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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 ค่านิยม 
    ท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
 ตวับ่งช้ีที่  32    จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม    
    ประเพณี   และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

ตวับ่งช้ีที่  28    
 จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

ความตระหนัก   
 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 ากบั
ดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  โดยจดัใหมี้การเขา้พบนกัศึกษาหลงัปฏิบติักิจกรรมหนา้เสาธงในช่วงเชา้ของทุก ๆ วนั  เช่น  
กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพกั โครงการเยี่ยมบา้นนกัศึกษา  เป็นตน้ และได้
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี อนัส่งผลใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่านได้
ทราบถึงพฤติกรรมของนกัศึกษาแต่ละคนมากยิ่งข้ึน และทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาพบเจอ ซ่ึงไดใ้หค้  าปรึกษา 
และแนะน า   อนัเป็นการสร้างสมัพนัธ์ภาพท่ีดีส าหรับครูและลกูศิษย์   

 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้บอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงจะไดรั้บถึงขอ้มลู
ข่าวสาร และพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 
 1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
  - โครงการพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  (Home Room) 
   - กิจกรรมออกเยี่ยมบา้นนกัเรียนนกัศึกษา 
  - กิจกรรมประชุมผูป้กครองและผูป้กครองเครือข่าย 
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
  1. งานอาจารยท่ี์ปรึกษา  ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 2. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
  - สมุดบนัทึกการ  Home room 
 -  กิจกรรมดูแลนกัเรียนนกัศึกษาในท่ีปรึกษา  
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ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  28 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา ด ี              มากกวา่  25 คร้ังต่อปี     
พอใช้        20-25  คร้ังต่อปี 

ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ 20 คร้ังต่อปี 
 

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
สัมฤทธ์ิผล การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 28 
  จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ระดบั ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

ล าดบั สาขางาน ระดบัช้ัน 
จ านวน
(นศ.) 

คร้ัง/ปี
การศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ รายละเอยีด 

1 ยานยนต ์ ปวช.1 53 150 อ.สมรรถชยั  สุดนอ้ย - การแต่งกาย 
    ปวช.2 30 150 อ.สญัญา  นุกูล - การเรียน 
    ปวช.3 16 150 อ.นิรุตต์ิ  ค าพิชิต - กิริยามารยาท 
2 เคร่ืองกลอุตสาหกรรม ปวช.1 27 150 อ.สญัญา  นุกูล - ความสะอาด 
    ปวช.2 15 150 อ.สุจริต  โคตรประทุม - การขบัข่ียานพาหนะ 
    ปวช.3 20 150 อ.อภิวฒัน์  นาคอก - การรักษาความสะอาด 
3 ไฟฟ้าก าลงั ปวช.1 35 150 อ.พิสิษฐ์  อาจเดช -แนะน า แกไ้ขปัญหา 
    ปวช.2 36 150 อ.วชัรดล  เอนอ่อน  
    ปวช.3 9 150 อ.เอนก    ถว้ยแกว้   
4 อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 33 150 อ.พรนิภา  หงษบิ์นมา   
    ปวช.2 26 150 อ.กฤษณะ  เสนไสย   
    ปวช.3 16 150 อ.พรนิภา  หงษบิ์นมา   
5 เช่ือมโลหะ ปวช.1 - -    
    ปวช.2 2 150 อ.วิรวฒัน์  ภกัดีวฒิุ   
    ปวช.3 - -    
6 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ปวช.1 28 150 อ.ณฐัพล  ชยันอ้ย   
    ปวช.2 16 150 อ.ทรงพล  นามแป้น   
    ปวช.3 11 150 อ.ธีระศกัด์ิ  คงเอม   
7 พาณิชยการ ปวช. 77 150 อ.สุมาลี  แกว้ศรีบุตร   
8  การบญัชี ปวช.2 26 150 อ.นนัทน์ภสัร์  พาบุดดา   
    ปวช.3 16 150 อ.อรวรรณ ศรีแกว้   
9 คอมพิวเตอร์ ปวช.2 34 150 อ.วิชยั  ทิ้งเสน   
    ปวช.3 24 150 อ.วรรณธิดา  ซ่ือจริง   
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ระดบั ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2553 
ล าดบั สาขางาน ระดบัช้ัน จ านวน(นศ.) คร้ัง/ปีการศึกษา ผู้รับผดิชอบ รายละเอยีด 

