์แวร์ เซ็นทรัลแก๊ส จ ากดั เทคนิคยานยนต ์ 9   

   เทคโนโลยสีารสนเทศ 1   

11 บริษทั อีซูซุโควย้ฮูะเมืองพล จ ากดั เทคนิคยานยนต ์ 4   

12 บริษทั ลาดพร้าวพลาซ่า จ ากดั เคร่ืองท าความเยน็ฯ 6   

13 บริษทั พี เจ  เอน็จีเนียร่ิง เซอร์วิส แอนดซ์พัพลาย 
จ ากดั 

เคร่ืองท าความเยน็ฯ 4   

14 บริษทั สปีดพลสัไอที จ  ากดั เทคโนโลยสีารสนเทศ 1   

15 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเฟ่ืองทองทรานสปอร์ต  การบญัชี/คอม 2   
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ล าดบัท่ี สถานประกอบการ สาขางาน จ านวน 
(นศ.) 

หมาย
เหตุ 

16 บริษทัขอนแก่นโน๊ตบุ๊ค (ประเทศไทย)จ ากดั อิเลก็ทรอนิกส์ 5   
17 ร้านชยัทวคูีณแอร์ เคร่ืองท าความเยน็ 1   

   ไฟฟ้าก าลงั 1   
18 ร้านชลบุรีแอร์ เคร่ืองท าความเยน็ 1   
19 บริษทัเมืองพลมอเตอร์ไบค ์จ ากดั เทคนิคยานยนต ์ 3   

   เทคโนโลยสีารสนเทศ 1   
20 ร้านหวอ่อา้ยหน่ีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1   
21 ร้าน ว ีเอ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 1   
22 บริษทั อี พี เอส อินเตอร์เนชัน่แนล เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1   
23 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวเิชียรแอร์ เคร่ืองท าความเยน็ 3   
24 ศูนยอ์บรมปณฐัดาคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1   
25 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี ย ูเอส (1999) เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3   
26 ร้าน IT 2009 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2   
27 ร้าน Hitech Service เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2   

   อิเลก็ทรอนิกส์ 2   
28 ร้าน K-Upgrade Computer เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2   

   อิเลก็ทรอนิกส์ 1   
29 บริษทั ขอนแก่นธุรภณัฑ ์จ ากดั เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1   
30 บริษทั Mtac คอมพิวเตอรืแอนดอ์อฟฟิศ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2   
31 ศูนยซ่์อมมาตรฐานอิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั อิเลก็ทรอนิกส์ 3   
32 ร้านวบูิลยอ์ะไหล่บริการ ยานยนต ์ 4   
33 ร้านทองนพคุณแอร์เซอร์วสิ เคร่ืองท าความเยน็ 2   

รวมสถานประกอบการ 33  แห่ง 

 
สรุปผล     
  จากตารางท่ี  60  สถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ และจ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ รวมทั้งส้ิน 33 แห่ง  
 
เกณฑ์การตดัสิน 
   จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ  รวมสถานประกอบการ  33  แห่ง   อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.7 
 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  25 
 จ านวนคน-ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
ค าอธิบาย 
 มีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวฒิุ/ ผูน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสาขางานของผูเ้รียน จากภายนอกสถานศึกษา  เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและทอ้งถ่ิน ในการ
พฒันาผูเ้รียน 
 
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล  จดัใหมี้โครงการเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้และ
ทกัษะวิชาชีพแก่นกัศึกษา โดยแผนกวิชาและอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวิชา นอกจากน้ียงัไดเ้ชิญวิทยากรเพ่ือมาใหค้วามรู้
และทกัษะดา้นอ่ืน ๆ  เช่น โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน โครงการพฒันาบุคลิกภาพ โครงการแนะแนวอาชีพ และ
จดัหางาน โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน เป็นการใหค้วามรู้นกัศึกษาทั้งในดา้น
วิชาการและวิชาชีพอ่ืน เช่น ทกัษะในการพดู , การพฒันาบุคลิกภาพ, เทคนิคการขาย แรงงานในความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ, การปฏิบติัตวัในสถานประกอบการ   ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ ในดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจากผูป้ระกอบการใน
สาขาวิชาต่างๆ มาร่วมพฒันาผูเ้รียนในการจดัการศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ตามวตัถุประสงคร์ายวิชาและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องอาชีวศึกษา  ซ่ึงวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
โครงการ / กจิกรรม 
 1. โครงการพฒันาการเรียนการสอน  
 2.   โครงการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  
  -  กิจกรรมครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพฒันาการเรียนการเรียนการสอนและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  
 2. งานความร่วมมือและบริการชุมชน   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาท่ีมีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมในการพฒันาผูเ้รียน  
 2. จ านวนสาขาท่ีเปิดสอนในสาขา  
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การรวบรวมข้อมูล 
1. จ านวนสาขางานท่ีเปิดสอน 
2. จ านวนคน-ชัว่โมง ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน     

แต่ละสาขางานต่อภาคเรียน  
3. จ านวนสาขางานท่ีมีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมในการพฒันาผูเ้รียน ตั้งแต่ 2 คน-ชัว่โมง ต่อภาคเรียนข้ึนไป 
4. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  25 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการ
พฒันาผูเ้รียน 
 

ด ี                     มากกวา่ร้อยละ  89 
พอใช้               ร้อยละ  75-89 
ปรับปรุง          นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 25 
  จ านวนคน-ช่ัวโมง  ของผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมปัิญญาท้องถิ่น  ทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาผู้เรียน 
ประจ าปีการศึกษา   2552 
ตารางที ่61  จ านวนคน-ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
ภาคเรียนท่ี 1/2552 

ล าดบั สาขางาน 
ระดบัช้ัน/ 

ปี 
จ านวน
(นศ.) 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
ท่ีพฒันาผู้เรียน(คน) 

จ านวนช่ัวโมงที่ให้
ความรู้ (ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

1 ยานยนต ์ ปวช. 127 2 16   

2 เทคนิคยานยนต ์ ปวส. 46 2 16   

3 เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวส. 15 2 16   

4 อุตสาหกรรมการผลิต ปวส. 38 2 16   

5 ไฟฟ้าก าลงั ปวช. 95 2 16   

6 เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ ปวส. 38 2 16   

7 อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 84 2 16   

8 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส. 41 2 16   

9 เช่ือมโลหะ ปวช. 16 2 16   

10 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช. 58 2 16   

11 พณิชยการ ปวช. 81 2 16   

12 การบญัชี ปวช. 70 2 16   

    ปวส. 54 2 16   

13 คอมพิวเตอร์ ปวช. 65 2 16   

    ปวส. 41 2 16   

14 เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส. 9 2 16   

รวมทั้งส้ิน ปวช. และ ปวส. 944 - -   

 

สรุปผล 
จากตารางท่ี 56  จ านวนคน-ชัว่โมง    ของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมีส่วนร่วมในการ

พฒันาผูเ้รียน ภาคเรียนท่ี 1/2552 ทั้งระดบั ปวช.และปวส. ประกอบ จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 14 สาขางาน ท่ีมีจ านวนคน-
ชัว่โมงของผูเ้ช่ียวชาญ ตั้งแต่ 2 คน/ภาคเรียน มี 14 สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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ตารางที่ 62  จ านวนคน-ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
ภาคเรียนท่ี 2/2552 
 

ล าดบั สาขางาน 
ระดบัช้ัน/ 

ปี 
จ านวน
(นศ.) 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
ท่ีพฒันาผู้เรียน(คน) 

จ านวนช่ัวโมงที่ให้
ความรู้ (ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

1 ยานยนต ์ ปวช. 127 2 16   

2 เทคนิคยานยนต ์ ปวส. 46 2 16   

3 เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวส. 15 2 16   

4 อุตสาหกรรมการผลิต ปวส. 38 2 16   

5 ไฟฟ้าก าลงั ปวช. 95 2 16   

6 เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ ปวส. 38 2 16   

7 อิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 84 2 16   

8 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส. 41 2 16   

9 เช่ือมโลหะ ปวช. 16 2 16   

10 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช. 58 2 16   

11 พณิชยการ ปวช. 81 2 16   

12 การบญัชี ปวช. 70 2 16   

    ปวส. 54 2 16   

13 คอมพิวเตอร์ ปวช. 65 2 16   

    ปวส. 41 2 16   

14 เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส. 9 2 16   

รวมทั้งส้ิน ปวช. และ ปวส. 944 - -   
 

สรุปผล 
จากตารางท่ี 62  จ านวนคน-ชัว่โมง    ของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมีส่วนร่วมในการ

พฒันาผูเ้รียน ภาคเรียนท่ี 2/2552 ทั้งระดบั ปวช.และ ปวส. ประกอบ จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 14 สาขาวิชาท่ีมีจ านวนคน-
ชัว่โมงของผูเ้ช่ียวชาญ ตั้งแต่ 2 คน/ภาคเรียน มี 14 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  จ านวนคน-ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
คิดเป็นร้อยละ  100    อยู่ในระดบัดี 
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.7 
 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  26    
 อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 
ค าอธิบาย 
 จ านวนผูส้อนท่ีเป็นขา้ราชการ  ครูประจ า  พนกังาน ราชการ  ครูจา้งท่ีสถานสถานศึกษาท าสญัญาจา้ง
ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1  ภาคเรียน  ท่ีมีคุณวฒิุทางวิชาชีพ  ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบการจดัการเรียนการสอนต่อ
จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพลไดด้ าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA และใหค้วามส าคญัของคณะครู-อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในสาขาวิชาท่ีสอนและพยายาม
เลือกสรรครูท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใหเ้พียงพอต่อจ านวนของนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น 
จดัท าแผนอตัราก าลงัครูและบุคลากร แผนการพฒันาบุคลากร แผนการรับนกัเรียน เป็นตน้  
 ปัจจุบนัวิทยาลยัฯ นอกจากจะมีขา้ราชการครู พนกังานราชการ ครูพิเศษช่วยสอนรายเดือน  ท่ีสถานศึกษา
ท าสญัญาจา้งอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา วิทยาลยัฯ ยงัมีครูในโรงงาน ซ่ึงวิทยาลยัฯ ไดท้ าความร่วมมือส่ง
นกัศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์ และนอกจากน้ียงัไดส่้งครู-อาจารยจ์ากสถานศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์ในโรงงานเพ่ือรับ
ความรู้และทกัษะเพ่ิมเติม น ามาประยกุตใ์นการเรียนการสอนต่อไป 
 

โครงการ / กจิกรรม 
                โครงการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  

- กิจกรรมครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
- กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
- แผนปฏิบติัการประจ าปี 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานความร่วมมือและบริการชุมชน   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 - งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 -  งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 -  งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1. จ านวนนกัศึกษานกัศึกษาทั้งหมด 
2. จ านวนผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุทางวชิาชีพ 

การรวบรวมข้อมูล 
1. จ านวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
2. จ านวนผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
3. จ านวนผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
4. อตัราส่วนผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุทางวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
5. จ านวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุทางวิชาชีพต่อผูเ้รียน ตามเกณฑ ์ผูส้อน  

1 คน ต่อผูเ้รียนไม่เกิน  35  คน 
              6.     ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีผูส้อนประจ ามีคุณวฒิุทางวิชาชีพต่อผูเ้รียนตามเกณฑ ์ ผูส้อน 1 คน  ต่อ
ผูเ้รียนไม่เกิน  35  คน 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่ 26 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีผูส้อนประจ ามีคุณวฒิุ
ทางวิชาชีพต่อผูเ้รียนตามเกณฑ ์ ผูส้อน 1 คน  ต่อผูเ้รียน
ไม่เกิน  35  คน 
 

ด ี                     ร้อยละ  100 
พอใช้               ร้อยละ  50-99 
ปรับปรุง          นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 26 
  อตัราส่วนของผู้สอนประจ าที่มคุีณวุฒิด้านวชิาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวชิา 
ตารางที่ 63  อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 
 

ท่ี แผนกวชิา 

จ านวนผูส้อนประจ า รวม
ครูผูส้อน
ประจ าการ 

ร้อยละ
ครูผูส้อน
ประจ าการ 

จ านวน
ผูเ้รียน 

ร้อยละ
ของ
ผูเ้รียน 

อตัราส่วน 
ผูส้อน:
ผูเ้รียน 

ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ 
พนกังาน
ราชการ 

ครู
พิเศษ 

1 ช่างยนต ์ - 2 1 4 7 15.56 246 26.06 1:35 

2 ไฟฟ้าก าลงั - 1 2 1 4 8.89 133 14.09 1:33 

3 อิเลก็ทรอนิกส์ - 1  - 1 2 4.44 125 13.24 1:63 

4 เช่ือมโลหะ 1   - 1 2 4.44 16 1.69 1:8 

5 เคร่ืองมือกลฯ 1 1 - 1 6 13.33 104 11.02 1:17 

  เทคนิคพ้ืนฐาน  -  - 1 2           

6 การบญัชี - 3 4 3 10 22.22 205 21.72 1:21 

7 คอมพิวเตอร์ 1 - 1 2 4 8.89 106 11.23 1:27 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ       1 1 2.22 9 0.95 1:9 

9 สามญัสัมพนัธ์ - -  - 9 9 20.00 - - - 

รวม - 8 9 25 45 100 944 100.00  

 

สรุปผล 
จากตารงท่ี 63 อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา โดยภาพรวม  ร้อย

ละของสาขาวิชา ผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุทางวิชาชีพต่อผูเ้รียน ผูส้อน 1 คน ต่อ ผูเ้รียนใหม่เกิน 35 คน มี 7 สาขาวิชา คิด
เป็นร้อยละ   87.50   
 
เกณฑ์การตดัสิน    
  อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา ร้อยละ 87.50  
อยู่ในระดบัพอใช้ 
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มาตรฐานที ่ 2 
หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่  2 
 สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  2.7 
 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
 ตวับ่งช้ีที่  27   

อตัราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียน 
ค าอธิบาย 

จ านวนผูส้อนท่ีเป็นขา้ราชการ  ครูประจ า พนกังานราชการ  ครูจา้งท่ีสถานศึกษาท าสญัญาจา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ย
กวา่ 1  ภาคเรียน  ต่อจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด  ของสถานศึกษา 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพลไดด้ าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA และใหค้วามส าคญัของคณะครู-อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในสาขาวิชาท่ีสอนและพยายาม
เลือกสรรครูท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใหเ้พียงพอต่อจ านวนของนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น 
จดัท าแผนอตัราก าลงัครูและบุคลากร แผนการพฒันาบุคลากร แผนการรับนกัเรียน เป็นตน้  
 ปัจจุบนัวิทยาลยัฯ นอกจากจะมีขา้ราชการครู พนกังานราชการ ครูพิเศษช่วยสอนรายเดือนท่ีสถานศึกษาท า
สญัญาจา้งอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา วิทยาลยัฯ ยงัมีครูในโรงงาน ซ่ึงวิทยาลยัฯ ไดท้ าความร่วมมือส่ง
นกัศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์ และนอกจากน้ียงัไดส่้งครู-อาจารยจ์ากสถานศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์ในโรงงานเพ่ือรับ
ความรู้และทกัษะเพ่ิมเติม น ามาประยกุตใ์นการเรียนการสอนต่อไป 
 

โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  

- กิจกรรมครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
- กิจกรรมพฒันาบุคลากร 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานความร่วมมือ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 - งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
              1. จ านวนนกัศึกษานกัศึกษาทั้งหมด 

2. จ านวนผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุทางวิชาชีพ 
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การรวบรวมข้อมูล 
1.  ขอ้มลูแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
2.  จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
3.  จ านวนผูส้อนประจ าทั้งหมดของสถานศึกษา 

 

ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  27 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
อตัราส่วนผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียนทั้งหมดของ
สถานศึกษา 

ด ี              ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียนนอ้ยกวา่ 25 คน     
พอใช้        ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียน  25-30 คน     
ปรับปรุง   ผูส้อน 1 คน ต่อผูเ้รียนมากกวา่  30 คน 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 27 
  อตัราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 
ตารางที่ 64  อตัราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียน 
 

ท่ี แผนกวชิา 

จ านวนผูส้อนประจ า รวม
ครูผูส้อน
ประจ าการ 

ร้อยละ
ครูผูส้อน
ประจ าการ 

จ านวน
ผูเ้รียน 

ร้อยละ
ของ
ผูเ้รียน 

อตัราส่วน 
ผูส้อน:
ผูเ้รียน 

ผูบ้ริหาร ขา้ราชการ 
พนกังาน
ราชการ 

ครู
พิเศษ 

1 ช่างยนต ์ - 2 1 4 7 15.56 246 26.06 1:35 

2 ไฟฟ้าก าลงั - 1 2 1 4 8.89 133 14.09 1:33 

3 อิเลก็ทรอนิกส์ - 1  - 1 2 4.44 125 13.24 1:63 

4 เช่ือมโลหะ 1   - 1 2 4.44 16 1.69 1:8 

5 เคร่ืองมือกลฯ 1 1 - 1 6 13.33 104 11.02 1:17 

  เทคนิคพ้ืนฐาน  -  - 1 2           

6 การบญัชี - 3 4 3 10 22.22 205 21.72 1:21 

7 คอมพิวเตอร์ 1 - 1 2 4 8.89 106 11.23 1:27 

8 เทคโนโลยีสารสนเทศ       1 1 2.22 9 0.95 1:9 

9 สามญัสัมพนัธ์ - -  - 9 9 20.00 944  100.00 1:105 

รวม - 8 9 25 45 100 944 100.00 1:21 
 
 

สรุปผล 
  จากตารางท่ี 64 อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา   โดย
ภาพรวม  ร้อยละของ ผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียน ผูส้อนประจ าทั้งหมดของสถานศึกษา จ านวน 45  คน ผูเ้รียนทั้งหมดของ
สถานศึกษา จ านวน  944  คน อตัราส่วนผูส้อนประจ า : ผูเ้รียน ผูส้อน 1 คน : ผูเ้รียน 21 คน  
 
เกณฑ์การตดัสิน 
 อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา  ผู้สอน 1 คน: ผู้เรียน  21 คน  
อยู่ในระดบัด ี
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ตารางที ่65   ผลการประเมนิวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2     หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
ข้อก าหนดที่ 2    สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ดงันี้ 

ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์ 
การประเมนิ 

สัมฤทธิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน 

ด ี พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่2.1  
ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการ
พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอด 
คลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
แรงงาน 
ตวับ่งช้ีที ่13  
ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพ 
 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 79 
พอใช้ 
      ร้อยละ 75 - 79 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
 