1 เทคนิคยานยนต ์ ปวส.1 34 150 อ.สุจริต  โคตรประทุม - การแต่งกาย 
    ปวส.2 33 150 อ.สญัญา  นุกูล - การเรียน 
 2 อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.1 76 150 อ.อภิวฒัน์  นาคอก - กิริยามารยาท 
    ปวส.2 38 150 อ.วรเชษฐ์  วรสุทธิพงษ ์ - การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3 เคร่ืองท าความเยน็และ ปวส.1 37 150 อ.ประดิษฐ์   แดงกลาง - ความสะอาด 
   ปรับอากาศ ปวส.2 29 150 อ.วชัรดล  เอนอ่อน - การขบัข่ียานพาหนะ 
4 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส.1 15 150 อ.กฤษณะ  เสนไสย - การรักษาความสะอาด 

    ปวส.2 28 150 อ.พรนิภา  หงษบิ์นมา - แนะน า แกไ้ขปัญหา 
5 การบญัชี ปวส.1 34 150 อ.เบญจกาญจน์ ปักกงัพะลงั   

    ปวส.2 22 150 อ.ศิริวรรณ รูปสูง   
6 เทคโนโลยสี านกังาน ปวส.1 15 150 อ.วิชยั  ทิ้งเสน   
    ปวส.2 33 150 อ.วิชยั  ทิ้งเสน   
7 เทคโนโลยสีารสนเทศ ปวส.2 9 150 อ.จุฑาทิพย ์ พรหมหาลา   

8 การตลาด ปวส.1 21 150    

รวม 150 คร้ัง     

สรุปผลการประเมิน 
จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา  จ านวน  150 คร้ัง ต่อปีการศึกษา 
ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3  (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

ตวับ่งช้ีที่  29    
 จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
 

ความตระหนัก   
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและ
ความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล  ไดด้ าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ      ให้
ความส าคญัในเร่ืองสารเสพติดและอบายมุขเป็นอยา่งยิ่ง โดยจดัใหมี้กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหก้บั
นกัศึกษา เช่น กิจกรรมเผาบุหร่ี กิจกรรม 11 ดี 11 เก่ง กิจกรรมอบรมแกนน าตา้นภยัยาเสพติด กิจกรรมตรวจหอพกัและ
สถานบนัเทิง  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นตน้ น าผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการหา
มาตรการ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ครู-อาจารย ์ ไดจ้ดักิจกรรมใหค้วามรู้เพ่ือใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงโทษของส่ิงเสพติดและอบายมุข 
และจดักิจกรรมส่งเสริมโดยใหผู้เ้รียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์นอกจากน้ีวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการตรวจหาสารเสพ
ติดในปัสสาวะของนกัศึกษาทุกภาคเรียน   ปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัสารเสพติดจึงลดนอ้ยลง   
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพ่ือ ป้องกนัผูเ้รียนจากปัญหายาเสพติด 
  1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
  - กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร 
  - กิจกรรมเสริมสร้างภูมิป้องกนัสารเสพติดและการรู้เท่ากนัป้องกนัเอดส์  
  - กิจกรรมประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  
  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ  
  - กิจกรรมตรวจหอพกั สวนสาธารณะ และสถานท่ีเส่ียง 
  

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 2. งานปกครอง  ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 3. งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
  1. จ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตรวจสอบสารเสพติด  
 2. รายงานการตรวจหอพกั สวนสาธารณะ และสถานท่ีเส่ียง 
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ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  29 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

จ านวนคร้ังของการจดับริการตรวจ     สาร
เสพติดใหก้บัผูเ้รียนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ด ี            1 คร้ังต่อปีหรือมากกวา่และจ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตรวจ 
                 มากกวา่ร้อยละ  90  
พอใช้      1 คร้ังต่อปีหรือมากกวา่และจ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตรวจ 
                 ร้อยละ  80-90 
ปรับปรุง 1 คร้ังต่อปีหรือมากกวา่และจ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตรวจ 
               นอ้ยกวา่ร้อยละ  80 หรือไม่มีการตรวจ 

 
ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 

 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 29 
  จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
 

ท่ี ระดบัการศึกษา 
จ านวนคร้ังท่ี

ตรวจ 
จ านวน นศ. 

จ านวนนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บการตรวจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ปวช. 1 2 253 253 100 

2 ปวช. 2 2 185 185 100 

3 ปวช. 3 2 112 112 100 

4 ปวส. 1 2 232 232 100 

5 ปวส. 2 2 192 192 100 

รวม 2 974 974 100 

 
สรุปผลการประเมิน 
 จ านวนคร้ังของการจดับริการ  ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน  และจ านวนคร้ังของการจดัการบริการ 
ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน  นกัศึกษารวมทั้งส้ิน  974  คน  จ านวนคร้ังท่ีนกัศึกษาไดรั้บการตรวจสอบสารเสพ
ติด  จ านวน 1 คร้ัง/ภาคเรียน   รวม  2  คร้ัง/ปีการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  100 
ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

ตวับ่งช้ีที่  30  
  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 
 

ความตระหนัก   
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จจาก
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย วิทยาลยัการอาชีพพล ได้ ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ มีความ ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการติดตามและดูแลนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายในการติดตาม  และดูแล
นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ืองสม ่าเสมอทั้งทางดา้นวิชาการ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และดา้นบุคลิกภาพ โดยมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษารับผิดชอบอยา่งชดัเจนทุกแผนกวิชาทุกชั้นปี  มีการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานในแผนปฏิบติัการทุกปี มีกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา โครงการเครือข่ายผูป้กครอง โครงการ 
HOT LINE สายด่วน โครงการวิจยัปัญหาและสาเหตุการออกกลางคนัของผูเ้รียน เป็นตน้  และด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
 มีการติดตามนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด โดยงาน แนะแนวและสวสัดิการการศึกษาจะมีการแต่งตั้งอาจารย์
ท่ีปรึกษาประจ าชั้นเรียน  มีหนา้ท่ีในการดูแลใหค้ าปรึกษาแนะน ากบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ส าเร็จการ ศึกษา
ในระดบันั้น ๆ อาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาจะพบปะพดูคุยกนัทุกวนัหลงักิจกรรมหนา้เสาธง กรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งการ
ค าแนะน าช่วยเหลือ จะมีการด าเนินงานตามล าดบัขั้นตอนพร้อมจดัท าบนัทึกการใหค้ าแนะน าช่วยเหลือส่งงานอาจารย์
ท่ีปรึกษา  
  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 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยการจดัการศึกษา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศกัราช 2546 พ.ศ.2547  
หมวด 1 สภาพนกัเรียน 
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี  เพ่ือการพฒันาผูเ้รียน และแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีออก
กลางคนั 
 1. โครงการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  - กิจกรรมเชิญวิทยากรมาร่วมสอน  
  - กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  
  - กิจกรรมศึกษาดูงานนกัศึกษา 
  - กิจกรรมปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน  
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 2. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
  - กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติด 
  3. โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
   - กิจกรรมการเขียนแผนการสอนและโครงการสอน   
   - กิจกรรมนิเทศการสอน  
 4.  โครงการพฒันาและจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
   - กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหอ้งเรียนรวมคอมพิวเตอร์  
 5. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่  
  - กิจกรรม จดั ท าหุ  ่นยนต ์
 

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนและการสอน    ฝ่ายวิชาการ 
 2. งานวดัผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา    ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 4. งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนผูเ้รียนแรกเขา้  ประจ าปีการศึกษา 255 3 
 2.จ านวนผูเ้รียนออกกลางคนันกัเรียน นกัศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2553 
 
ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี 30 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของผูเ้รียนทั้งหมดท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบั
แรกเขา้ 

ด ี              นอ้ยกวา่ร้อยละ 31     
พอใช้        ร้อยละ 31-40 
ปรับปรุง   มากกวา่ร้อยละ 40 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 30 
  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 
ระดบั ปวช. 
 