 - โครงการพฒันาหลกัสูตร
แบบมีส่วนร่วม 
- โครงการจดัอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
- โครงการพฒันาหลกัสูตร
มาตรฐานสมรรถนะ 
-  กิจกรรมการท าความ
ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ 

ข้อก าหนดที ่2.2  
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัโดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
พฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็
ตามศกัยภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  14 
ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

ด ี                   
มากกวา่ร้อยละ  75 
พอใช้                
ร้อยละ  60 - 75 
ปรับปรุง           
นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ร้อยละ  100 

 

 
 

  โครงการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการเขียนแผนการ
สอนและโครงการสอน   
 - กิจกรรมนิเทศการสอน 

ตวับ่งช้ีที ่15  
ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
คุณภาพการสอนของผูส้อน 

ด ี         4.00 – 5.00 
พอใช้   3.50 – 3.99 
ปรับปรุง 1.00 – 3.49 

 
ร้อยละ  4.48 

 

 
 

  โครงการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน 
- กิจกรรมการเขียนแผนการ
สอนและโครงการสอน   
 - กิจกรรมนิเทศการสอน 

ตวับ่งช้ีที ่16 
ร้อยละของงบประมาณท่ี สถาน 
ศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับ
การจดัการเรียนการสอนอยา่ง
เหมาะสม 

คิดจากงบด าเนินการ 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 15 
พอใช้ 
      ร้อยละ 10 - 15 
ปรับปรุง  
  นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
 
 

ร้อยละ  13.94  
จากงบประมาณ

ทั้งหมด 

   1. แผนการจดัสรรงบประมาณ 
2. สรุปผลการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณ(แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี) 
-โครงการจดัท าส่ือการเรียน
การสอน 

-โครงการจดัระดมทุน 
อุปกรณ์ ครุภณัฑเ์พื่อ
การศึกษา 
-กิจกรรมการรายงานผลผลิต
ของนกัศึกษา (สผ.5)
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์ 
การประเมนิ 

สัมฤทธิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน 

ด ี พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่2.3  
จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสม
และเพียงพอในแต่ละสาขาวชิา 
ตวับ่งช้ีที ่17  
ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอ
ของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวชิา 

ด ี     1: 1 
พอใช้    2:1 
ปรับปรุง  มากกวา่หรือ
เท่ากบั 3:1 

นกัศึกษา  1 คน : 
คอมพิวเตอร์ 1 

เคร่ือง 

   1. โครงการส่งเสริม
พฒันา ICT   

ข้อก าหนดที ่2.4   
จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึก
ปฏิบติังาน สถานท่ีคน้ควา้ ให้
เหมาะสมกบัสาขา วชิา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบ การ และ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  
ตวับ่งช้ีที ่18  
ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคาร
เรียนอาคารประกอบหอ้งเรียน หอ้ง 
ปฏิบติัการ โรงฝึกงานพ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบติังานเหมาะสมกบัสาขา วชิาท่ี
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด ี         ปฏิบติัทุกขอ้   
พอใช้   ปฏิบติัขอ้ 1-3 
ปรับปรุง   
          ปฏิบติัขอ้ 1-2 

 
ปฏิบัตคิรบ 4 
องค์ประกอบ 

 
 
 

  โครงการพฒันาสถานศึกษา  
-กิกรรมพฒันาอาคาร
สถานท่ี 
-กิจกรรมปรับปรุงและ
พฒันาแผนกวิชา 
-กิจกรรมพฒันาภูมิทศัน์
และส่ิงแวดลอ้ม 
-ส ารวจความพึงพอใจการ
ใชห้้อง 

ตวับ่งช้ีที ่19  
ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนย์
วทิยบริการใหเ้หมาะสมกบัวชิาท่ี
เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ด ี          ปฏิบติัทุกขอ้   
พอใช้    ปฏิบติั 3 ขอ้  
ปรับปรุง  
           ปฏิบติั 1-2 ขอ้ 

 
ปฏิบัตคิรบ 4 ข้อ 

 
 
 

  โครงการพฒันาสถานศึกษา  
-กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้
วิทยบริการ 
-กิจกรรมจดัหาครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นให้กบั
ห้องสมุด 
-กิจกรรมงานวิทยบริการ 

ตวับ่งช้ีที ่20   
ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้
ครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ 

ด ี         ปฏิบติัทุกขอ้   
พอใช้   ปฏิบติัขอ้ 1-4 
ปรับปรุง  
            ปฏิบติัขอ้ 1-3 
 

 

 

 

 

 

 
ปฏิบัตคิรบ 5 ข้อ 

 
 
 

  โครงการพฒันาสถานศึกษา 
-กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้
วิทยบริการ 
-กิจกรรมจดัหาครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นให้กบั
ห้องสมุด 
-กิจกรรมงานวิทยบริการ 
-กิจกรรมการจดัหาครุภณัฑ์
และอุปกรณ์ให้ทนัสมยั 
-กิจกรรมการจดัซ่อมแซม
ครุภณัฑป์ระจ าปี การศึกษา 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์ 
การประเมนิ 

สัมฤทธิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน 

ด ี พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่2.5  
จดัระบบความปลอดภยัของสภาพ 
แวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีที ่21  
ระดบัคุณภาพการจดัระบบความ
ปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ในสาขาวชิา/สาขางาน 

 

ด ี                     
มากกวา่ร้อยละ  70 
พอใช้    
        ร้อยละ  60 - 70 
ปรับปรุง   
   นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

 
ร้อยละ 100 

 
 

  โครงการพฒันาสถานศึกษา  
1.กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภณัฑ ์
2.กิจกรรมพฒันาอาคาร
สถานท่ี 
3.กิจกรรมปรับปรุงและ
พฒันาแผนกวิชา 
4.กิจกรรมพฒันาภูมิทศัน์
และส่ิงแวดลอ้ม 

ข้อก าหนดที ่2.6  
พฒันาบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ือง 
ตวับ่งช้ีที ่22  
ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตาม
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
ด ี   มากกวา่ 
      ร้อยละ 89 
พอใช้ 
      ร้อยละ 75 - 89 
ปรับปรุง  
     นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 100 

 
 

  โครงการพฒันาบุคลากร 
- กิจกรรมการสมัมนาทาง
วิชาการ  
 - กิจกรรมการจดัอบรมทาง
วิชาการ ลาศึกษาต่อ  
 - กิจกรรมการพฒันา 
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ  
 โครงการทศันศึกษาดูงาน  
 

ข้อก าหนดที ่2.7  
ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภาย นอกสถานศึกษาร่วมกนัจดั
การศึกษาทั้งระบบทวภิาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที ่23  
จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนบั 
สนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประ
สิทธิ ภาพ 

จ านวนคร้ังหรือ
ปริมาณในการระดม
ทรัพยากรทั้งภายใน
และภายนอก/ปี 
ด ี    25 คร้ังข้ึนไป 
พอใช้    20-24 คร้ัง 
ปรับปรุง 
     นอ้ยกวา่ 20 คร้ัง 

จ านวนคร้ังท่ีมีการ
ระดมทรัพยากร
จากทั้งภายในและ
ภายนอก/ปี   

28   คร้ัง 

 
 
 
 
 

  - โครงการส่งเสริมการหา
รายไดร้ะหวา่งเรียน 
- โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งสถานประกอบการ
กบัสถานศึกษา 
-  โครงการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้
ความรู้แก่ผูเ้รียน 
 -  โครงการจดัหาส่ือ 
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

ตวับ่งช้ีที ่ 24   
จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการ
จดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดั
การศึกษาระบบทวภิาคีและระบบ
ปกติ 

สถานประกอบการ 
ดี   20 แห่งข้ึนไป  
พอใช ้  15 – 19 แห่ง      
ปรับปรุง   
       นอ้ยกวา่ 15 แห่ง 

สถานประกอบการ 
จ านวน 33 แห่ง 

 
 
 

  - โครงการสร้างความ
ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์ 
การประเมนิ 

สัมฤทธิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน 

ด ี พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ตวับ่งช้ีที ่ 25  จ านวนคน-ชัว่โมง 
ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วม ใน
การพฒันาผูเ้รียน 
 

ด ี                     
มากกวา่ร้อยละ  89 
พอใช้                
        ร้อยละ  75-89 
ปรับปรุง           
   นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

  1. โครงการพฒันาการเรียน
การสอน  
2.   โครงการสร้างความ
ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ  
-  กิจกรรมครูฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 
 

ตวับ่งช้ีที ่26  
อตัราส่วนของผูส้อนประจ าท่ีมี
คุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่
ละสาขาวชิา 

ด ี   ร้อยละ 100 
พอใช้ ร้อยละ 50 - 99 
ปรับปรุง  
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ  87.50 

 
 

 
 

 
 

โครงการสร้างความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการ  
-กิจกรรมครูฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 
-กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

ตวับ่งช้ีที ่27  
อตัราส่วนของผูส้อนประจ าต่อ
ผูเ้รียน 

ด ี   นอ้ยกวา่ 1: 25 
พอใช้   1: 25-30 
ปรับปรุง  1:30 ข้ึนไป 

1: 21  
 

  โครงการสร้างความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการ 
-กิจกรรมครูฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 
-กิจกรรมพฒันาบุคลากร 
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ตารางที ่66 สรุปผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ตวับ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิ ผลการ 

ด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 3 2 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 13 มากกวา่ 75% 60-75% นอ้ยกวา่ 60% 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 14 มากกวา่ 75% 60-75% นอ้ยกวา่ 60% 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 15 4.00 – 5.00 3.50 – 3.99  1.00 – 3.49 4.48%    
ตวับ่งช้ีท่ี 16 มากกวา่ 15% 10-15% นอ้ยกวา่ 10% 13.94%    
ตวับ่งช้ีท่ี 17 1 คน: 1 เคร่ือง 2 คน: 1 เคร่ือง 3คนข้ึนไป:1เคร่ือง 1 คน: 1 เคร่ือง    
ตวับ่งช้ีท่ี 18 ปฏิบติัทุกขอ้ ปฏิบติัขอ้ 1-3 ปฏิบติัขอ้ 1-2 ปฏิบติัทุกขอ้    
ตวับ่งช้ีท่ี 19 ปฏิบติัทุกขอ้ ปฏิบติัขอ้ 1-3 ปฏิบติัขอ้ 1-2 ปฏิบติัทุกขอ้    
ตวับ่งช้ีท่ี 20 ปฏิบติัทุกขอ้ ปฏิบติัขอ้ 1-4 ปฏิบติัขอ้ 1-3 ปฏิบติัทุกขอ้    
ตวับ่งช้ีท่ี 21 มากกวา่ 70% 60-70% นอ้ยกวา่ 60% 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 22 มากกวา่ 89% 75-89% นอ้ยกวา่ 75% 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 23 มากกวา่ 25 คร้ัง 20 - 24 คร้ัง นอ้ยกวา่ 20 คร้ัง 28 คร้ัง    
ตวับ่งช้ีท่ี 24 20 แห่ง ข้ึนไป 15-19 แห่ง นอ้ยกวา่ 15 แห่ง 33 แห่ง    
ตวับ่งช้ีท่ี 25 มากกวา่ 89% 75-89% นอ้ยกวา่ 75% 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 26 100% 50-99% นอ้ยกวา่ 50% 87.50%    
ตวับ่งช้ีท่ี 27 1 : นอ้ยกวา่ 25 1 : 25-30 1 : มากกวา่ 30 1 : 21    

การประเมินมาตรฐานที ่ 2 
        ดี       พอใช ้   ปรับปรุง 
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ตารางที ่67   สรุป จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางพฒันาปรับปรุงในมาตรฐานที ่2 
 

มาตรฐาน/
ตวับ่งช้ีที ่

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

2/13 มีการร่วมมือกบัสถานประกอบการ
ในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 - โครงการพฒันาหลกัสูตร 
- โครงการวเิคราะห์ความตอ้งการ
แรงงานของสถานประกอบการ 
 

2/14 กระบวนการเรียนการสอนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ควรมีการจดัท าแผนภูมิบริหาร
คณะวชิา/แผนกวชิาเป็นรูปแบบ
เดียวกนั 

- โครงการตรวจติดตามคุณภาพการ
เรียนการสอน 

2/15 กระบวนการเรียนการสอนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 - โครงการตรวจติดตามคุณภาพการ
เรียนการสอน 

2/16 
 

กระบวนการเรียนการสอนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 - โครงการตรวจติดตามคุณภาพการ
เรียนการสอน 

2/17 กระบวนการเรียนการสอนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 - โครงการตรวจติดตามคุณภาพการ
เรียนการสอน 

2/18 มีการมอบหมายใหง้านอาคาร
สถานท่ีควบคุมดูแลระบบ ความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั
คณะวชิา/แผนกวชิา 

 - กิจกรรมบนัทึกการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษา 
- กิจกรรมสถิติการลดอุบติัเหต ุ
-กิจกรรมส่งเสริมการป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุ 

2/19 
 
 

มีการมอบหมายใหง้านอาคาร
สถานท่ีควบคุมดูแลระบบ ความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั
คณะวชิา/แผนกวชิา 

 - กิจกรรมบนัทึกการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษา 
- กิจกรรมสถิติการลดอุบติัเหต ุ
-กิจกรรมส่งเสริมการป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุ 

2/20 มีการมอบหมายใหง้านอาคาร
สถานท่ีควบคุมดูแลระบบ ความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั
คณะวชิา/แผนกวชิา 

 - กิจกรรมบนัทึกการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษา 
- กิจกรรมสถิติการลดอุบติัเหต ุ
-กิจกรรมส่งเสริมการป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุ 

2/21 มีการมอบหมายใหง้านอาคาร
สถานท่ีควบคุมดูแลระบบ ความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั
คณะวชิา/แผนกวชิา 

 - กิจกรรมบนัทึกการตรวจสภาพและ
บ ารุงรักษา 
- กิจกรรมสถิติการลดอุบติัเหต ุ
-กิจกรรมส่งเสริมการป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุ 
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มาตรฐาน/
ตวับ่งช้ีที ่

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

2/22 
 

มีการพฒันาครูทั้งภายในและ
ภายนอกอยา่งหลากหลาย 

ควรจดัเก็บขอ้มูลและสรุปขอ้มูล
การพฒันาเป็นดา้น ๆ ท่ีชดัเจน 

-กิจกรรมการส่งเสริม สนบัสนุนให้
ครูพฒันาความรู้วชิาการ 

 
2/23 

 

มีการจดัสรรทรัพยากร บุคคล เงิน 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนบัสนุน
การจดัการศึกษา 

  

2/24 มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถาน
ประกอบการ  

 -โครงการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  
-โครงการพฒันาบุคลากรใหก้บัสถาน
ประกอบการ 
-กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ 

2/25 มีการพฒันาครูทั้งภายในและ
ภายนอกอยา่งหลากหลาย 

ควรจดัเก็บขอ้มูลและสรุปขอ้มูล
การพฒันาเป็นดา้น ๆ ท่ีชดัเจน 

 

2/26 การคดัสรรครู เนน้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ซ่ึง
ท าใหไ้ดที้มงานเหมาะสมและมี
คุณภาพยิง่ 

 - แบบสรุปจ านวนครูทั้งหมด 
- แบบสรุปจ านวนนกัศึกษาในแต่ละ
สาขาวชิา 

2/27 การคดัสรรครู เนน้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ซ่ึง
ท าใหไ้ดที้มงานเหมาะสมและมี
คุณภาพยิง่ 

 - แบบสรุปจ านวนครูทั้งหมด 
- แบบสรุปจ านวนนกัศึกษาในแต่ละ
สาขาวชิา 
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มาตรฐานที ่ 3   
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
 ตวับ่งช้ีที่  28    จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ตวับ่งช้ีที่  29   จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีที่  30    ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 
 ตวับ่งช้ีที่ 31  จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
 ตวับ่งช้ีที่  32   จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม   
ประเพณี   และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ข้อก าหนดที่  3 
 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  3.1 
 จดัท าระบบการดูแลใหค้ าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  28    
 จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ค าอธิบาย 
 สาขางาน/สาขาวิชา จดัใหผู้เ้รียนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/หอ้ง) พบครูท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลติดตามใหค้ าปรึกษา แนะน า
เก่ียวกบัการเรียนและความประพฤติอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพลไดจ้ดัโครงการท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  เพ่ือ    
สร้างระบบติดตาม ดูแล นกัศึกษาโดยมุ่งเนน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาไดเ้ขา้พบนกัศึกษา   เพ่ือใหค้ าแนะน าใหค้ าปรึกษาดา้น
การเรียนและความประพฤติรวมทั้งปลกูฝังจิตส านึกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตาม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา ดงันั้น จึงไดจ้ดัท าค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกชั้นทุกแผนก ติดตามก ากบัดูแล
นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  โดยจดัใหมี้การเขา้พบนกัศึกษาหลงัปฏิบติักิจกรรมหนา้เสาธงในช่วงเชา้ของทุก ๆ วนั  เช่น  
กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพกั โครงการเยี่ยมบา้นนกัศึกษา  เป็นตน้ และไดด้ าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี อนัส่งผลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่านไดท้ราบ
ถึงพฤติกรรมของนกัศึกษาแต่ละคนมากยิ่งข้ึน และทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาพบเจอ ซ่ึงไดใ้หค้  าปรึกษา และ
แนะน า   อนัเป็นการสร้างสมัพนัธ์ภาพท่ีดีส าหรับครูและลกูศิษย์   

 
โครงการ / กจิกรรม  
  - โครงการพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
    Home room 
  - กิจกรรมการออกเยี่ยมหอพกั และบา้นพกันกัศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
   - งานอาจารยท่ี์ปรึกษา  ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

- สมุดบนัทึกการ  Home room 
 -     กิจกรรมดูแลนกัเรียนนกัศึกษาในท่ีปรึกษา  
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การรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 
2. เอกสาร/รายงาน การจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  28 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา ด ี              มากกวา่  25 คร้ังต่อปี     

พอใช้        20-25  คร้ังต่อปี 

ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ 20 คร้ังต่อปี 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 28 
  จ านวนคร้ังของการจดัให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตารางที ่68  จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษาระดบั  ระดบั ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2552 

ล าดบั สาขางาน ระดบัช้ัน 
จ านวน
(นศ.) 

คร้ัง/ปี
การศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ รายละเอยีด 

1 ยานยนต ์ ปวช.1 30 172 อ.สมรรถชยั  สุดนอ้ย - การแต่งกาย 

    ปวช.2 16 172 อ.สญัญา  นุกูล - การเรียน 

    ปวช.3 81 172 อ.นิรุตต์ิ  ค าพิชิต - กิริยามารยาท 

2 เคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวช.1 15 172 อ.ปริญญา  ดวงทองมา - ความสะอาด 

    ปวช.2 20 172 อ.สุจริต  โคตรประทุม - การขบัข่ียานพาหนะ 

    ปวช.3 23 172 อ.อภิวฒัน์  นาคอก - การรักษาความสะอาด 

3 ไฟฟ้าก าลงั ปวช.1 36 172 อ.พิสิษฐ์  อาจเดช -แนะน า แกไ้ขปัญหา 

    ปวช.2 9 172 อ.วชัรดล  เอนอ่อน - ความสะอาด 

    ปวช.3 50 172 อ.เอนก    ถว้ยแกว้  

4 อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 26 172 อ.เกรียงศกัด์ิ  ศิริจรรยาวฒัน ์  

    ปวช.2 16 172 อ.โสภณ  เพช็รสูงเนิน  

    ปวช.3 42 172 อ.พรนิภา  หงษบิ์นมา  

5 เช่ือมโลหะ ปวช.1 2 172 อ.สุนทร   จนัทะสี   

    ปวช.2 -  -  -   

    ปวช.3 14 172 อ.วิรวฒัน์  ภกัดีวฒิุ   

6 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช.1 16 172 อ.ณฐัพล  ชยันอ้ย   

    ปวช.2 11 172 อ.ทรงพล  นามแป้น   

    ปวช.3 39 172 อ.ดวงฤทยั  โรจนมาน   

7 พาณิชยการ ปวช. 81 172 อ.สุมาลี  แกว้ศรีบุตร   

8  การบญัชี ปวช.2 16 172 อ.นนัทน์ภสัร์  พาบุดดา   

    ปวช.3 54 172 อ.อรวรรณ ศรีแกว้   

9 คอมพิวเตอร์ ปวช.2 24 172 อ.สุริยงค ์ บุส าโรง   

    ปวช.3 41 172 อ.วรรณธิดา  ซ่ือจริง   

          

 
สรุปผล 

จากตารางท่ี 63 จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษาระดบั  ปวช. ประจ าปีการศึกษา  2552 การ
ด าเนินงานพบอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกวนัต่อสปัดาห์ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในช่วงหลงัเลิกกิจกรรมหนา้เสาธง รวม
ทั้งส้ิน  172 คร้ัง   
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ตารางที่ 69  จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษาระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2552 

ล าดบั สาขางาน ระดบัช้ัน 
จ านวน
(นศ.) 

คร้ัง/ปี
การศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ รายละเอยีด 

1 เทคนิคยานยนต ์ ปวส.1 33 172 อ.สุจริต  โคตรประทุม - การแต่งกาย 
    ปวส.2 13 172 อ.สญัญา  นุกูล - การเรียน 
 2 เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวส.2 15 172 อ.วรเชษฐ์  วรสุทธิพงษ ์ - กิริยามารยาท 
3 เคร่ืองท าความเยน็และ ปวส.1 29 172 อ.ประดิษฐ์   แดงกลาง - การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

   ปรับอากาศ ปวส.2 9 172 อ.วชัรดล  เอนอ่อน - ความสะอาด 
4 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1 28 172 อ.กฤษณะ  เสนสย - การขบัข่ียานพาหนะ 
    ปวส.2 13 172 อ.พรนิภา  หงษบิ์นมา - การรักษาความสะอาด 

5 การบญัชี ปวส.1 22 172 อ.เบญจกาญจน์ ปักกงัพะลงั - แนะน า แกไ้ขปัญหา 
    ปวส.2 32 172 อ.ศิริวรรณ รูปสูง   
6 เทคโนโลยสี านกังาน ปวส.1 33 172 อ.วิชยั  ทิ้งเสน   
    ปวส.2 8 172 อ.วิชยั  ทิ้งเสน   
7 เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส.1 9 172 อ.เทพพิทกัษ ์  หม่ืนลิตร   

รวม 172 คร้ัง     
 

สรุปผล   
จากตารางท่ี  69  จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษาระดบั  ปวส. ประจ าปีการศึกษา  2552  การ

ด าเนินงานพบอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกวนัต่อสปัดาห์ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในช่วงหลงัเลิกกิจกรรมหนา้เสาธง รวม
ทั้งส้ิน  172  คร้ัง    
 

เกณฑ์การตดัสิน 
  จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา   จ านวน  172  คร้ัง   อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ข้อก าหนดที่  3 
 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  3.1 
 จดัท าระบบการดูแลใหค้ าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  29    
 จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาจดัใหบ้ริการตรวจสอบสารเสพติด  ส่ิงเสพติดชนิดร้ายแรง  เช่น  ยาบา้  เฮโรอีน  เป็นตน้  ใหก้บั
ผูเ้รียนทั้งหมดในสถานศึกษา 
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล  ไดด้ าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ      ใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองสารเสพติดและอบายมุขเป็นอยา่งยิ่ง โดยจดัใหมี้กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัศึกษา เช่น 
กิจกรรม D-Day กิจกรรม 11 ดี 11 เก่ง กิจกรรมอบรมแกนน าตา้นภยัยาเสพติด กิจกรรมตรวจหอพกัและสถานบนัเทิง  
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นตน้ น าผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการหามาตรการ ในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ครู-อาจารย ์ ไดจ้ดักิจกรรมใหค้วามรู้เพ่ือใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงโทษของส่ิงเสพติดและอบายมุข และ
จดักิจกรรมส่งเสริมโดยใหผู้เ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์นอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะของนกัศึกษาทุกภาคเรียน   ปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัสารเสพติดจึงลดนอ้ยลง   
 

โครงการ/ กจิกรรม  
  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด   

- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- กิจกรรมตรวจหอพกัและสถานบนัเทิง 

  

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 2. งานปกครอง  ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 

1. จ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตรวจสอบสารเสพติด  
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การรวบรวมข้อมูล 
1. จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตรวจสารเสพติด 
3. รายงานผลการตรวจแต่ละคร้ัง 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  29 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนคร้ังของการจดับริการตรวจ     สารเสพติดใหก้บั
ผูเ้รียนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ด ี            1 คร้ังต่อปีหรือมากกวา่และจ านวนผูเ้รียนท่ีได ้
                 รับการตรวจ มากกวา่ร้อยละ  90  
พอใช้      1 คร้ังต่อปีหรือมากกวา่และจ านวนผูเ้รียนท่ีได ้
                 รับการตรวจ ร้อยละ  80-90 
ปรับปรุง 1 คร้ังต่อปีหรือมากกวา่และจ านวนผูเ้รียนท่ีได ้

               รับการตรวจ นอ้ยกวา่ร้อยละ  80 หรือไม่มีการ 
                 ตรวจ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 29 
  จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพตดิให้กบัผู้เรียน 
ตารางที่  70  จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
 

ท่ี ระดบัการศึกษา 
จ านวนคร้ังท่ี

ตรวจ 
จ านวน นศ. 

จ านวนนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บการตรวจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ปวช. 1 2 206 206 100 

2 ปวช. 2 2 112 112 100 

3 ปวช. 3 2 344 344 100 

4 ปวส. 1 2 192 192 100 

5 ปวส. 2 2 90 90 100 

รวม 2 944 944 100 

 
สรุปผล   
 จากตารางท่ี  70 จ านวนคร้ังของการจดับริการ  ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน  และจ านวนคร้ังของการ
จดัการบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน  นกัศึกษารวมทั้งส้ิน  944 คน  จ านวนคร้ังท่ีนกัศึกษาไดรั้บการ
ตรวจสอบสารเสพติด  จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน   รวม  2  คร้ัง/ปีการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
   จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน   2 คร้ัง / ปีการศึกษาอยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ข้อก าหนดที่  3 
 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  3.1 
 จดัท าระบบการดูแลใหค้ าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที่  30  
  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 
ค าอธิบาย 
 ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั  โดยการลาออก และพน้สภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา  หรือในกรณีอ่ืน  เม่ือเทียบ
กบัผูเ้รียนแรกเขา้  ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียนนกัศึกษา  ในปีการศึกษาเดียวกนั 
 

การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล ได้ ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ มีความ ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการติดตามและดูแลนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายในการติดตาม  และดูแล
นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ืองสม ่าเสมอทั้งทางดา้นวิชาการ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และดา้นบุคลิกภาพ โดยมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษารับผิดชอบอยา่งชดัเจนทุกแผนกวิชาทุกชั้นปี  มีการก าหนด
แผนการด าเนินงานในแผนปฏิบติัการทุกปี มีกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา โครงการเครือข่ายผูป้กครอง โครงการ HOT LINE 
สายด่วน โครงการวิจยัปัญหาและสาเหตุการออกกลางคนัของผูเ้รียน เป็นตน้ และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 มีการติดตามนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด โดยงาน แนะแนวและสวสัดิการการศึกษาจะมีการแต่งตั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชั้นเรียน  มีหนา้ท่ีในการดูแลใหค้ าปรึกษาแนะน ากบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ส าเร็จการ 
ศึกษาในระดบันั้น ๆ อาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาจะพบปะพดูคุยกนัทุกวนัหลงักิจกรรมหนา้เสาธง กรณีท่ีนกัศึกษา
ตอ้งการค าแนะน าช่วยเหลือ จะมีการด าเนินงานตามล าดบัขั้นตอนพร้อมจดัท าบนัทึกการใหค้ าแนะน าช่วยเหลือส่งงาน
อาจารยท่ี์ปรึกษา  
  กรณีท่ีเป็นปัญหาท่ีผิดต่อกฎระเบียบของวิทยาลยัฯ มีการด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญผูป้กครองเพ่ือ
ปรึกษาหารือตามสภาพปัญหานั้น ๆ ถา้นกัศึกษารายใดมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถศึกษาต่อได ้งานทะเบียนจะเป็น
ผูด้  าเนินการเป็นล าดบัต่อไป ตามสภาพปัญหา   เช่น มีการยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา การลาออก 
การประกาศการพน้สภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2545 พ.ศ.2547 หมวด 1 สภาพนกัศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
วา่ดว้ยการจดัการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศกัราช 2546 พ.ศ.2547  หมวด 1 สภาพนกัเรียน 
 

โครงการ / กจิกรรม 
  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  

- กิจกรรมการรับสมคัรนกัศึกษา 
- กิจกรรมการรายงานยอดนกัศึกษาประจ าปี 
- ขอ้มลูการออกกลางคนันกัเรียน นกัศึกษา 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   
- งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนผูเ้รียนแรกเขา้  ประจ าปีการศึกษา 2552 
 2.จ านวนผูเ้รียนออกกลางคนันกัเรียน นกัศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2552 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนผูเ้รียนแรกเขา้ ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ในปีการศึกษาเดียวกนั  แต่ละหลกัสูตร ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทุกชั้นปี 

 2.  จ านวนผูเ้รียนปัจจุบนั แต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทุกชั้นปี  

 3.  จ านวนผูเ้รียนแต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทุกชั้นปี ท่ีออกกลางคนัและสาเหตุ
การออกทุกชั้นปี 

 4.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั ในแต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทุกชั้นปี  

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่ 30 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบั
แรกเขา้ 

ด ี              นอ้ยกวา่ร้อยละ 31     
พอใช้        ร้อยละ 31-40 
ปรับปรุง   มากกวา่ร้อยละ 40 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 30 
  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมือ่เทียบกบัแรกเข้า 
ตารางที่  71  ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ ระดบั ปวช. 
 

หลกัสูตร สาขางาน ระดบัชั้น 
จ านวน
แรกเขา้ 

คงเหลือปี 
2552 

จ านวนท่ีออกกลางคนั จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ปวช. ยานยนต ์ ปวช.1 30 30 0 0.00     

    ปวช.2 35 16 19 54.29     

    ปวช.3 89 81 8 8.99 36 40.45 

  เคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวช.1 15 15 0 0.00     

    ปวช.2 22 20 2 9.09     

    ปวช.3 24 23 1 4.17 14 58.33 

  ไฟฟ้าก าลงั ปวช.1 36 36 0 0.00     

    ปวช.2 13 9 4 30.77     

    ปวช.3 56 50 6 10.71 25 44.64 

  อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 26 26 0 0.00     

    ปวช.2 23 16 7 30.43     

    ปวช.3 45 42 3 6.67 24 53.33 

  เช่ือมโลหะ ปวช.1 2 2 0  -     

    ปวช.2 1 0 1 100.00     

    ปวช.3 17 14 3 17.65 8 47.06 

  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช.1 16 16 0 0.00     

    ปวช.2 15 11 4 26.67     

    ปวช.3 46 39 7 15.22 20 43.48 

  พณิชยการ ปวช.1 81 81 0 0.00     

  การบญัชี ปวช.2 28 16 12  -     

    ปวช.3 62 54 8 12.90 38 61.29 

  คอมพิวเตอร์ ปวช.2 38 24 14       

    ปวช.3 52 41 11 21.15 25 48.08 

รวม 772 662 110 14.25 190 48.59 

 
สรุปผล 
 ตารางท่ี 71 ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  ระดบั ปวช. ร้อยละของผูเ้รียนออกกลางคนัเม่ือเทียบ
กบัแรกเขา้  ในระดบั ปวช. คิดเป็นร้อยละ  14.25 
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ตารางที่  72  ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ ระดบั ปวส. 

หลกัสูตร สาขางาน ระดบัชั้น 
จ านวน
แรกเขา้ 

คงเหลือปี 
2552 

จ านวนท่ีออกกลางคนั จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์ ปวส.1 33 33 0 0.00     
    ปวส.2 13 13     9 69.23 
  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวส.2 18 15 3 16.67 15 83.33 
  อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.1 38 38 0 0.00     
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ  ปวส.1 29 29 0 0.00 6 20.69 
    ปวส.2 9 9         
  เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1 28 28 0 0.00     
    ปวส.2 13 13     12 92.31 
  การบญัชี ปวส.1 22 22 0 0.00     
    ปวส.2 36 32 4  11.11  32 88.89 
  เทคโนโลยสี านกังาน ปวส.1 33 33 0 0.00     
    ปวส.2 8 8     4 50.00 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส.1 9 9 0 0.00   0.00 

รวม 289 282 7 2.42 78 68.68 

 
สรุปผล 
 ตารางท่ี  72 ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  ระดบั ปวส. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือ
เทียบกบัแรกเขา้  ในระดบั  ปวส. คิดเป็นร้อยละ 2.42 
 

 
ตารางที่  73  ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ ระดบั ปวช. และ ระดบั ปวส. 
 

หลกัสูตร 

จ านวน
แรกเขา้ 

คงเหลือปี 
2552 

จ านวนท่ีออกกลางคนั จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ปวช. 772 662 110 14.25 190 48.59 

ปวส. 289 282 7 2.42 78 68.68 

รวมทั้งส้ิน 1,061 944 117 11.03 268 58.64 

 
สรุปผล 
 ตารางท่ี 73 ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  ระดบั ปวช. และ ปวส.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออก
กลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  ทั้งสองระดบั  คิดเป็นร้อยละ  11.03 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  ร้อยละ    11.03  อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
ข้อก าหนดที่  3 
 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  3.2 
 จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพ
และมนุษยสมัพนัธ์ 
ตวับ่งช้ีที่  31   
 จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม
ดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ใหก้บัผูเ้รียนทุกสาขาวิชา/สาขา
งาน 

 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย จากวิสยัทศันข์องวิทยาลยัการอาชีพพล มุ่งมัน่จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ดว้ยวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนชุมชนทอ้งถ่ิน  ใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะทางดา้นการจดัการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัท าโครงการ
และกิจกรรม  เช่น จดัสรรงบประมาณในการจดักิจกรรม กิจกรรม อชท. กิจกรรมดนตรี งานกีฬาสี โครงการธรรมะประจ า
สปัดาห์ โครงการค่ายอาสาพฒันา โครงการสร้างวินยัในการขบัข่ี เป็นตน้ และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA       
เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามีทกัษะการส่ือสารและการวิจยั ใหส้ามารถคิดวิเคราะห์ คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น ทั้งดา้นความรู้
ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น จึงไดจ้ดัใหมี้หอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษ หอ้งอินเตอร์เน็ต หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะทางดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทกัษะการประดิษฐคิ์ดคน้ 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชต้ามสาขาวิชาชีพ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางดา้นทฤษฏีและทกัษะทางดา้น
สาขาวิชาชีพต่างๆ  
  นอกจากนั้นยงัไดจ้ดัใหน้กัศึกษาไดอ้อกฝึกงานตามสถานประกอบการ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์
ตรงและประสบการณ์จริงพร้อมกบัจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพควบคู่ไป
พร้อม ๆ กนั เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ป็นผูมี้จิตใจท่ีดีงาม เป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีความสง่างามและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อไป 
ในการท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา 
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โครงการ / กจิกรรม 
 โครงการ 11 ดี 11 เก่ง  
 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  

- กิจกรรมหนา้สงธง 
- กิจกรรมไหวค้รู 
- กิจกรรมการตรวจเคร่ืองแต่งกาย 
- กิจกรรมพฒันาจิต 

  
ผู้รับผดิชอบโครงการ   

- งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา (องคก์ารวิชาชีพ) ฝ่ายพฒันาการศึกษา 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาท่ีจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยัการอาชีพพล 
 2.รายงานผลการจดักิจกรรม ดา้นวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพและดา้นบุคลิกภาพ
และมนุษยส์มัพนัธ์ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา 
 2.  จ านวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจดัการจดักิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริม
วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  และ กิจกรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพและมนุษย
สมัพนัธ์ 
 3.  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังของการจดักิจกรรม 
 4.  รายงานการประเมินการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ัง 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่ 31 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจดักิจกรรมทั้ง 3 
ประเภทกิจกรรม 

ด ี              มากกวา่ร้อยละ  80     
พอใช้        ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 31 
  จ านวนคร้ังและประเภทของกจิกรรมที่ส่งเสริมด้านวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีามในวชิาชีพ 
รวมทั้งด้านบุคลกิภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
ตารางที่ 74   กิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและ
มนุษยสมัพนัธ์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วิชาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สารเสพติดส่ือลามกนาจาร การ
พนนัและการทะเลาะววิาท  
-กิจกรรมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพ
ติด  