ระดบั สาขางาน 
จ านวน นศ. 
แรกเขา้ 

จ านวน นศ.
คงเหลือ 

จ านวน นศ.
ออกกลางคนั 

จ านวนร้อยละ 

ร้อยละผา่น ร้อยละไม่ผา่น 

ปวช. ยานยนต ์           
  ปวช.1 53 53 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 30 30 0 100.00 0.00 
  ปวช.3 35 16 19 45.71 54.29 
  เคร่ืองกลอุตสาหกรรม           
  ปวช.1 27 27 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 15 15 0 100.00 0.00 
  ปวช.3 22 20 2 90.91 9.09 
  ไฟฟ้าก าลงั           
  ปวช.1 35 35 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 36 36 0 100.00 0.00 
  ปวช.3 13 9 4 69.23 30.77 
  อิเล็กทรอนิกส์           
  ปวช.1 33 33 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 26 26 0 100.00 0.00 
  ปวช.3 23 16 7 69.57 30.43 
  เช่ือมโลหะ           
  ปวช.1 0 0 0 0.00 0.00 
  ปวช.2 2 2 0 100.00 0.00 
  ปวช.3 0 0 0 0.00 0.00 
  เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง           
  ปวช.1 28 28 0 100.00 0.00 
  ปวช.2 16 16 0 100.00 0.00 
  ปวช.3 15 11 4 73.33 26.67 
  พณิชยการ           
  ปวช.1 77 77 0 100.00 0.00 
  การบญัชี           
  ปวช.2 32 26 6 81.25 18.75 
  ปวช.3 28 16 12 57.14 42.86 
  คอมพิวเตอร์           
  ปวช.2 59 34 25 57.63 42.37 
  ปวช.3 38 24 14 63.16 36.84 

รวม 643 550 93 85.54 14.46 
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ระดบั ปวส. 

ระดบั สาขางาน 
จ านวน นศ. 
แรกเขา้ 

จ านวน นศ.
คงเหลือ 

จ านวน นศ.
ออกกลางคนั 

จ านวนร้อยละ 

ร้อยละ
ผา่น 

ร้อยละไม่ผา่น 

ปวส. เทคนิคยานยนต ์           

  ปวส.1 34 34 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 33 33 0 100.00 0.00 

  อุตสาหกรรมการผลิต           

  ปวส.1 76 76 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 38 38 0 100.00 0.00 

  เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ           

  ปวส.1 37 37 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 29 29 0 100.00 0.00 

  เทคนิคคอมพิวเตอร์           

  ปวส.1 15 15 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 28 28 0 100.00 0.00 

  การบญัชี           

  ปวส.1 34 34 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 22 22 0 100.00 0.00 

  เทคโนโลยสี านกังาน           

  ปวส.1 15 15 0 100.00 0.00 

  ปวส.2 33 33 0 100.00 0.00 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ           

 ปวส.2 9 9 0 100.00 0.00 

 การตลาด           

 ปวส.1 21 21 0 100.00 0.00 

รวม 424 424 0 100.00 0.00 
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ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ ระดบั ปวช. และ ระดบั ปวส. 

หลกัสูตร 
จ านวนแรกเขา้ 

คงเหลือปี 
2552 

จ านวนท่ีออกกลางคนั 
(คน) (ร้อยละ) 

ปวช. 643 550 93 14.46 

ปวส. 424 424 0 0.00 

รวมทั้งส้ิน 1,067 974 93 8.72 

 

สรุปผลการประเมิน 
 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  จ านวน  93  คนคิดเป็นร้อยละ   8.72   
ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