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   

 
 
 
 
 
 

93 

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สารเสพติดส่ือลามกนาจาร การ
พนนัและการทะเลาะววิาท  
-กิจกรรมตรวจปัสสาวะ 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   

 
 
 
 
 
 

100 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วิชาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

3 โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตย 
-รณรงคส์ร้างจิตส านึกการพฒันา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   

 
 
 
 
 
 

94 

4 โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการองคก์ารวชิาชีพ 
 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   

 
 
 
 
 
 

95 

5 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   92 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วิชาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

6 โครงการเสริมสร้างภาวะผูน้ า 
- กิจกรรมอบรมเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ า 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   85 

7 โครงการประเมินคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์
-กิจกรรมการประเมิน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   90 

8 โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
ไทย วฒันธรรมทอ้งถ่ินและ
มารยาทไทย 
-กิจกรรมเน่ืองในวนัวสิาขบูชา 
 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   95 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     168                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วชิาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

9 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาท
ไทย 
-พิธีไหวค้รูและไหวค้รูช่าง 
 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   96.85 

10 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาท
ไทย 
-กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา 
 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   94.28 

11 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาท
ไทย 
-กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

   95.00 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     169                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วชิาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

12 โครงการนกัศึกษาวชิาชีพ
ภายใตก้ารนิเทศ 
-โครงการหารายไดร้ะหวา่ง
เรียน 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

100 

13 โครงการแข่งขนักีฬา 
-กีฬาฟตุบอล  7  คน 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 100 

14 โครงการแข่งขนักีฬา 
-กีฬาสีภายใน 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

97.50 
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วทิยาลยัการอาชีพพล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วชิาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสา
พฒันา 
-กิจกรรมอาสาพฒันาท าความ
สะอาด บา้น วดั โรงเรียน 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 96.00 

16 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
นนัทนาการ 
-กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพ 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 97.02 

17 โครงการพฒันาจิต 
-กิจกรรมอบรมพฒันาจิต 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 98.00 
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วทิยาลยัการอาชีพพล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วชิาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

18 โครงการวนัส าคญัของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
-กิจกรรมถวายพระพรวนัแม่
แห่งชาติ 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

97 

19 โครงการวนัส าคญัของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
-กิจกรรมถวายพระพรวนัพ่อ
แห่งชาติ 
 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

98 

20 โครงการประกวดผลงานและ
ส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   100 

 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     172                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วชิาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

21 โครงการแข่งขนัตอบปัญหาทาง
วชิาการ 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   96 

22 โครงการทดสอบมาตรฐานการ
ใชค้อมพิวเตอร์ 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   100 

23 โครงการส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมวนัคริสมาตร์ 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   94 
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วทิยาลยัการอาชีพพล 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วชิาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

24 โครงการส่งเสริมการหารายได้
พิเศษระหวา่งเรียน 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   100 

25 โครงการประกวดโครงการ
วทิยาศาสตร์และส่งประดิษฐจ์าก
ส่ิงของเหลือใช ้

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   100 

26 โครงการส่งเสริมเทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 
-กิจกรรมการเดินทางไกลและเขา้
ค่ายพกัแรมลูกเสือวสิามญั 

ยานยนต ์
เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกล 
เช่ือมโลหะ 
พณิชยการ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   91.66 
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สรุปผล 
 จากตารางท่ี  74 กิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้ง
ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยส์มัพนัธ์  มี  26 กิจกรรม/โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  95.97 
 

ตารางที่  75   กจิกรรมที่ส่งเสริมด้านวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีามในวชิาชีพ รวมทั้งด้านบุคลกิภาพ  
และมนุษยสัมพนัธ์ 
 

ล าดบั สาขางาน 
จ านวนดา้นท่ีพฒันาผูเ้รียน ไม่มีการจดั 

3 ดา้น 2 ดา้น 1 ดา้น กิจกรรม 
1 ยานยนต ์     
2 เคร่ืองกลอุตสาหกรรม     
3 ไฟฟ้าก าลงั     
4 อิเลก็ทรอนิกส์     
5 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง     
6 เช่ือมโลหะ     
7 พณิชยการ     
8 เทคนิคยานยนต ์     
9 เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม     

10 เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ     
11 เทคนิคคอมพิวเตอร์     
12 การบญัชี     
13 คอมพิวเตอร์     
14 เทคโนโลยสีารสนเทศ     

รวม 14   สาขางาน  

ร้อยละ 100  

 
สรุป      
  จากตารางท่ี  75  สาขาวิชาท่ีมีการจดักิจกรรม ส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์  มีทั้งหมด 14   สาขางาน   คิดเป็นร้อยละ 95.97 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์    ร้อยละ 95.97   อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ข้อก าหนดที่  3 
 สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผูเ้รียนและจดักิจกรรม  ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  3.3 
 จดัท าระบบการดูแลใหค้ าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ แกไ้ขเป็น  จดักิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีที่  32  
   จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม  ประเพณี และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  ทั้งท่ีจดัภายในและภายนอกสถานศึกษา  ใหก้บัผูเ้รียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
 
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด จากพนัธกิจ ( VISSION) ของวิทยาลยัการอาชีพพล มุ่งมัน่จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานตลอดจน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ใหผู้จ้บการศึกษามีทกัษะทางวิชาชีพ  ทกัษะในการจดัการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์ 
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความตระหนกัในเร่ืองการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น  
กิจกรรมเก่ียวกบัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์กิจกรรมร่วมประเพณีในทอ้งถ่ิน กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมต่าง ๆ 
กิจกรรมรณรงคก์ารแต่งกายนิยมไทย เป็นตน้ ในเร่ืองของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในวิทยาลยัฯ โดยการจดัท าโครงการ
ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ มีการจดัตั้งชมรมอาสาพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีการจดัท าโครงการอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทยร่วมกบัชุมชน
และทอ้งถ่ินทุกภาคเรียน ท าใหน้กัศึกษามีทกัษะในการคิด และปฏิบติัตนอยา่งถกูตอ้ง ตลอดจนการน าไปใชใ้นชีวิตเพ่ือ
พฒันาตนและสงัคมต่อไป ซ่ึงวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 
 
โครงการ / กจิกรรม  

โครงการส่งเสริมวฒันธรรมไทย  วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาทไทย 
-  กิจกรรมแห่เทียน 
- กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมเทศกาลงานวนัไหม 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   
  - งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา (องคก์ารวิชาชีพ) ฝ่ายพฒันาการศึกษา 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาท่ีจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยัการอาชีพพล  
 2. รายงานผลการจดักิจกรรม  ท่ีส่งเสริมดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
 
การรวบรวมข้อมูล 

1. จ านวนสาขาวิชา/สาขางานทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. จ านวนสาขางาน/สาขาวิชาท่ีมีการจดักิจกรรมครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริม  
การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ 
ประเพณี 
3.   จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังของการจดักิจกรรม 
4.    รายงานการประเมินการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ัง 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  32 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจดักิจกรรม ทั้ง 2 
ประเภทกิจกรรม 

ด ี              มากกวา่ร้อยละ  80     
พอใช้        ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 32 
  จ านวนคร้ังและประเภทของกจิกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ตารางที่ 76  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
การส่งเสริมและท านุบ ารุง 

หมายเหต ุ
(ร้อยละ) อนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม
ประเพณี 

1 โครงการกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมอาสาพฒันา     

 -กิจกรรมอาสาพฒันาท าความสะอาด วดั บา้น โรงเรียน   96 

2 -กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม   92 

3 -กิจกรรมเน่ืองในวนัวสิาขบูชา    95 

4 -กิจกรรมพิธีไหวค้รูและไหวค้รูช่าง   96.85 

5 -กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา    94.28 

6 -กิจกรรมประเพณีลอยกระทง   95 

รวม     6  กจิกรรม 

 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี  76  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  มี 1 โครงการ  6 กิจกรรม  ประกอบดว้ย  โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพฒันา  กิจกรรมอาสาพฒันาท า
ความสะอาด วดับา้น โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 96  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คิดเป็นร้อยละ 92  กิจกรรมเน่ืองใน
วนัวิสาขบูชา คิดเป็นร้อยละ 95   กิจกรรมพิธีไหวค้รูและไหวค้รูช่าง  คิดเป็นร้อยละ 96.85   กิจกกรมแห่เทียนเขา้พรรษา   
คิดเป็นร้อยละ 94.28  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ 95  และเป็นกิจกรรมท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  3 กิจกรรม  
กิจกรรมท่ีเป็นวฒันธรรมประเพณี  6 กิจกรรม 
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ตารางที่ 77  กจิกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

สรุปตามสาขาวชิา 
 

ล าดบั สาขางาน 
จ านวนดา้นท่ีพฒันาผูเ้รียน ไม่มีการจดั 

2 ดา้น 1 ดา้น กิจกรรม 
1 ยานยนต ์    
2 เคร่ืองกลอุตสาหกรรม    
3 ไฟฟ้าก าลงั    
4 อิเลก็ทรอนิกส์    
5 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง    
6 เช่ือมโลหะ    
7 พณิชยการ    
8 เทคนิคยานยนต ์    
9 เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม    
10 เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ    
11 เทคนิคคอมพิวเตอร์    
12 การบญัชี    
13 เทคโนโลยสี านกังาน    
14 เทคโนโลยสีารสนเทศ    

รวม 14   สาขางาน  

ร้อยละ 100  
 
 

สรุปผล 
 จากตารางท่ี 77 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี  และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม     คิดเป็นร้อยละ  100 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม   ร้อยละ 100  อยู่ในระดบัด ี
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ตารางที่ 78  ผลการประเมนิและวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ข้อก าหนดที่ 3  สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจดักจิกรรม ดงันี้  
 

ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหายเกณฑ์การ
ประเมนิ 

สัมฤทธ์ิผลของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน 

ด ี พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่3.1  
จดัท าระบบการดูแลให้
ค  าปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 
ตวับ่งช้ีที ่28  
จ านวนคร้ังของการจดัให้
ผูเ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ด ี 
   มากวา่ 25 คร้ังต่อปี 
พอใช้  
   20-25 คร้ังต่อปี 
ปรับปรุง  
  นอ้ยกวา่ 20 คร้ังต่อ
ปี 
 

172  คร้ัง/ปี  
 

 
 

 - โครงการพบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
Home room 
 - กิจกรรมการออกเยีย่ม
หอพกั และบา้นพกั
นกัศึกษา 
 

ตวับ่งช้ีที ่29  
จ านวนคร้ังของการจดับริการ
ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บั
ผูเ้รียน 

ด ี   1 คร้ังหรือ 
มากกวา่ 1 คร้ังต่อปี
และมากกวา่ 90%
ของผูเ้รียนทั้งหมด 
พอใช้   1   คร้ังต่อปี 
และจ านวน 80-90%
ของผูเ้รียนทั้งหมด 
ปรับปรุง ไม่จดัหรือ 
1 คร้ังต่อปี แต่นอ้ย
กวา่ 80% ของผูเ้รียน
ทั้งหมด 

2 คร้ังต่อปี 
จ านวนร้อยละ 100 

 
 

  โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาสารเสพติด 
-กิจกรรมตรวจสารเสพ
ติด 
-กิจกรรมตรวจหอพกั
และสถานบนัเทิง 
 
 

ตวับ่งช้ีที ่30  
ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออก
กลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 

ด ี 
    นอ้ยกวา่ร้อยละ 31  
พอใช้  
   ร้อยละ  31-40 
ปรับปรุง  
    มากกวา่ร้อยละ 40 

สรุป  
ระดบัชั้น(ปวช.)และ 
ปวส.ร้อยละ  11.03 

 
 
 

  โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
-กิจกรรมการรับสมคัร
นกัศึกษา 
-กิจกรรมการรายงาน
ยอดนกัศึกษาประจ าปี 
-ขอ้มูลการออกกลางคนั
นกัเรียน นกัศึกษา 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหายเกณฑ์การ

ประเมนิ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน 

ด ี พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่3.2  
จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิา 
การ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ รวม 
ทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษย์
สมัพนัธ์ 
ตวับ่งช้ีที ่31  
จ านวนคร้ังและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวชิาการ 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีดีงามในวชิาชีพรวมทั้งดา้น
บุคลิกภาพแลมนุษยส์มัพนัธ์ 

ด ี 
   มากกวา่ร้อยละ 80 
พอใช้  
   ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง  
    นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
 

 
ร้อยละ  95.97 

 
 

 
 
 

 โครงการ 11 ดี 11 เก่ง 
โครงการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กิจกรรมหนา้สงธง 
-กิจกรรมไหวค้รู 
-กิจกรรมการตรวจเคร่ือง
แต่งกาย 
-กิจกรรมพฒันาจิต 

ข้อก าหนดที ่3.3  
จดักิจกรรมส่งเสริมการท านุ
บ ารุงส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
ประเพณีและท านุบ ารุงศิลป 
วฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีที3่2  
จ านวนคร้ังและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม   วฒันธรรม 
ประเพณีและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

ด ี 
   มากกวา่ร้อยละ 80 
พอใช้  
   ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง  
    นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
 

 
ร้อยละ  100 

 
 

  โครงการส่งเสริม
วฒันธรรมไทย  
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและ
มารยาทไทย 
-  กิจกรรมแห่เทียน 
-กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมเทศกาลงานวนั
ไหม 
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ตารางที ่79  สรุปผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

ตวับ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิ ผลการ 

ด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 3 2 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 28 มากกวา่ 25 คร้ัง/ปี 20 – 25 คร้ัง/ปี นอ้ยกวา่ 20 คร้ัง/ปี 172 คร้ัง/ปี    
ตวับ่งช้ีท่ี 29 มากกวา่ 90% 80 – 90 %  นอ้ยกวา่ 80 % 100%    
ตวับ่งช้ีท่ี 30 นอ้ยกวา่ 31% 31 – 40 %  นอ้ยกวา่ 40 % 11.03%    
ตวับ่งช้ีท่ี 31 มากกวา่ 80% 75 – 80 %  นอ้ยกวา่ 75 % 95.97%    
ตวับ่งช้ีท่ี 32 มากกวา่ 80% 75 – 80 %  นอ้ยกวา่ 75 % 100%    

 
 

การประเมินมาตรฐานที ่ 3 
        ดี       พอใช ้    ปรับปรุง 
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ตารางที ่80  สรุป จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางการพฒันาปรับปรุงในมาตรฐานที ่3 
 
มาตรฐาน/
ตวับ่งช้ีที ่

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

3/28 นกัศึกษาไดพ้บอาจารยท่ี์ปรึกษา  
หนา้เสาธงทุกวนัท าการ 
 

 -โครงการและปฏิทินนกัศึกษา
พบอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกภาคเรียน 
-โครงการติดตามแกไ้ขปัญหา
นกัศึกษาขาดเรียน 
-โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
นกัศึกษา 

3/29 มีการตรวจสารเสพติดนกัศึกษาทุก
ภาคเรียน 

 -โครงการตรวจสอบสารเสพติด 

3/30  1.จดัใหมี้โครงการ/กิจกรรมแกปั้ญหา 
2.ควรมีการศึกษาสาเหตุ  เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 

 

3/31 มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย 1.กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ และการ
มีมนุษยส์มัพนัธ์ไม่ชดัเจน 
2.น าเสนอขอ้มูล และเอกสารหลกัฐาน
สนบัสนุน แต่ละประเภทใหช้ดัเจน  

-โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและ
การมีมนุษยส์มัพนัธ์ 

3/32 จดักิจกรรมหลายคร้ังและ
หลากหลาย 
-ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 -โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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มาตรฐานที ่ 4   
การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

 
 ตวับ่งช้ีที่ 33   จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกทกัษะวิชาชีพ 
 ตวับ่งช้ีที่  34   ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และฝึกทกัษะ
วิชาชีพต่อ งบด าเนินการ 
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มาตรฐานที ่ 4 
การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

 
ข้อก าหนดที่  4 
 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สงัคม   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  4.1 
  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน  สงัคม  องคก์ร  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพฒันา
ประเทศอยา่งต่อเน่ือง   
ตวับ่งช้ีที่  33    
  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกทกัษะวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพพร้อมทั้งใหค้วามรู้และค าแนะน าในการดูแล
บ ารุงรักษา รวมทั้งมีการใหบ้ริการโครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งน้ีทุกกิจกรรม/
โครงการจะตอ้งมีการประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 

การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย การจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปี 2552  ข องวิทยาลยัการอาชีพพล มีการตามวงจร
คุณภาพ PDCA  เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  มีการประชุมวางแผนก าหนดแนวทางตลอดจนงบประมาณในการบริการ
วิชาชีพสู่สงัคม มีการประชุมด าเนินงานก่อนด าเนินโครงการ และมีการสรุปผล หลงัด าเนินโครงการจนเสร็จส้ินแลว้ มี
การมุ่งเนน้บริการวิชาชีพตามความตอ้งการของชุมชน สงัคม องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการสนองวิสยัทศัน์
ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของรัฐบาล 
  วิทยาลยัฯ  จดัใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น  โครงการลา้งแอร์ช่วยชาติ ศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน โครงการ
อาชีวบริการ เป็นตน้ รวมทั้งมีการใหบ้ริการโครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น 
โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ เป็นตน้ เป็นการอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน เพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ ในเขตจงัหวดัขอนแก่น นอกจากนั้นยงัมีโครงการใหค้วามรู้กบัผูด้อ้ยโอกาส 
(ผูต้อ้งขงั) เรือนจ า อ.พล ฝึกอาชีพแก่นกัเรียนท่ีจบ ม.3  หรือ ม.6  และผูว้า่งงาน  
 

โครงการ / กจิกรรม 
 1. โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้น   
 2. โครงการ  108  อาชีพ 
 3.  โครงการอาชีวะบริการสงัคม 
  -  กิจกรรมอาชีวะร่วมดว้ยช่วยประชาชน   
  -  กิจกรรมจดัตั้งศูนยบ์ริการอาชีววิทยาลยัการอาชีพพล  
  -  กิจกรรมอ าเภอยิม้  
  -  กิจกรรมลา้งแอร์ช่วยชาติ 
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 4.  โครงการ Fix it Center 
 5. โครงการเช่ือมโยงกบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานโครงการพิเศษ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. แผนวิชาช่างยนต ์ ฝ่ายวิชาการ  
 3. แผนวิชาไฟฟ้าก าลงั  ฝ่ายวิชาการ 
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
  1. สรุปรายงานผลโครงการท่ีไหบ้ริการวชิาชีพ  
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  มีขอ้มลูความตอ้งการของชุมชนและผูรั้บบริการ  

 2.  จ านวนกิจกรรม/โครงการและจ านวนคร้ัง ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

 3.  จ านวนกิจกรรม/โครงการและจ านวนคร้ังในการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน  

 4.  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ 

 5.  รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  33 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

ด ี              ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการข้ึนไป     
พอใช้        2-3 กิจกรรม/โครงการ 
ปรับปรุง   0-1 กิจกรรม/โครงการ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 33 
  จ านวนและประสิทธิผลของกจิกรรม / โครงการที่ให้บริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
และท้องถิ่นและกจิกรรม / โครงการฝึกทักษะวชิาชีพเพือ่การประกอบอาชีพของประชาชน 
ตารางที่ 81  จ านวนประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ท่ี กิจกรรม / โครงการ 

จ านวนคร้ังการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

หมายเหตุ 
บริการ
วิชาชีพ 

ฝึกทกัษะ
วิชาชีพ 

1 โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้น     20   

2 โครงการ  108  อาชีพ   8   

3 โครงการอาชีวะบริการสงัคม       

     - กิจกรรมอาชีวะร่วมดว้ยช่วยประชาชน   2 -   

     -กิจกรรมอ าเภอยิม้ 8     

4 โครงการ Fix it Center 3 3   

5 กิจกรรมท าดีมีอาชีพ 1     

6 การจดัการเรียนการสอนเทียบโอน    4   

รวม 14 35 49 กจิกรรม 
 

สรุปผล      
จากตารางท่ี 81 จ านวนประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันา

ชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน สรุปโดยรวม  จ านวน
ทั้งส้ิน 51 กจิกรรม 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ินและกิจกรรม / โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน   จ านวนทั้งส้ิน  49  กจิกรรม    
อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 4   
การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

ข้อก าหนดที่  4 
  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สงัคม   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  4.2 
  จดัสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารวิชาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการบริการวิชาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่  34    
  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และฝึกทกัษะวิชาชีพต่อ 
งบด าเนินการ 
ค าอธิบาย 
 งบประมาณท่ีใชจ้ริงในการด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทกัษะวิชาชีพท่ีสาขาวิชา/สาขา
งานไดรั้บจดัสรรจากสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ต่องบด าเนินการ 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบ  และสอดคลอ้งกบัแผนการบริการวิชาชีพท่ีวิทยาลยัการอาชีพพลก าหนด  โดยวิทยาลยัการ
อาชีพพลไดมี้นโยบายในเร่ืองการใหบ้ริการวิชาชีพ  และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  โดยก าหนดอยู่
ในพนัธกิจ  ( Mission) และยทุธศาสตร์การจดัการศึกษา  เช่น  การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาใหเ้ขา้กบั
การบริการชุมชน กิจกรรม อชท. บริการงานอาชีพแก่ชุมชน  ประสานความร่วมมือกบัพฒันาชุมชนจงัหวดัในการ
ใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปี เป็นตน้ และน ามาปฏิบติัใหเ้ป็น
รูปธรรม  ซ่ึงไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ    

โครงการ / กจิกรรม 
 - โครงการพฒันาระบบการวางแผนใหเ้ช่ือมโยงในระดบัปฏิบติั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานแผนงบประมาณและขอ้มลูสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ  
 2.แผนปฏิบติัราชการประจ าปี  
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  งบประมาณท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษาใชจ้ริง  

 2.  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บจากตน้สงักดั ไม่รวมงบลงทุน  

 3.  งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน ไม่รวมงบลงทุน  
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ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที ่ 34 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

ร้อยละของงบประมาณท่ีใชจ้ริงในการด าเนินการต่อ
งบด าเนินการ ไม่รวมงบลงทุน 

ด ี              มากกวา่ร้อยละ 0.20     
พอใช้        ร้อยละ 0.11 - 0.20 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.11 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 34 
  ร้อยละของงบประมาณในการจดักจิกรรม / โครงการที่ให้บริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันา
ชุมชนและท้องถิ่นและกจิกรรม / โครงการฝึกทักษะวชิาชีพเพือ่การประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั้งหมด 
ตารางที่ 82  งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา   42,783,466.21  บาท 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้น   1,602,582 3.75 

2 โครงการ  108  อาชีพ 19,518 0.05 

3 โครงการอาชีวะบริการสงัคม    

     - กิจกรรมอาชีวะร่วมดว้ยช่วยประชาชน   94,210 0.22 

     -กิจกรรมอ าเภอยิม้ 2,363 0.01 

4 โครงการ Fix it Center 879,000 2.05 

5 กิจกรรมท าดีมีอาชีพ 310,900 0.73 

6 การจดัการเรียนการสอนเทียบโอน 2,641,691 6.17 

รวมทั้งส้ิน 5,550,264 12.97 
 
สรุปผล      
  จากตารางท่ี 82  งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 42,783,466.21  บาท  สรุปโดยรวมร้อย
ละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน
และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  12.97 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม / โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั้งหมด  
ร้อยละ  12.97   อยู่ในระดบัดี 
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ตารางที ่83  ผลการประเมนิและการวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่  4     การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
ข้อก าหนดที่  4   สถานศึกษาควรมกีารบริการวชิาชีพสู่สังคม ดงันี้ 

ขอ้ก าหนด / ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑก์าร

ประเมิน 
สมัฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ขอ้มูล/หลกัฐาน
สนบัสนุน 

ดี พอ
ใช ้

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่ 4.1   
บริการวชิาชีพท่ีเหมาะสมตามความ
ตอ้งการของชุมชน สงัคม  องคก์ร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพฒันา
ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
ตวับ่งช้ีที ่ 33   
จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพและฝึก
ทกัษะวชิาชีพ 

โครงการท่ีบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย   
ด ี              ตั้งแต่ 4 
กิจกรรม/โครงการ
ข้ึนไป     
พอใช้        2-3 
กิจกรรม/โครงการ 
ปรับปรุง   0-1 
กิจกรรม/โครงการ 

 
กจิกรรม 49 
กจิกรรม 

 
 

  1. โครงการจดัการ
เรียนการสอน
หลกัสูตรระยะสั้น   
2. โครงการ  108  
อาชีพ 
3.  โครงการอาชีวะ
บริการสงัคม 
-  กิจกรรมอาชีวะร่วม
ดว้ยช่วยประชาชน   
-  กิจกรรมจดัตั้ง
ศูนยบ์ริการอา
ชีววิทยาลยัการอาชีพ
พล 
-  กิจกรรมอ าเภอยิม้ 
-  กิจกรรมลา้งแอร์
ช่วยชาติ 
4.  โครงการ Fix it 
Center 
5. โครงการเช่ือมโยง
กบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ข้อก าหนดที ่ 4.2   
จดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
วชิาชีพอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้ง
กบัแผนการบริการวชิาชีพท่ีก าหนด 
ตวับ่งช้ีท ี 34   
ร้อยละของงบประมาณในการจดั
กิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ  
และฝึกทกัษะวชิาชีพต่อ งบด าเนินการ 

ด ี   
   มากกวา่ร้อยละ  
   0.20 
พอใช้   
   ร้อยละ 0.11-0.20 
ปรับปรุง   
   นอ้ยกวา่ร้อยละ  
   0.11 

ร้อยละ  12.97    โครงการพฒันาระบบ
การวางแผนให้
เช่ือมโยงในระดบั
ปฏิบติั 
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ตารางที ่84  สรุปผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที ่ 4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

 

ตวับ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิ ผลการ 

ด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 3 2 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 33 4 กิจกรรม/

โครงการข้ึนไป 
2-3 กิจกรรม/
โครงการ 

0-1 กิจกรรม/
โครงการ 

49 กิจกรรม    

ตวับ่งช้ีท่ี 34 มากกวา่ 0.20% 0.11-0.20% นอ้ยกวา่ 0.11% 12.97%    

 

การประเมินมาตรฐานที ่ 4 
       ดี       พอใช ้   ปรับปรุง 
 
 
 

ตารางที ่85  สรุป  จุดเด่น  จุดทีพ่ฒันา  และแนวทางการพฒันาปรับปรุงในมาตรฐานที ่4 
 

มาตรฐาน/
ท่ีตวับ่งช้ีท่ี 

จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา แนวทางการพฒันา
ปรับปรุง 

4/33  มีจ านวนโครงการมากและหลากหลายท่ี
เกิดประสิทธิผลครอบคลุมมาตรฐานตวั
บ่งช้ี 

ควรเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
สรุปเป็นหมวดหมู่/ดา้น   
ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัตวับ่งช้ี 

- โครงการคาราวานแกจ้น 
-  โครงการ  108  อาชีพ 
-  โครงการภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

4/34 มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งชดัเจน 
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มาตรฐานที ่ 5   
นวตักรรมและการวจัิย 

 
  ตวับ่งช้ีที่  35   จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน 
  ตวับ่งช้ีที่ 36   จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ท่ีมีประโยชนท์างวิชาชีพและ/หรือ
ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 
  ตวับ่งช้ีที่  37   ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั 
และโครงงานต่องบด าเนินงาน 
  ตวับ่งช้ีที่  38  จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั 
และโครงงาน 
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มาตรฐานที ่ 5  
 นวตักรรมและการวจัิย 

ข้อก าหนดที่  5 
 สถานศึกษาควรมีการจดัการเก่ียวกบันวตักรรมและการวิจยั   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  5.1 
 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานท่ีน าไปใช้     
ในการพฒันา 
ตวับ่งช้ีที่  35    
 จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน  
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาสนบัสนุนผูส้อน บุคลากร และผูเ้รียน ในและหลกัสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมี้ การสร้าง
และพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการ เรียนการสอน หรืออ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวนั  หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การ
แข่งขนัระดบัชาติ 
การด าเนินงาน 
   วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัฯ  ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   มี
โครงการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนจดัไวใ้นแผนปฏิบติัการทุกปี มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าโครงงานต่าง  ๆ คือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันานวตักรรม และพฒันาวิทยาลยัฯ   โดยจดัใหมี้
โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี  
 1. กิจกรรมการส่งเสริมนวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา  
 2. กิจกรรมรถจกัรยานยนต ์ประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง  
 3. กิจกรรมงานวิจยัในชั้นเรียน  
 4. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
 5. กิจกรรมโครงงานวิชาชีพ  
  6.  กิจกรรมการท าโครงงานของผูเ้รียน 

  7.โครงการประกวดผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐแ์ละโครงงาน  

  8. โครงการงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์   
 
โครงการ / กจิกรรม 

1.  โครงการจดัท าส่ือการเรียนการสอน 
2. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 

-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต ์
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐอ์าชีวศึกษา 
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4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของเหลือใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐก์ารศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 - งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาวชิา  สาขาท่ีเปิดสอนในวทิยาลยัการอาชีพพล  ระดบั ปวช.  ปวส.  
 2. จ านวนสาขางานท่ีจดัท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์โครงการ และการพฒันาการเรียนการสอน               
การประกอบอาชีพ  ระดบั ปวช. ปวส. 

 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนสาขาวิชา/สาขางาน แต่ละหลกัสูตร ท่ีสถานศึกษาเปิดสอน  
 2.  จ านวนและรายละเอียด ( ช่ือผลงาน, ผูจ้ดัท า  ฯลฯ ) ของนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน 
ท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาการเรียน การสอน แต่ละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
 3.  จ านวนและรายละเอียด ( ช่ือผลงาน, ผูจ้ดัท า  ฯลฯ ) ของนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและโครงงาน 
ท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเรียนการสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั  หรือการประกอบอาชีพปละ/หรือ
การพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศ 
 4.  จ านวนสาขางาน ท่ีจดัท า นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน ท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาการ
เรียน การสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั หรือ การประกอบอาชีพ และ/หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน
และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติ 
      4.1  ระดบั  ปวช.  อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง / ภาคการศึกษา  
      4.2  ระดบั  ปวส.  อยา่งนอ้ย 4 เร่ือง / ภาคการศึกษา  
 5.  ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีจดัท านวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน ท่ีเป็น ประโยชนใ์น
การพฒันาการเรียน การสอน หรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั หรือ การประกอบอาชีพ และ/หรือการพฒันา
ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติ 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  35 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของสาขางาน  ทั้งหลกัสูตรปวช. และปวส. ท่ีมี
การจดัท านวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัและ
โครงงาน  (ระดบัปวช. อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/ปีการศึกษา  
ระดบัปวส.  อยา่งนอ้ย  4  เร่ือง/ปีการศึกษา) 

ด ี             ร้อยละ 100     
พอใช้        ร้อยละ 75-99 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 35 
  จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ์งานวจิยัและโครงงาน 

ตารางที่ 86  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพและ / หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

หลกั สาขาวิชา จ านวนผลงาน ร้อยละ 
สูตร โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์ โครงงาน งานวิจยั รวม 

ปวช. เคร่ืองกล 9 2 8   19 22.35 
  ไฟฟ้าก าลงั 4 1 8   13 15.29 
  อิเลก็ทรอนิกส์ 7 2 6   15 17.65 
  เช่ือมโลหะ 3   1   4 4.71 
  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 6 1 3   10 11.76 
  การบญัชี 9   2 2 13 15.29 
  คอมพิวเตอร์ 6   3 2 11 12.94 

รวม 44 6 31 4 85 100 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์ 6 1 4   11 21.57 
  เทคนิคอุตสาหกรรม 4 1 3   8 15.69 
  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 5 1 3   9 11.76 
  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 2 3   9 13.73 
  การบญัชี 4   4 2 10 19.61 
  เทคโนโลยสี านกังาน 2   5   7  13.73 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2   2 3.92 

รวม 25 5 24 2 56 100 

รวมระดบั ปวช.และ ปวส. 69 11 55 6 141 100 
 

สรุปผล 
  จากตารางที ่86   นวตักรรม ส่ิงประดิษฐง์านวจิยัและโครงการท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
การประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ     สรุปโดยรวม มีผลงาน

ทั้งส้ิน 141 เร่ือง ระดบั ปวช. มผีลงานอย่างน้อย 2 เร่ือง/ปีการศึกษา จ านวนสาขาวชิาท่ีมีผลงาน  จ านวน 7 สาขาวชิาคิดเป็นร้อย

ละ 100  ระดบั ปวส.  มผีลงานอย่างน้อย  8  เร่ือง/ปีการศึกษา สาขาวชิาท่ีมีผลงาน จ านวน 6 สาขาวชิา คิดเป็นร้อยละ 85.71 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน การ

ประกอบอาชีพและ / หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ  ร้อยละ  92.86    อยู่
ในระดบัพอใช้ 

 



  รายงานการประเมินตนเอง     2552     196                 
 

วทิยาลยัการอาชีพพล 

มาตรฐานที ่ 5  
 นวตักรรมและการวจัิย 

ข้อก าหนดที่  5 
 สถานศึกษาควรมีการจดัการเก่ียวกบันวตักรรมและการวิจยั   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  5.1 
 ส่งเสริม  สนบัสนุนใหมี้การสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานท่ีน าไปใช ้  
ในการพฒันา  
ตวับ่งช้ีที่  36    
 จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ท่ีมีประโยชนท์างวิชาชีพและ/หรือไดรั้บการเผยแพร่
ระดบัชาติ 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาสนบัสนุนผูส้อน บุคลากร และผูเ้รียน ในและหลกัสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน สร้างและพฒันา
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ทางวิชาชีพ และ/หรือ สนบัสนุนใหผู้ส้อนผูเ้รียน 
เผยแพร่ผลงานในระดบัชาติ 
การด าเนินงาน 
   วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัฯ  ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   มี
โครงการส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียนจดัไวใ้นแผนปฏิบติัการทุกปี มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าโครงงานต่าง  ๆ คือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันานวตักรรม และพฒันาวิทยาลยัฯ   โดยจดัใหมี้
โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี  
 1. กิจกรรมการส่งเสริมนวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา  
 2. กิจกรรมรถจกัรยานยนต ์ประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง  
 3. กิจกรรมงานวิจยัในชั้นเรียน  
 4. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
 5. กิจกรรมโครงงานวิชาชีพ  
  6.  กิจกรรมการท าโครงงานของผูเ้รียน 

  7.โครงการประกวดผลงานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐแ์ละโครงงาน  

  8. โครงการงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์   
  9.  กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพและการจดันิทรรศการวิชาการของสถานศึกษา    

 
โครงการ / กจิกรรม  

1.  โครงการจดัท าส่ือการเรียนการสอน 
2. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 

-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต ์
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐอ์าชีวศึกษา 
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4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของเหลือใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานวิจยัพฒันาและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 - งานพฒันาการเรียนการสอนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาวชิา  สาขาท่ีเปิดสอนในวทิยาลยัการอาชีพพล  ระดบั ปวช.  ปวส.  
 2. จ านวนสาขางานท่ีจดัท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์โครงการ และการพฒันาการเรียนการสอน               
การประกอบอาชีพ  ระดบั ปวช. ปวส. 