ตวับ่งช้ีที่  31   
 จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
 

ความตระหนัก   
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดย จากวิสยัทศันข์องวิทยาลยัการอาชีพพล มุ่งมัน่จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพดว้ยวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน ตลอดจนชุมชนทอ้งถ่ิน  ใหผู้ส้ าเร็จการศึกษามีทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะทางดา้นการจดัการ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์นวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี วิทยาลยัฯ ได้
จดัท าโครงการและกิจกรรม  เช่น  จดัสรรงบประมาณในการจดักิจกรรม กิจกรรม อชท. กิจกรรมดนตรี งานกีฬาสี 
โครงการธรรมะประจ าสปัดาห์ โครงการค่ายอาสาพฒันา โครงการสร้างวินยัในการขบัข่ี เป็นตน้ และด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA       เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามีทกัษะการส่ือสารและการวิจยั ใหส้ามารถคิดวิเคราะห์ คิดเป็น 
แกปั้ญหาเป็น ทั้งดา้นความรู้ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น จึงไดจ้ดัใหมี้หอ้งปฏิบติัการภาษาองักฤษ หอ้ง
อินเตอร์เน็ต หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะทางดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งทกัษะการประดิษฐคิ์ดคน้ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชต้ามสาขาวิชาชีพ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้
ทางดา้นทฤษฏีและทกัษะทางดา้นสาขาวิชาชีพต่างๆ  
  นอกจากนั้นยงัไดจ้ดัใหน้กัศึกษาไดอ้อกฝึกงานตามสถานประกอบการ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จริงพร้อมกบัจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพควบคู่ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ป็นผูมี้จิตใจท่ีดีงาม เป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีความสง่างามและมีมนุษย์
สมัพนัธ์ท่ีดีต่อไป ในการท่ีสามารถน าไปใชป้ระกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา 
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพ่ือการ ส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
 1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
   - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
   - กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ 
   - กิจกรรมประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 
  - กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
   - กิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการ 
   - กิจกรรมทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
   - กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้ า 
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   - กิจกรรมประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
   - กิจกรรมพฒันาจิต 
 2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางนวตักรรมและเทคโนโลยี 
  - กิจกรรมส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่  
  - กิจกรรม จดั ท าหุ  ่นยนต ์

 ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนและการสอน    ฝ่ายวิชาการ 
 2. งานวดัผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา    ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียน นกัศึกษา  
 4. งานวิจยัพฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาท่ีจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยัการอาชีพพล 
 2.รายงานผลการจดักิจกรรม ดา้นวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพและดา้นบุคลิกภาพ
และมนุษยส์มัพนัธ์ 
 
ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี 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 านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  ดา้น
วิชาการ 

ดา้น
จริยธรรม 

ดา้น
บุคลิกภาพ 

1 กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาร
เสพติดส่ือลามกนาจาร การพนนัและการ
ทะเลาะววิาท  
-กิจกรรมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด  

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   

 
 
 
 

92 

2 กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาร
เสพติดส่ือลามกนาจาร การพนนัและการ
ทะเลาะววิาท  
-กิจกรรมตรวจปัสสาวะ 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   

 
 
 
 

100 

3 กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมรณรงคส์ร้างจิตส านึกการ
พฒันาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   

 
 
 

 
95 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  
ดา้นวิชาการ ดา้นจริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ 

4 กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
องคก์ารวชิาชีพ 
 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   

 
 
 
 
 
 

95 

5 กิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   92 

6 กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้ า 
- กิจกรรมอบรมเสริมสร้างภาวะผูน้ า 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   100 

7 กิจกรรมประเมินคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์
 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   90 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  
ดา้นวิชาการ ดา้นจริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ 

8 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาทไทย 
-กิจกรรมเน่ืองในวนัวสิาขบูชา 
 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   95 

9 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาทไทย 
-พิธีไหวค้รูและไหวค้รูช่าง 
 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   96.00 

10 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาทไทย 
-กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา 
 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   94 

11 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและมารยาทไทย 
-กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   95.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  
ดา้นวชิาการ ดา้นจริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ 

12 กิจกรรมนกัศึกษาวชิาชีพ
ภายใตก้ารนิเทศ 
-โครงการหารายไดร้ะหวา่ง
เรียน 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 100 

13 กิจกรรมแข่งขนักีฬา 
-กีฬาฟุตบอล  7  คน 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 

14 กิจกรรมแข่งขนักีฬา 
-กีฬาสีภายใน 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 97.50 

15 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม
อาสาพฒันา 
-กิจกรรมอาสาพฒันาท าความ
สะอาด บา้น วดั โรงเรียน 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 96.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  
ดา้นวชิาการ ดา้นจริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ 

16 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
นนัทนาการ 
-กิจกรรมโครงการตรวจ
สุขภาพ 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 97.00 

17 กิจกรรมพฒันาจิต 
-กิจกรรมอบรมพฒันาจิต 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 98.00 

18 กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
-กิจกรรมถวายพระพรวนัแม่
แห่งชาติ 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 97 