 
การรวบรวมข้อมูล 

1. จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน ท่ีเป็นประโยชนท์างวิชาชีพ 
2. จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  36 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  โครงงานท่ีมี
ประโยชนท์างวิชาชีพและ / ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

ด ี             ตั้งแต่ 3 ช้ินข้ึนไป     
พอใช้        2 ช้ิน 

ปรับปรุง   1 ช้ินหรือนอ้ยกวา่ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 36 
  จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ์งานวจิยัและโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
การประกอบอาชีพและ / หรือการพฒันาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขันในระดบัชาติ 
ตารางที่ 87  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพและ / หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

 

ท่ี ผลงาน ระดบัการแข่งขนั 

1 อุปกรณ์ผลิตกลว้ยเกลียว แข่งขนัส่ิงประดิษฐร์ะดบัภาค 
2 ชุดสวติซ์ปิดเปิดไฟฟ้าไร้สาย ประกวดส่ิงประดิษฐ ์วก.บวัใหญ่ 

3 ไมปั้ดฝุ่ น Automatic ประกวดส่ิงประดิษฐ ์วก.บวัใหญ่ 

4 เคร่ืองตดัหญา้พลงังานแสงอาทิตย ์ ประกวดส่ิงประดิษฐ ์วก.บวัใหญ่ 

5 หลอดไฟฟ้ารีไซคเ์คิล ประกวดส่ิงประดิษฐ ์วก.บวัใหญ่ 

6 เคร่ืองตดัแต่งก่ิงไมริ้มทาง ประกวดส่ิงประดิษฐ ์วก.บวัใหญ่ 

7 เคร่ืองกรองน ้ าด่ืม ลดโลกร้อน ประกวดส่ิงประดิษฐ ์วก.บวัใหญ่ 
8 เคร่ืองเสียบร้อยใบยาสูบ แข่งขนัส่ิงประดิษฐร์ะดบัภาค 

 
 

สรุปผล 
  จากตารางที่ 87   นวตักรรม ส่ิงประดิษฐง์านวิจยัและโครงการท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียน
การสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ  สรุป
โดยรวม มีจ านวน 8 ช้ินงาน   
 

เกณฑ์การตดัสิน 
จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยัและโครงงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน การ

ประกอบอาชีพและ / หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติจ านวน 8 ช้ินงาน     
อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 5 
 นวตักรรมและการวจัิย 

ข้อก าหนดที่  5 
 สถานศึกษาควรมีการจดัการเก่ียวกบันวตักรรมและการวิจยั   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  5.2 
 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง  พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานท่ี
น าไปใช ้ ในการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ  
ตวับ่งช้ีที่  37    
 ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน
ต่องบด าเนินงาน 
ค าอธิบาย   
 งบประมาณท่ีใชจ้ริงในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ท่ี
สาขาวิชา/สาขางานไดรั้บจดัสรรจากสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ต่องบด าเนินการ 
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัฯ  ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   มีการ
จดัสรรงบประมาณ การพิจารณาจดัสรรงบประมาณส าหรับการวิจยัของสถานศึกษา หาความร่วมมือในการท าวิจยักบั
หน่วยงานอ่ืน  โดยใหค้วามส าคญัของการผลิตผลงาน ของครู-อาจารยแ์ละนกัศึกษาในการจดัท าวิจยัในชั้นเรียน 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐโ์ครงงานวิชาชีพ  เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานท่ีมีคุณภาพท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ และทกัษะ
ของนกัศึกษา ตลอดจนครู-อาจารยไ์ดผ้ลิตผลงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  
 

โครงการ / กจิกรรม  
งบประมาณจากโครงการ 
1.  โครงการจดัท าส่ือการเรียนการสอน 
2. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 

-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต์ 
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐอ์าชีวศึกษา 

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของเหลือใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานวิจยัพฒันาและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 - งานพฒันาการเรียนการสอนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
1. แผนปฏิบติัการประจ าปี 

 
การรวบรวมข้อมูล 

1. งบประมาณทั้งหมดท่ีสาขาวิชา/สาขางานไดรั้บจากสถานศึกษา 
2. งบประมาณท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน 
3. งบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และ 

โครงงาน 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  37 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของงบประมาณท่ีใชจ้ริงในการด าเนินงานต่อ
งบด าเนินการ ยกเวน้งบลงทุน 

ด ี             มากกวา่ร้อยละ  1.00     
พอใช้        ร้อยละ  0.50-1.00 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.50 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 37 
  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานวจิยั และโครงงาน
ต่องบด าเนินการทั้งหมด 
ตารางที่ 88   งบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบด าเนินการทั้งหมด (งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา   42,783,466.21  บาท) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 โครงการจดัท าส่ือการเรียนการสอน 50,000 0.12 

2 
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตรและกิจกรรมการ
ประกวดผลงานนกัศึกษา 15,000 0.04 

3 โครงการประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 20,000 0.05 
4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของเหลือใช้ 10,000 0.02 
5 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มลูสถานศึกษา 5,000 0.01 
6 โครงการจดัการเรียนเป็นช้ินงาน 17,000 0.04 
7 กิจกรรมส่งเสริมการวิจยั นวตักรรมและองคค์วามรู้ทางการศึกษา 10,000 0.02 
8 โครงการสนบัสนุนวิจยัและพฒันานวตักรรมทั้งภายในและภายนอก 2,000 0.0047 

9 
กิจกรรมออกแบบและจดัท าส่ือการเรียนการสอนชุดสาธิตกงัหนัลมผลิต
ไฟฟ้า 50,000 0.12 

10 กิจกรรมจดัท าวารสารวิทยาลยั 50,000 0.12 
11 โครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่น

ใหม่และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา 120,000 0.28 
12 กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ 20,000 0.05 
13 กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ผลงานสถานศึกษา 100,000 0.23 

รวมทั้งส้ิน 469,000 1.10 
 

สรุปผล 
  จากตารางที่ 8 8 งบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และ
โครงงานต่องบด าเนินการทั้งหมด (งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 42,783,466.21  บาท) สรุปโดยรวม 
ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบด าเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.10 
 

เกณฑ์การตดัสิน   

  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน
ต่องบด าเนินการทั้งหมด   ร้อยละ 1.10  อยู่ในระดบัด ี
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มาตรฐานที ่ 5 
 นวตักรรมและการวจัิย 

ข้อก าหนดที่  5 
 สถานศึกษาควรมีการจดัการเก่ียวกบันวตักรรมและการวิจยั   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  5.3 
 จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงานท่ี
น าไปใช ้ ในการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ 
ตวับ่งช้ีที่  38   
 จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาจดัการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และ
โครงงาน ดว้ยวิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น วิทย ุ  โทรทศัน ์   อินเตอร์เน็ต    หนงัสือพิมพ ์        
วารสาร นิทรรศการ ประชุม สมัมนาวิชาการ การน าเสนอผลงาน เป็นตน้ 
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัฯ  มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและความส าเร็จจากการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดโดยมีการเผยแพร่งานวิจยัในชั้นเรียน ของครู-อาจารย ์โดยผา่นทางอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดข์องสถานศึกษามีการ
แสดงผลงานทางวิชาชีพของนกัศึกษา มีการน าผลงาน นวตักรรม ส่ิงประดิษฐเ์ขา้ประกวด รายการวิทยกุารศึกษา R-Radio 
ประสานความร่วมมือกบัส่ือต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน และจดัแสดงในงานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัข้ึน เช่น  การจดัแสดงผลงาน
ส่ิงประดิษฐ ์ การอาชีพพลปริทรรศน ์ณ วิทยาลยัการอาชีพพล การแสดงรถประหยดัน ้ามนั วนัเดก็แห่งชาติ ณ เทศบาล
เมืองเมืองพล  การประกวด ส่ิงประดิษฐ ์ ในงานการอาชีพบวัใหญ่ปริทรรศน ์ ณ  วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่  และได้
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

โครงการ / กจิกรรม  
1.  โครงการจดัท าส่ือการเรียนการสอน 
2. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 

-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต์ 
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐอ์าชีวศึกษา 

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐจ์ากส่ิงของเหลือใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐภ์ายในสถานศึกษา 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานวิจยัพฒันาและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 - งานพฒันาการเรียนการสอนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวกบั นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐง์านวิจยั  และโครงการ  
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1.  จ านวนช่องทางของการเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสารท่ีเก่ียวกบั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และ 
โครงงาน 
 2.  จ านวนคร้ังของการเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ใน
แต่ละช่องทาง 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที ่ 38 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนคร้ังและจ านวนช่องทางของการเผยแพร่ขอ้มลู
ข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และ
โครงงาน 

ด ี  4 คร้ังและ 4 ช่องทาง / ผลงาน / ผลงาน หรือมากกวา่               
พอใช้    2-3 คร้ังและ 2-3 ช่องทาง / ผลงาน 

ปรับปรุง   1 คร้ังและ 1 ช่องทาง / ผลงานหรือนอ้ยกวา่ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 38 
  จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบันวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ งานวจิยั และโครงงานที่
น าไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตารางที่ 89   ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานท่ีน าไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

ท่ี เดือน ผลงาน 

ช่องทางการเผยแพร่ 

การเผยแพร่ 

วิท
ย ุ

โท
รท

ศัน
์ 

กา
รป

ระ
ชุม

สมั
มน

า 

นิท
รร
ศก

าร
 

Int
ern

et 

1 ธนัวาคม อุปกรณ์ผลิตกลว้ยเกลียว 2 1 1 1 1 แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 

2 กุมภาพนัธ์ ชุดสวิตซ์ปิดเปิดไฟฟ้าไร้สาย 2     1 1 ประกวดส่ิงประดิษฐ์ วก.บวัใหญ่ 

3 กุมภาพนัธ์ ไมปั้ดฝุ่ น Automatic 2     1 1 ประกวดส่ิงประดิษฐ์ วก.บวัใหญ่ 

4 กุมภาพนัธ์ เคร่ืองตดัหญา้พลงังานแสงอาทิตย์ 2     1 1 ประกวดส่ิงประดิษฐ์ วก.บวัใหญ่ 

5 กุมภาพนัธ์ หลอดไฟฟ้ารีไซคเ์คิล 2     1 1 ประกวดส่ิงประดิษฐ์ วก.บวัใหญ่ 

6 กุมภาพนัธ์ เคร่ืองตดัแต่งก่ิงไมริ้มทาง 2     1 1 ประกวดส่ิงประดิษฐ์ วก.บวัใหญ่ 

7 กุมภาพนัธ์ เคร่ืองกรองน ้าด่ืม ลดโลกร้อน 2     1 1 ประกวดส่ิงประดิษฐ์ วก.บวัใหญ่ 

8 ธนัวาคม เคร่ืองเสียบร้อยใบยาสูบ 2 1 1 1 1 แข่งขนัส่ิงประดิษฐ์ระดบัภาค 

รวมช่องทางการประชาสมัพนัธ์ 36   คร้ัง   

 
หมายเหตุ  การเผยแพร่ 
  1. จดัแสดงนิทรรศการวิชาโครงการ /โครงการของผูเ้รียน ระดบัชั้น  ปวช.3 และ ปวส.2 

2. การประกวดส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดัขอนแก่น  ณ วท.ขอนแก่น 
3.การประกวดส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่  ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ณ  หา้งเซ็นทรัลขอนแก่น 

  4.การประกวดส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ ระดบัชาติ  ณ  หา้ง  The  Mall  บางกะปิ 
5.ในเวป็ไซตข์องวิทยาลยัการอาชีพพล 
6.การประเมินคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั 
7.การอาชีพบวัใหญ่ปริทรรศน ์ณ วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่ 
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สรุปผล 
จากตารางท่ี 89 ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานท่ีน าไปใช้

ในการพฒันาการเรียนการสอนชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ประกอบดว้ย จ านวนคร้ัง     และช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลู
ข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนชุมชน สงัคม  และ
ประเทศชาติ จ านวนการเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งหมด  36   คร้ัง    ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร ทั้งหมด 5 ช่องทาง  
 
เกณฑ์การตดัสิน 

จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานท่ีน าไปใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนชุมชน สงัคม และประเทศชาติ     รวม   36  คร้ัง    อยู่ในระดบัดี 
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ตารางที ่90  ผลการประเมนิและการวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่5   นวตักรรมและการวจิยั 
ข้อก าหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมกีารจดัการเกีย่วกบันวตักรรมและการวจิยัดงันี้ 

 
ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 

 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ  
หลกัฐาน ด ี พอ 

ใช้ 
ปรับ
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่ 5.1  
ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การสร้าง
และพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยัและโครงงานท่ีน าไปใชใ้น
การพฒันา 
ตวับ่งช้ีที ่35  
จ านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยัและโครงงาน 

 

ด ี    ร้อยละ 100     
พอใช้  
    ร้อยละ 75-99 
ปรับปรุง  
    นอ้ยกวา่ 
     ร้อยละ 75 

  
ร้อยละ  92.86 

 
 

 
 

 1.  โครงการจดัท าส่ือการเรียน
การสอน 
2. โครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงาน
และส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต ์
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 
4. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์
จากส่ิงของเหลือใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์
ภายในสถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีที ่36  
จ านวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั และโครงงาน ท่ีมี
ประโยชน์ทางวชิาชีพและ/หรือ
ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

ด ี  ตั้งแต่  
      3 ช้ินข้ึนไป     
พอใช้        2 ช้ิน 

ปรับปรุง   1 ช้ิน
หรือนอ้ยกวา่ 

  
ผลงาน 8 ช้ิน 

 
 

  1.  โครงการจดัท าส่ือการ
เรียนการสอน 
2. โครงการประกวด
โครงงานวิชาชีพ (Project) 
ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงาน
และส่ิงประดิษฐ์ของ
นกัศึกษา 
-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต ์
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 
4. โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และ
ส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือ
ใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์
ภายในสถานศึกษา 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 

 
เป้าหมายเกณฑ์
การประเมนิ 

 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ  
หลกัฐาน ด ี พอ 

ใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่ 5.2   
จดัสรรงบประมาณในการสร้าง  
พฒันา  และเผยแพร่พฒันา
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
และโครงงานท่ีน าไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาติ   
ตวับ่งช้ีที ่ 37   
ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการ
สร้าง พฒันา และเผยแพร่
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
และโครงงานต่องบด าเนินงาน 

 
 
 
ด ีมากกวา่ 
    ร้อยละ  1.00 
พอใช้  ร้อยละ  
   0.50 – 1.00 
ปรับปรุง   
   นอ้ยกวา่  0.50 
 

  
 
 
 
 

ร้อยละ  1.10 

 
 
 
 
 
 

  งบประมาณจากโครงการ 
1.  โครงการจดัท าส่ือการเรียน
การสอน 
2. โครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงานและ
ส่ิงประดิษฐ์ของนกัศึกษา 
-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต ์
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 
4. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์จาก
ส่ิงของเหลือใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ภายใน
สถานศึกษา 

ข้อก าหนดที่  5.3  
จดัการเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัการ
สร้างและพฒันานวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐง์านวจิยั  และโครงงานท่ี
น าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการ
สอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่  38   
จ านวนคร้ังและช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
และโครงงาน 

ด ี 4 คร้ังหรือ 
     มากกวา่ 
พอใช้    2-3 คร้ัง  
ปรับปรุง   
  1 คร้ังหรือนอ้ย
กวา่  

  
จ านวน 36  คร้ัง 

 
 

  - เอกสารการเผยแพร่ผลงาน  
- ส าเนาค าสัง่ไปราชการ 
1.  โครงการจดัท าส่ือการเรียน
การสอน 
2. โครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ (Project) ตามหลกัสูตร 
3. โครงการประกวดผลงานและ
ส่ิงประดิษฐ์ของนกัศึกษา 
-  กิจกรรมประกวดหุ่นยนต ์
-  กิจกรรมท าส่ิงประดิษฐ์
อาชีวศึกษา 
4. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์จาก
ส่ิงของเหลือใช ้
5.  โครงการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ภายใน
สถานศึกษา 
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ตารางที ่91  สรุปผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที ่ 5  นวตักรรมและการวจัิย 

ตวับ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิ ผลการ 

ด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 3 2 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 35 มากกวา่ 100 % 75-99% นอ้ยกวา่ 75 % 92.86 %    
ตวับ่งช้ีท่ี 36 3 ช้ินข้ึนไป 2 ช้ิน 1 ช้ินหรือนอ้ย

กวา่ 
8  ช้ิน    

ตวับ่งช้ีท่ี 37 มากกวา่  1.00% 0.50-1.00% นอ้ยกวา่ 0.50% 1.10 %    
ตวับ่งช้ีท่ี 38 4 คร้ังหรือ

มากกวา่ 
 

2-3 คร้ัง 
1 คร้ังหรือนอ้ย

กวา่  
 

36  คร้ัง    

การประเมินมาตรฐานที ่ 5 
      ดี      พอใช ้   ปรับปรุง 
 

ตารางที ่92  สรุป จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และแนวทางพฒันาปรับปรุงในมาตรฐานที ่  5 
 

มาตรฐาน/
ตวับ่งช้ีที ่

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

5/35 
 

มีการส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน
ทุกคน 

ควรมีการจดัเก็บในขอ้มูล
ส่ิงประดิษฐใ์นลกัษณะของ
งานวจิยั 

-โครงการส่งเสริมการวจิยั
ส าหรับส่ิงประดิษฐส์ถานศึกษา 

5/36 มีการส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัในชั้นเรียน
ทุกคน 

ควรมีการจดัเก็บในขอ้มูล
ส่ิงประดิษฐใ์นลกัษณะของ
งานวจิยั 

-โครงการส่งเสริมการวจิยั
ส าหรับส่ิงประดิษฐส์ถานศึกษา 

5/37 มีการจดัสรรงบประมาณในการท าวจิยั 
ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมอยา่งชดัเจน 

 - โครงการส่ิงเสริมนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐแ์ละงานวจิยั 

5/38 มีการเผยแพร่ขอ้มูลใหห้ลากหลายวธีิ  - โครงการประชาสมัพนัธ์
ผลงานสถานศึกษา 
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มาตรฐานที ่ 6   
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

 
ตวับ่งช้ีที่  39   ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้                                       
ตวับ่งช้ีที่  40  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ                
ตวับ่งช้ีที่  41  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา                                                                    
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มาตรฐานที ่ 6 
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ข้อก าหนดที่  6 
 ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ าและจดัการศึกษาในสถานศึกษา   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  6.1 
  ใชภ้าวะผูน้ าและการมีวิสยัทศันข์องผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและ
หน่วยงาน  หรือบุคลากรภายนอก  ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่  39    
  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้                                      
ค าอธิบาย 
 การใชภ้าวะผูน้ าและการมีวิสยัทศันข์องผูบ้ริหาร ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/
สาขางาน หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาสาขาวิชา/สาขางาน หรือแผน
ยทุธศาสตร์  รวมทั้งการน าสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบไดส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา
สถานศึกษาท่ีก าหนดไว ้
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย ผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร มีความตระหนกัและเลง็เห็นความส าคญัการบริหารงานของสถานศึกษา 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผูป้กครอง เพ่ือใหค้ าปรึกษาและร่วม
วางแผนและปฏิบติังานราชการวิทยาลยัฯ ใหค้วามสอดคลอ้งกบัแผนราชการ  แผนปฏิบติัการประจ าปี  รวมทั้งมีการ
พฒันางานดา้นวิชาการควบคู่กนัไป  ทั้งน้ีเพ่ือน ามาพฒันาสถานศึกษา  และมีการจดัการสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันอ์ยา่งชดัเจน  มีความเป็นผูน้ า  มีความเป็นประชาธิปไตย บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลกัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวะศึกษาและมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  เป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ผูบ้ริหารวิทยาลยัการอาชีพพล มีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  พฒันาความสามารถทาง
วิชาการ  ซ่ึงไดจ้ดัท าเอกสารทางวิชาการ   ผลงานทางการวิจยั  การร่วมอบรมสมัมนา   การไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
ดา้นเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   มีการบริหารจดัการท่ีโดดเด่นโดยเนน้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมี
ผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์   ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกลทนัสมยั   ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจหนา้ท่ีอยา่งทัว่ถึงและ
สนบัสนุนปัจจยัต่างๆ  อยา่งเตม็ท่ี      รวมทั้งการพฒันาภาวะผูน้ าของบุคลากร     โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลากรไดแ้สดง
ความสามารถในการร่วมพฒันาสถานศึกษาอยา่งเตม็ท่ี        แสดงถึงการมีจุดยืนในการพฒันาสถานศึกษาท่ีมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน   มีแผนงานติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  มีแผนยทุธศาสตร์ในการก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษา  4  ปี  แผนปฏิบติัการประจ าปี  รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี ซ่ึงการบริหารงานตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์เป็นส าคญั  โดยการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการจะมีขั้นตอนในการด าเนินงาน         และ มีการ
ปรับปรุงการพฒันางานอยา่งเป็นระบบตลอดเวลา   และไดร้ะดมความคิดในการก าหนดแผนร่วมกบัชุนชนและผูป้กครอง  
โดยมุ่งประโยชนท่ี์นกัศึกษาและชุมชนเป็นส าคญั   สามารถประสานความสมัพนัธ์กบับุคลากรในสถานศึกษา  ผูป้กครอง  
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คณะกรรมการท่ีปรึกษา  และองคก์รอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี   ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งประพฤติตนอยูใ่นกรอบศีลธรรม   เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีต่อครู  นกัศึกษาและบุคคลอ่ืนทัว่ไป   มีคุณธรรม   จริยธรรม ซ่ึงเป็นท่ียกยอ่งจากองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและการ
ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้
 
ผลงานเชิงประจักษ์เป็นเกยีรติยศและช่ือเสียงของวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2549  
    ม.ค. 2549 จดัการเรียนการสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สามารถเพ่ิมปริมาณผูเ้รียน (ตามนโยบาย 
   ของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)  รวมทั้งส้ิน 1,270   คน 
   ก.พ. 2549 “ทีม พลขอน”  ไดรั้บรางวลัชมเชย การแข่งขนัหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2548  
  ในงาน พลงัอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006 
   เม.ย.  2549 “ไมเ้ทา้บีบนวด” ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัส่ิงประดิษฐ ์จากรายการสมรภูมิไอเดีย  
   พ.ค. 2549  การปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีประเมินผล   
  - แผนการเรียนแบบบูรณาการ 
  - วิธีการสอนแบบบูรณาการ 
  - วิธีการสร้างความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน (โรงเรียนโรงงาน) 
    ก.ค. 2549 สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการส่งนกัศึกษา ปวช. 3 และ ปวส.2 ฝึกประสบการณ์ 
  จริงในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ านวน 5 แห่ง ในระยะยาว 8-10  เดือน 
    พ.ย. 2549 จดัท าหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการ  
  - แม่พิมพ ์
  - เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 
  - บญัชี, คอมพิวเตอร์ 
     ก.พ. 2550 สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการส่งนกัศึกษา ปวช. 3 และ ปวส.2 จริงประสบการณ์ 
  จริงในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ านวน 7  แห่ง ในระยะยาว 8-10  เดือน 
      ก.พ. 2550  จดัตั้งและท าขอ้มลูศูนยก์ าลงัคนอาชีวะ ของผูส้ าเร็จการศึกษา (ปวช.3 และ ปวส.2) 
      ก.พ. 2550  เป็นสถานตน้แบบในการจดัการศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
      ก.พ. 2550  สร้างความร่วมมือกบักลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคลในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีและร่วมกบักระทรวง 
   แรงงานในการแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน  
 
ผลงานเชิงประจักษ์เป็นเกยีรติยศและช่ือเสียงของวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2550 
      ก.พ. 2551  สร้างความร่วมมือกบักลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคลในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีและร่วมกบักระทรวง 
   แรงงานในการแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน  
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ผลงานเชิงประจักษ์เป็นเกยีรติยศและช่ือเสียงของวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2551 
     ม.ค. 2552  โครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนท าความร่วมมือกบัสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
     เม.ย. 2552  โครงการครูแลกเปล่ียนท าความร่วมมือกบัสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   
     มหาวิทยาลยัยนูนาน 
 
ผลงานเชิงประจักษ์เป็นเกยีรติยศและช่ือเสียงของวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2552 
      ธ.ค.2552  ไดร่้วมแข่งขนัส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษาระดบัภาค  
      ก.พ. 2553   สร้างความร่วมมือกบักลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคลในเขตอุตสาหกรรมอมตนคร จงัหวดัชลบุรี และร่วมกบั 
    กระทรวงแรงงานในการแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน  
 
โครงการ / กจิกรรม  

 ทุกโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2552 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายพฒันาการศึกษา  
 4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.แผนปฏิบติัการประจ าปี  
 2.รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  
 3. เอกสารรายงาน  การด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหาร  พิจารณาจาก  
 1.  การกระจายอ านาจในการบริหารฝ่าย /สาขาวชิา /สาขางาน /งาน  
 2.  การใชส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย  ทิศทางการวางแผนจดัการศึกษาของ
ตนเอง 
 3.  การมีส่วนร่วม  และการใหค้วามร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ้าย ในการบริหาร การตดัสินใจ และการจดั
การศึกษา 
 4.  การพึ่งตนเอง ท่ีเนน้ใหส้ถานศึกษา มีระบบกรบริหารตวัเอง มีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานตามความ
พร้อมของสถานการณ์ของสถานศึกษา 
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 5.  การประสานงาน  ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ ความ
ช่วยเหลือดา้นทรัพยากรและเทคนิควธีิการใหม่ ๆ  
 6.  ความสามารถในการปรับใชก้ารบริหาร  ตามสถานการณ์ท่ีน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และหลากหลาย  
 7.  การพฒันาตนเอง ทั้งการพฒันาองคก์ร  พฒันาวชิาชีพ  พฒันาบุคคล  และพฒันาทีมงาน  เพ่ือ การนพฒันาไปสู่
องคก์รการเรียนรู้ 
 8.  การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยตน้สงักดัก าหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบ
คุณภาพ เพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอ้งด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
  
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  39 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ 
 

ด ี            ครบ  8  ขอ้ 
พอใช้        6-7  ขอ้ 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่  6  ขอ้ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 39 
  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์และการมส่ีวนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้                                       
ตารางที่ 93  คุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้                                       

 

ที ่ ข้อมูล ม ี ไม่ม ี
 1 ด้านการบริหารงบประมาณ   

1 มีการประชุมวางแผนการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี /  
2 มีความร่วมมือในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี /  
3 มีรายงานการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี /  
4 มีการปรับแผนปฏิบติัการประจ าปี /  
5 มีรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายเร่งด่วนประจ าปี /  
6 มีค  าส่ังคณะกรรมการควบคุมภายใน /  

 รวม 6  
 2 ด้านบริหารบุคลากร   

1 มีค  าส่ังปฏิบติังานตามโครงสร้างการบริหาร /  
2 มีค  าส่ังมอบหมายอนัดบัการรักษาการผูอ้  านวยการ /  
3 มีค  าส่ังมอบหมายการท าหนา้ท่ีการสอน /  
4 มีรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี /  
5 มีสรุปโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือทุกดา้น /  
6 มีค  าส่ังใหบุ้คลากรเขา้รับการพฒันาทุกดา้น /  
7 มีการสรุปโครงการพฒันาดา้น   ICT     KM    การบริหารการเปล่ียนแปลง /  
8 มีแผนพฒันาสถานศึกษาดา้นการพฒันาบุคลากร /  
9 มีแผนงานดา้นการพฒันาบุคลากรในแผนปฏิบติัการประจ าปี /  
 รวม 9  
 3 ด้านบริหารระบบงาน   

1 มีค  าส่ังปฏิบติังานตามโครงสร้างการบริหาร /  
2 มีค  าส่ังมอบหมายอนัดบัการรักษาการผูอ้  านวยการ /  
3 มีค  าส่ังมอบหมายการท าหนา้ท่ีการสอน /  
4 มีการประชุมวางแผนการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี /  
5 มีการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งในการวางแผนพฒันาสถานศึกษา /  
6 มีการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งในการวางแผนพฒันาสถานศึกษา /  
7 มีโครงสร้างการบริหารงาน /  
8 มีค  าส่ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา /  
9 มีการทดสอบมาตรฐานคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาร่วมกบัหน่วยงานภายนอก /  
 รวม 9  
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ท่ี ข้อมูล มี ไม่มี 
 4 ด้านการบริหารอาคารสถานที ่   
1 มีแผนงานโครงการจดัหาครุภณัฑ ์ /  
2 มีโครงการพฒันาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม  ภูมิทศัน ์ /  
3 มีโครงการความร่วมมือในการใชท้รัพยากรร่วมกนั /  
4 มีรายงานความร่วมมือในการใชแ้ละจดัหาทรัพยากรร่วมกนั /  
5 มีรายงานผลการใชห้อ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ /  
6 มีตารางการใชห้อ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ /  
 รวม 6  
 5 ด้านการบริหารแบบมส่ีวนร่วมโดยใช้ประชมอาชีวศึกษา   และชุมชน   
1 มีโครงการ  กิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือ /  
2 มีเอกสารท่ีแสดงถึงการประสานงานและความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกและชุมชน /  
3 มีสรุปรายงานผลความร่วมมือจากทุกภาคส่วน /  
4 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการท่ีปรึกษา /  
5 มีการประชุมสมาคมผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า /  
 รวม 5  

รวมการปฏิบัตงิานครบ 5 ด้าน  35  
 

สรุปผล 
จากตารางท่ี  93    คุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้    ประกอบดว้ย 5 ดา้น       ดงัน้ี ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการ
บริหารบุคคล ดา้นบริหารระบบงาน ดา้นบริหารอาคารสถานท่ี ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใชป้ระชุมอาชีวศึกษาและ
ชุมชน ในระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ปฏิบติัครบ 5 ดา้น   รวม    35  ขอ้ 
 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้        ปฏิบัตคิรบ  5   ด้าน  35 ข้อ  อยู่ในระดบัดี 
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มาตรฐานที ่ 6 
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ข้อก าหนดที่  6 
 ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ าและจดัการศึกษาในสถานศึกษา   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  6.2 
 จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่  40   
 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ                
ค าอธิบาย 
 ครู  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชีพ พ.ศ.  2548 ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง  เหมาะสม 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   โดยการปฏิบติัตามกฎ  
ระเบียบ  วินยั จริยธรรม  และ จรรยาบรรณวิชาชีพ  เป็นส่ิงท่ีควบคู่ไปกบับุคคลท่ีประกอบสมัมนาอาชีพโดยสุจริต  ไม่วา่
จะเป็นอาชีพในหนา้ท่ีประจ าทั้งภาครัฐและเอกชน  หรืออาชีพอิสระใด ๆ ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ  เป็น
ความรู้พ้ืนฐานท่ีสามารถศึกษาหาความรู้ไดจ้ากสถานศึกษาหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและเอกชนจดัไวใ้ห ้ แต่ความ
มีวินยั จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไม่ไดก้ าหนดไวใ้หใ้ครทุกคนปฏิบติัแต่เป็นบทบญัญติัท่ีผูป้ระกอบสมัมนา
อาชีพโดยสุตจริตพึงปฏิบติัเพ่ือจรรโลงและยกระดบัจิตใจของตนเอง  ไม่ใหถ้ดถอยไปสู่ความเส่ือมถอยในอาชีพดงันั้น
บุคคลใดซ่ึงสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  วินยั  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ยอ่มประสบผลส าเร็จในชีวิต
และการงานอาชีพในท่ีสุด  ซ่ึงไดมี้กิจกรรมท่ีสอดรับกบัจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ เช่น โครงการเชิดชูเกียรติ ครูผูมี้คุณธรรม  
จริยธรรมดีเลิศ  ครูดีเด่น ประจ าปีของสถานศึกษา  โครงการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะแก่ครู เป็นตน้ 
 

โครงการ / กจิกรรม  
   1.  โครงการพฒันาบุคลการ 
  2.  โครงการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 - งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1. ท าเนียบบุคลากรวทิยาลยัการอาชีพพล  
 2. จ านวนครูท่ีผา่นการประเมินตามขอ้บงัคบัครุสภา 
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การรวบรวมข้อมูล 
1. จ านวนครูทั้งหมดในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. จ านวนครูท่ีไดรั้บใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต 
3. จ านวนครูท่ีผา่นการประเมินตามขอ้บงัคบั  คุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  พ.ศ.  2548  ของบุคลากรในสถานศึกษา 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  40 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของครูท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม 

ด ี            มากกวา่ร้อยละ  90 
พอใช้        ร้อยละ  85-90 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ  85 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 40 
  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
ตารางที่ 94   บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

ที ่ มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณส าหรับครู ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1 รักและเมตตาต่อศิษยทุ์กคนโดยเสมอหนา้ 42     

2 อบรมสัง่สอนใหค้วามรู้และทกัษะวชิาชีพอยา่งเตม็ความสามารถ 37 5   

3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ปลูกฝังค่านิยม  และลกัษณะนิสยั ท่ีดีงามใหเ้กิดแก่
ศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

41 1   

4 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งกาย  วาจา   และจิตใจ 40 2   

5 ไม่แสวงหา ผลประโยชน์จากศิษย ์  หรือรับอามิสสินจา้งใด ๆ จากผูอ่ื้นโดยขดัต่อ
คุณธรรม  จริยธรรม  วชิาชีพครู 

42     

6 รัก และศรัทธาในวชิาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รวชิาชีพครู 38 4  

7 เป็นผูน้ าในการอนุรักษพ์ลงังาน  ส่ิงแวดลอ้ม  ภูมิปัญญา  และวฒันธรรมไทย 42     

8 มีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  และต่อเน่ือง 41 1   

9 ใหค้วามร่วมมือ   หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์ 42     

10 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมตามแนวพระราชด าริ 40 2   

รวม 385 15  

คดิค่าเฉลีย่ 96.25 3.75  

 

สรุปผล 
จากตารางท่ี  94  บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ   96.25 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสม ร้อยละ   96.25    อยู่ในระดบัด ี
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ตารางที่ 95   จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บใบประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตเป็นครู 
 

ที่ บุคลากรในสถานศึกษา 
จ านวน
ทั้งหมด 

มใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู/
ผ่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ผูบ้ริหาร 5 5 100 
2 บุคลากรครูท่ีไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 42 40 95.23 
3 บุคลากรครูท่ีผา่นการประเมินตามขอ้บงัคบัวา่

ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณของ
วชิาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา 42 40 95.23 

4 บุคลากรสายสนบัสนุน 20 20 100 
รวมเฉลีย่ร้อยละ 97.62 
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มาตรฐานที ่ 6 
ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ข้อก าหนดที่  6 
 ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ าและจดัการศึกษาในสถานศึกษา   ดงัน้ี 
ข้อก าหนดที่  6.3 
 จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งช้ีที่  41  
 ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา                        
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการจดัท าขอ้มลูพ้ืนฐานทั้งหมด  เช่น ขอ้มลูผูเ้รียน บุคลากร งบประมาณ เป็นตน้ มีระบบ
บริหารจดัการขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพ  และการจดัการความรู้ของสาขาวิชา/สาขางาน เพ่ือพฒันาการศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินงาน 
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ โดยวิทยาลยัการอาชีพพล ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีจะน าพาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ จดัใหมี้ระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง  จากการปฏิบติังานใน
รอบปีการศึกษา  2552  มีการส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมหรือศึกษาดูงานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่วา่จะเป็น
โครงการอบรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต  โครงการอบรมการจดัท าส่ือการเรียนการสอน E-Learning , E-Book  โครงการอบรม
โปรแกรมใชก้บังานวิจยัโปรแกรม  SPSS  โครงการพฒันาศูนยส์ารสนเทศของสถานศึกษา ใชร้ะบบบริหารจดัการ
สารสนเทศในสถานศึกษา   โครงการจดัการความรู้ของสถานศึกษา  โครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการบริหาร
จดัการทรัพยากรร่วมกนั มีการบรรจุโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ในแผนปฏิบติัการประจ าปี  ก่อนการ
ด าเนินงานจะมีการประชุมวางแผน  เตรียมการด าเนินงาน ถึงขั้นปฏิบติังาน มีเอกสาร/รายงาน การจดัการสารสนเทศ และ
การจดัการความรู้ของสาขาวิชา/ สาขางาน มีการน าขอ้มลูสารสนเทศ มาใชแ้ละการจดัการความรู้ของสาขาวิชา /สาขางาน
เพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน มีหลกัฐานจ านวนผูใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศ  สรุปผลรายงานเป็นขั้นตอนการท า  P D C A 
 วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามในการสอบถามขอ้คิดเห็นในการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้
ของสถานศึกษา  โดยสอบถามครู คณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ รวมทั้งส้ิน  100  คน 
 
โครงการ / กจิกรรม  

 1.  โครงการพฒันาสถานศึกษา 
  -  กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้วิทยบริการ  
 2.  โครงการส่งเสริมและพฒันา ICT 
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ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพสัดุและอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 2.  งานหอ้งสมุดและวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ  
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
  1. ขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

การรวบรวมข้อมูล 
  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้  พิจารณาจากองคป์ระกอบ  ดงัน้ี  

1. มีขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ือการตดัสินใจท่ีเป็นปัจจุบนั 
2. มีระบบการบริหารจดัการขอ้มลูท่ีเหมาะสม และมีผูรั้บผิดชอบ 
3. มีระบบฐานขอ้มลูทั้งหมดท่ีประสานกนัเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบการบริหารจดัการขอ้มลู 
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจดัการขอ้มลูอยา่งต่อเน่ือง 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  41 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้   ดี                ปฏิบติัขอ้ 1 – ขอ้ 4  หรือ 

                   ปฏิบติัครบทั้ง  5  ขอ้   
พอใช ้        ปฏิบติัขอ้ 1 – ขอ้ 3 
ปรับปรุง    ปฏิบติัขอ้ 1 – ขอ้ 2 
                   หรือไม่ไดด้ าเนินการ   
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 41 
  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา   

ตารางที่ 96     คุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา   

 

ข้อ มาตรฐานระดบัคุณภาพฯ ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
(X) 

เกณฑ์ 

(3) (2) (1) การวดั 

1 สถานศึกษามีขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือการตดัสินใจท่ีเป็นปัจจุบนั 96 4   2.96 ดี 

2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีเหมาะสมมี
ผูรั้บผิดชอบ 

96 4 0 2.96 ดี 

3 สถานศึกษามีระบบฐานขอ้มูลทั้งหมดท่ีประสานกนัเป็น
เครือข่ายของสถานศึกษา 

96 3 1 2.95 ดี 

4 สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพความปลอดภยัของ
ระบบการบริหารจดัการขอ้มูล 

94 5 1 2.93 ดี 

5 สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขอ้มูล
อยา่งต่อเน่ือง 

97 3 0 2.97 ดี 

6 สถานศึกษามีการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการ
ความรู้และบริหารจดัการเพ่ือพฒันาสถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

98 2 0 2.98 ดี 

คดิค่าเฉลีย่ทั้งส้ิน 96.17 3.50 0.33 2.96 ดี 

 
 

ระดบัคะแนน 2.51 – 3.00 คือ ระดบัความพึงพอใจ ดี  

ระดบัคะแนน 2.00 – 2.50 คือ ระดบัความพึงพอใจ พอใช้  

ระดบัคะแนน 1.00 – 1.99 คือ ระดบัความพึงพอใจ ปรับปรุง  

 

สรุปผล 
จากตารางท่ี 96  คุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา ในระดบั คุณภาพของ

การจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา ปฏิบติัครบทั้ง  6  ขอ้              
 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา   ปฏิบัตคิรบทั้ง  6  ข้อ  อยู่ใน
ระดบั  ด ี
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ตารางที ่97  ผลการประเมนิและการวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่  6    ภาวะผู้น าและการจดัการ 
ข้อก าหนดที่  6   ผู้บริหารควรมภีาวะผู้น าและการจดัการศึกษาในสถานศึกษาดงันี้ 

ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์การ

ประเมนิ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐานสนับสนุน 

ด ี
พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่ 6.1   
ใชภ้าวะผูน้ าและการมี
วสิยัทศัน์ของผูบ้ริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษาและ
หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
ตวับ่งช้ีที ่ 39   
ระดบัคุณภาพการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์และการมีส่วน
ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้

ด ี           ครบ  8  ขอ้ 
พอใช้        6-7  ขอ้ 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่   
                 6  ขอ้ 

จากแบบสอบถาม
คุณภาพการ
บริหารงานของ
ผูบ้ริหารไดรั้บการ
ยอมรับเร่ืองต่าง ๆ 
ตามองคท์ั้งหมด  5  
ดา้น 35 ขอ้ 

 
 
 
 
 
 

  โครงการพฒันาระบบการ
วางแผนให้เช่ือมโยงในระดบั
ปฏิบติั 
2.  โครงการด าเนินงานประกนั
คุณภาพ 
- กิจกรรมการติดตามผลการ
ปฏิบติังานของมาตรฐาน -  
กิจกรรมการสมัมนาการ
ประกนัคุณภาพเพ่ือเตรียมรับ
การประเมินภายนอก-  
กิจกรรมการจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ( SAR ) 
3.  โครงการจดัการเรียนการ
สอนระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษา
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ - -กิจกรรม
ประชุมสมัมนานกัศึกษาเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ 
4.  เช่ือมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
แกนน ามธัยม 
5.  โครงการสร้างเส้นทางผู ้
กอบการรุ่นใหม่ 
6.   โครงการเผยแพร่ขอ้มูล
สถานศึกษา 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์การ

ประเมนิ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่ 6.2   
จดัระบบการดูแลบุคลากรของ
สถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีที ่40   
ร้อยละของบุคคลในสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพ 

ด ีมากกวา่ร้อยละ 90 
พอใช้ ร้อยละ 85-90 
ปรับปรุง  
   นอ้ยกวา่ร้อยละ  85 

ร้อยละ  96.25    1. โครงการ
พฒันาบุคลการ 
2.โครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน
บุคลากร 

ข้อก าหนดที ่ 6.3   
จดัระบบสารสนเทศและการจดัการ
ความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษา
อยา่งเหมาะสม   
ตวับ่งช้ีที ่ 41   
ระดบัคุณภาพของการจดัระบบ
สารสนเทศ  และการจดัการความรู้
ของสถานศึกษา 

ด ีปฏิบติั  4 - 5  ขอ้ 
พอใช้ ปฏิบติั 1-3 ขอ้ 
ปรับปรุง  
   ปฏิบติันอ้ยกวา่  3   
   ขอ้ 

ปฏิบัต ิ 6  ข้อ     

 
 

ตารางที9่8  สรุปผลการประเมนิตนเอง 

มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
 

ตวับ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิ ผลการ 

ด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 3 2 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 39 ครบ 8 ขอ้ 6 - 7 ขอ้ นอ้ยกวา่ 6 ขอ้ 8 ขอ้    
ตวับ่งช้ีท่ี 40 มากกวา่ 90% 85 – 90% นอ้ยกวา่ 85% 96.25%    
ตวับ่งช้ีท่ี 41 ปฏิบติัครบ 

 4-5 ขอ้ 
ปฏิบติั ขอ้ 1-3 ปฏิบติัขอ้ 1-2 6  ขอ้    

 

การประเมินมาตรฐานที ่ 6 
      ดี     พอใช ้   ปรับปรุง 
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ตารางที9่9  สรุป  จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันา  และแนวทางการพฒันาปรับปรุงในมาตรฐานที ่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน /        
ตวับ่งช้ี 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

6/39 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารทั้งฝ่ายบริหาร   ครู
อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.  การน าเสนอขอ้มูลตามตวับ่งช้ีน้ี
ส่วนใหญ่ใชก้ารช้ีแจง และเสนอ
เอกสารอา้งอิง 

 

6/40 1. มีการประเมินบุคลากรทุก
ภาคเรียน  
2. มีการประกาศผลใหท้ราบ
อยา่งชดัเจน 

1.  ก าหนดรายการประเมินให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและ
จรรยาบรรณปัจจุบนั 

-  แบบประเมินการปฏิบติัตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 

6/41 1.  มีการจดัการ / บริการระบบ
ขอ้มูลท่ีดี 
2. มีจุดบริการไวห้ลายท่ี และ
ไม่คิดค่าบริการ 

1.  ตอ้งมีหลกัฐานการใชบ้ริการ 
2.  เพ่ิมขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจดัการศึกษาใหม้ากข้ึน 

-  โครงการอบรม   
E-Learning 
-  โครงการอบรมอินเตอร์เน็ต 
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มาตรฐานที ่ 7   
การประกนัคุณภาพภายใน 

 
ตวับ่งช้ีที่  42  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
ตวับ่งช้ีที่  43  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 
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มาตรฐานที ่ 7   
การประกนัคุณภาพภายใน 

ข้อก าหนดที่  7 
  สถานศึกษาควรจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัน้ี  
 
ตวับ่งช้ีที่  42    
  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง                                        
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบดว้ยระบบ พฒันา
คุณภาพ  ระบบการติดตามคุณภาพ  กระบวนการ / การจดัการประกบัคุณภาพ      โดยก าหนดระเบียบ วิธีการ   ขั้นตอน   
บุคลากร   งบประมาณ   และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน    เช่น     นโยบายและ แผนงานประกนัคุณภาพ  คณะ
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการท างานประกนัคุณภาพ  คู่มือ การประ กนั คุณภาพ  มาตรฐานและเกณฑก์ารประกนั
คุณภาพ  ตลอดจนประเมินผลลพัธ์และการน าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียน
และผูจ้บการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยสถานศึกษามีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและ
ความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น มี
การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาในระยะต่าง ๆ จดัท านโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ  แต่งตั้งคณะกรรม การ
รับผิดชอบการท างานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  จดัท าคู่มือประกนัคุณภาพ  จดัท ามาตรฐานและเกณฑก์าร
ประกนัคุณภาพ  จดัท าแผนก ากบัติดตาม  จดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
 
โครงการ / กจิกรรม  
 ทุกโครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี 2552 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายพฒันาการศึกษา  
 4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.แผนปฏิบติัการประจ าปี  
 2.รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  
 3. เอกสารรายงาน  การด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  
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การรวบรวมข้อมูล 
 ระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน  พิจารณาจาก  

1. คู่มือและแผนการประกนัคุณภาพ 
2. หลกัฐาน  หรือรายงานการตรวจสอบ  การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
3. ขอ้มลูหลกัฐานการตอบสนองขอ้คิดเห็น  ขอ้ร้องเรียนเพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกกา  

ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  42 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน   ด ี              ปฏิบติัครบทั้ง 4 ขอ้ 5 ขอ้ 

พอใช้        ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 3 
ปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 2  
                 หรือไม่ไดด้ าเนินการ 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 42 
  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่ก่อให้เกดิการพฒันาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

ตารางที่ 100     ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

ที่  รายการประเมนิ 

การปฏิบัต ิ

ม ี/ ปฏิบัต ิ
ไม่ม ี/ ไม่ได้ 
ปฏิบัต ิ

1 มีคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพ /   

2 มีหลกัฐานหรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพ 
ภายในประจ าปี /   

3 
มีขอ้มลูหลกัฐานในการตอบสนองขอ้คิดเห็น  ขอ้ร้องเรียน  
เพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา /   

4 มีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา /   
 

สรุปผล    
  ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน  มีการปฏิบติัและการด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง   โดยอยูใ่นรูป
ของ P-D-C-A  และไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาในการปฏิบติังานใหไ้ดป้ระหยดั  คุม้ค่า เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดของสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยืน 
 
 เกณฑ์การตดัสิน    
  ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน ไดด้ าเนินการปฏิบติัครบทั้ง 4 ข้อ  อยูใ่นระดบั ด ี
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มาตรฐานที ่ 7   
การประกนัคุณภาพภายใน 

ข้อก าหนดที่  7 
  สถานศึกษาควรจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัน้ี  
 
ตวับ่งช้ีที่  43  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน มีการ
น าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาการบริหารใหไ้ดม้าตรฐาน  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพของสถาน  ศึกษา  โดยมีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  และมีนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน  มีการปฏิบติัท่ีดีหรือการเป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืน  
 
การด าเนินงาน 
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงความตระหนกั การปฏิบติัและ
ความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   เช่น มี
คู่มือและแผนการประกนัคุณภาพ  มีหลกัฐาน  หรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบ  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี  มีการน าผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจ าปีรวมทั้งขอ้เสนอแนะมาใชพ้ฒันาปรับปรุงการบริหาร  
มีการปฏิบติังานโดยใชร้ะบบคุณภาพ ( PDCA) มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และรายงานผลการ
ประกนัคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน 
 
โครงการ / กจิกรรม  
 ทุกโครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี 2552 (พ.ค.-ก.ย.52) 
 ทุกโครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี 2553 (ต.ค.52-เม.ย.53) 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
 3. ฝ่ายพฒันาการศึกษา  
 4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1. แผนปฏิบติัการประจ าปี  
 2.รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี  
 3. เอกสารรายงาน  การด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  
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การรวบรวมข้อมูล 
 ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน  พิจารณาจาก  

1. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายใน  ต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 
2. มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารใหไ้ดม้าตรฐาน  และการจดัท า  

แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 3.    มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและมีนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน  มีการปฏิบติัท่ีดี ( Good Practice) หรือการ
เป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมทั้งเกิดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 
 
ตารางเกณฑ์การประเมนิ  ตวับ่งช้ีที่  43 

ข้อมูลประกอบการตดัสิน เกณฑ์การตดัสิน 

ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน   ด ี            ปฏิบติัครบทั้ง 3ขอ้  
พอใช้        ปฏิบติัขอ้ 1- ขอ้ 2 
ปรับปรุง   ปฏิบติัขอ้ 1 เพียงขอ้เดียว 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 43 
  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 
ตารางที่ 101     ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน วิทยาลยัการอาชีพพล ปีการศึกษา  2552  
 

ที่  รายการประเมิน 

การปฏิบัติ 

มี / ปฏิบัติ 
ไม่มี / ไม่ได้ 
ปฏิบัติ 

1 มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถาน 
ศึกษาและสาธารณชน 

/  

2 มีการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารใหไ้ด้ 
มาตรฐาน และจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสานศึกษา 

/  

3 
มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน มี 
การปฏิบติัท่ีดีหรือเป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืน รวมทั้ง
เกิดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

/  

 
สรุปผล   
  ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน  มีการปฏิบติัและการด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง   โดยอยูใ่นรูป
ของ P-D-C-A  และไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาในการปฏิบติังานใหไ้ดป้ระหยดั  คุม้ค่า เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดของสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยืน 
 
 เกณฑ์การตดัสิน    
  ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน ไดด้ าเนินการปฏิบติัครบทั้ง 3 ข้อ อยูใ่นระดบั ด ี
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ตารางที ่102  ผลการประเมนิและการวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่  7    การประกนัคุณภาพภายใน 
ขอ้ก าหนดท่ี  7   สถานศึกษาควรจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดงัน้ี 

ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์การ

ประเมนิ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่ 7 
สถานศึกษาควรจดัใหมี้ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ดงัน้ี 
 
ตวับ่งช้ีที ่ 42    
ระบบและกลไกในการประกนั
คุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการ
พฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง                                       

ด ี  ปฏิบติัครบทั้ง  
      4 ขอ้ 
พอใช้   ปฏิบติั 
            ขอ้1- ขอ้ 3 
ปรับปรุง   ปฏิบติั 
           ขอ้ 1- ขอ้ 2  
หรือไม่ไดด้ าเนินการ 

จากแบบสอบถาม
คุณภาพการ
บริหารงานของ
ผูบ้ริหารไดรั้บการ
ยอมรับเร่ืองต่าง ๆ 
ตามองคท์ั้งหมด 4ขอ้ 

 
 
 
 
 
 

  

โครงการพฒันาระบบ
การวางแผนให้
เช่ือมโยงในระดบั
ปฏิบติั 
2.  โครงการ
ด าเนินงานประกนั
คุณภาพ 
- กิจกรรมการติดตาม
ผลการปฏิบติังานของ
มาตรฐาน -  กิจกรรม
การสมัมนาการ
ประกนัคุณภาพเพื่อ
เตรียมรับการประเมิน
ภายนอก-  กิจกรรม
การจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ( 
SAR ) 
3.  โครงการจดัการ
เรียนการสอนระบบ
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ
นกัศึกษาเทียบโอน
ความรู้และ
ประสบการณ์ - -
กิจกรรม
ประชุมสมัมนา
นกัศึกษาเทียบโอน
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
4.  เช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- กิจกรรมการเรียน
การสอนแกนน า
มธัยม 
 5.  โครงการสร้าง
เสน้ทางผูก้อบการรุ่น
ใหม ่
6.   โครงการเผยแพร่
ขอ้มูลสถานศึกษา 
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ข้อก าหนด/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมายเกณฑ์การ

ประเมนิ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมนิ 
ข้อมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน ด ี

พอ 
ใช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ข้อก าหนดที ่ 7 
 สถานศึกษาควรจดัใหมี้ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ดงัน้ี 
 
ตวับ่งช้ีที ่ 43   
ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพ
ภายใน 
 

ด ี           ครบ  3  ขอ้ 
พอใช้        2  ขอ้ 
ปรับปรุง   1 ขอ้  
เพียงขอ้เดียว 

จากแบบสอบถาม
คุณภาพการ
บริหารงานของ
ผูบ้ริหารไดรั้บการ
ยอมรับเร่ืองต่าง ๆ 
ตามองคท์ั้งหมด 3ขอ้ 

 
 
 
 
 
 

  โครงการพฒันาระบบ
การวางแผนให้
เช่ือมโยงในระดบั
ปฏิบติั 
2.  โครงการ
ด าเนินงานประกนั
คุณภาพ 
- กิจกรรมการติดตาม
ผลการปฏิบติังานของ
มาตรฐาน -  กิจกรรม
การสมัมนาการ
ประกนัคุณภาพเพื่อ
เตรียมรับการประเมิน
ภายนอก-  กิจกรรม
การจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ( 
SAR ) 
3.  โครงการจดัการ
เรียนการสอนระบบ
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ
นกัศึกษาเทียบโอน
ความรู้และ
ประสบการณ์ - -
กิจกรรม
ประชุมสมัมนา
นกัศึกษาเทียบโอน
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
4.  เช่ือมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- กิจกรรมการเรียน
การสอนแกนน า
มธัยม 
 5.  โครงการสร้าง
เสน้ทางผูก้อบการรุ่น
ใหม ่
6.   โครงการเผยแพร่
ขอ้มูลสถานศึกษา 
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ตารางที ่103  สรุปผลการประเมนิตนเอง 

มาตรฐานที ่ 7  การประกนัคุณภาพภายใน 
 

ตวับ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมนิ ผลการ 

ด าเนินงาน 
ระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 3 2 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 42 ปฏิบติัครบ 

 4-5 ขอ้ 
ปฏิบติั ขอ้ 1-3 ปฏิบติัขอ้ 1-2 4 ขอ้    

ตวับ่งช้ีท่ี 43 ปฏิบติัครบ 
 3 ขอ้ 

ปฏิบติั ขอ้ 2 ปฏิบติัขอ้ 1 
เพียงขอ้เดียว 

3 ขอ้    

 

การประเมินมาตรฐานที ่ 7 
                            ดี           พอใช ้  ปรับปรุง 

 
 

ตารางที ่ 104  สรุป  จุดเด่น  จุดทีค่วรพฒันา  และแนวทางการพฒันาปรับปรุงในมาตรฐานที ่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน /        
ตวับ่งช้ี 

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

7/42 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารทั้งฝ่ายบริหาร   ครู
อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 กระบวนการการด าเนินงานของ
งานแต่ละฝ่ายใหเ้ป็นไปตาม
ปฏิทินการด าเนินงาน 

7/43 1. มีการประเมินบุคลากรทุก
ภาคเรียน  
2. มีการประกาศผลใหท้ราบ
อยา่งชดัเจน 

 กระบวนการการด าเนินงานของ
งานแต่ละฝ่ายใหเ้ป็นไปตาม
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
 

  

   