19 กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
-กิจกรรมถวายพระพรวนัพ่อ
แห่งชาติ 
 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 98 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  
ดา้นวชิาการ ดา้นจริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ 

20 กิจกรรมประกวดผลงานและ
ส่ิงประดิษฐข์องนกัศึกษา 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   100 

21 กิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหา
ทางวชิาการ 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   96 

22 กิจกรรมทดสอบมาตรฐาน
การใชค้อมพิวเตอร์ 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   100 

23 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมวนัคริสมาตร์ 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   94 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
สาขาวชิา 

ท่ีเขา้ร่วมพฒันาผูเ้รียน 
การพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ  
ดา้นวชิาการ ดา้นจริยธรรม ดา้นบุคลิกภาพ 

24 กิจกรรมประกวดโครงการ
วทิยาศาสตร์และส่งประดิษฐ์
จากส่ิงของเหลือใช ้

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 
เทคนิคอุตสาหกรรม 
การบญัชี 
คอมพิวเตอร์ 
การตลาด 

   100 

25 กิจกรรมส่งเสริมเทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 
-กิจกรรมการเดินทางไกล
และเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ
วสิามญั 

เคร่ืองกล 
ไฟฟ้าก าลงั 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 
โลหะการ 
พณิชยการ 

   91.00 

 

 

กจิกรรมทีส่่งเสริมด้านวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่งีามในวชิาชีพ รวมทั้งด้านบุคลกิภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
 

ล าดบั สาขาวชิา 
จ านวนดา้นท่ีพฒันาผูเ้รียน ไม่มีการจดั 

3 ดา้น 2 ดา้น 1 ดา้น กิจกรรม 
1 เคร่ืองกล     
2 ไฟฟ้าก าลงั     
3 อิเลก็ทรอนิกส์     
4 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง     
5 โลหะการ     
6 พณิชยการ     
7 เทคนิคอุตสาหกรรม     
8 การบญัชี     
9 คอมพิวเตอร์     

10 การตลาด     
รวม 9   สาขาวชิา  

ร้อยละ 100  

 
สรุปผลการประเมิน      
 จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์    ร้อยละ 100   ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 



      รายงานการประเมินตนเอง  2553  169 
 

วิทยาลัยการอาชีพพล 
 

มาตรฐานที ่ 3 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
ตวับ่งช้ีที่  32  
   จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
 

ความตระหนัก   
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จจาก
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด จากพนัธกิจ ( VISSION) ของวิทยาลยัการอาชีพพล มุ่งมัน่จดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานตลอดจน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ใหผู้ ้ส าเร็จการศึกษามีทกัษะทางวิชาชีพ  ทกัษะในการจดัการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์ 
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความตระหนกัในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์ง  
แวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น  
กิจกรรมเก่ียวกบัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์กิจกรรมร่วมประเพณีในทอ้งถ่ิน กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมต่าง ๆ 
กิจกรรมรณรงคก์ารแต่งกายนิยมไทย เป็นตน้ ในเร่ืองของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในวิทยาลยัฯ โดยการจดัท า
โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ มีการจดัตั้งชมรมอาสาพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีการจดัท าโครงการ
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี
วฒันธรรมไทยร่วมกบัชุมชนและทอ้งถ่ินทุกภาคเรียน ท าใหน้กัศึกษามีทกัษะในการคิด และปฏิบติัตนอยา่งถกูตอ้ง 
ตลอดจนการน าไปใชใ้นชีวิตเพ่ือพฒันาตนและสงัคมต่อไป ซ่ึง วิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  เพ่ือ
น าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ีเพ่ือ ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม   ประเพณี   
และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

1. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบการดูแลนกัศึกษา 
   - กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  - กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
   - กิจกรรมลอยกระทง 
  

  ผู้รับผดิชอบโครงการ   
  - งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา (องคก์ารวิชาชีพ) ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
 
 



      รายงานการประเมินตนเอง  2553  170 
 

วิทยาลัยการอาชีพพล 
 

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.จ านวนสาขาท่ีจดัการเรียนการสอนในวิทยาลยัการอาชีพพล  
 2. รายงานผลการจดักิจกรรม  ท่ีส่งเสริมดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
 
ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  32 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจดักิจกรรม ทั้ง 2 
ประเภทกิจกรรม 

ด ี              มากกวา่ร้อยละ  80     
พอใช้        ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

 
ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 

 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 32 
  จ านวนคร้ังและประเภทของกจิกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
การส่งเสริมและท านุบ ารุง 

หมายเหต ุ
อนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม
ประเพณี 

1 - กิจกรรมอาสาพฒันา      
2 -กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม     
3 -กิจกรรมเน่ืองในวนัวสิาขบูชา      
4 -กิจกรรมพิธีไหวค้รูและไหวค้รูช่าง     
5 -กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา     
6 -กิจกรรมประเพณีลอยกระทง     
7 - กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์    

รวม  7  กจิกรรม  
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กจิกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

สรุปตามสาขาวชิา 

ล าดบั สาขาวชิา 
จ านวนดา้นท่ีพฒันาผูเ้รียน ไม่มีการจดั 

2 ดา้น 1 ดา้น กิจกรรม 
1 เคร่ืองกล    
2 ไฟฟ้าก าลงั    
3 อิเลก็ทรอนิกส์    
4 เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง    
5 โลหะการ    
6 พณิชยการ    
7 เทคนิคอุตสาหกรรม    
8 การบญัชี    
9 คอมพิวเตอร์    
10 การตลาด    

รวม 9   สาขาวชิา  

ร้อยละ 100  
 
 

สรุปผล 
 จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม   ประเพณี   และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม   ร้อยละ 100  ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที่ 3    กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตวับ่งช้ี 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

28.  จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา  - ดี >25 คร้ัง  
 - พอใช ้20-25   
 - ปรับปรุง < 20 คร้ัง            

 
150 คร้ัง 

 
ดี 

29.  จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสารเสพติด
ใหก้บัผูเ้รียน 

 - ดี 1คร้ัง >90%  
 - พอใช ้1คร้ัง 80-90%  
 - ปรับปรุง 1คร้ัง<80%            

100 ดี 

30.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  - ดี < 31 
 - พอใช ้31-40   
 - ปรับปรุง>40            

8.72 ดี 

31.  จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้น
วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์    (ร้อยละของ
สาขาวิชาท่ีจดักิจกรรมครบทั้ง 3 กิจกรรม) 

 - ดี >80  
 - พอใช ้75-80   
 - ปรับปรุง< 75            

 

100 ดี 

32.  จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม  ประเพณี  และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม  (ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจดักิจกรรม
ครบทั้ง 2 กิจกรรม) 

 - ดี >80  
 - พอใช ้75-80   
 - ปรับปรุง< 75            
 

100 ดี 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที่ 3 ด ี
 

สรุปจุดเด่น และจุดทีต้่องพฒันาของมาตรฐานที ่3 
จุดเด่น  ได้แก่ตวับ่งช้ีต่อไปนี ้
 ตวับ่งช้ีที่  2 8     จ านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ตวับ่งช้ีที่  2 9    จ านวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีที่  30     ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 
 ตวับ่งช้ีที่ 31   จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
    ท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
 ตวับ่งช้ีที่  32    จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม    
    ประเพณี   และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
จุดที่ต้องพฒันา  ได้แก่ตวับ่งช้ีต่อไปนี ้

- 
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มาตรฐานที ่ 4   
การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

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

 
ตวับ่งช้ีที่  33    
  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกทกัษะวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก   
  วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและ
ความส าเร็จจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยการจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปี 2552 ของวิทยาลยัการอาชีพพล มีการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA  เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  มีการประชุมวางแผนก าหนดแนวทางตลอดจนงบประมาณใน
การบริการวิชาชีพสู่สงัคม มีการประชุมด าเนินงานก่อนด าเนินโครงการ และมีการสรุปผล หลงัด าเนินโครงการจนเสร็จ
ส้ินแลว้ มีการมุ่งเนน้บริการวิชาชีพตามความตอ้งการของชุมชน สงัคม องคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการสนอง
วิสยัทศันข์องส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของรัฐบาล 
  วิทยาลยัฯ  จดัใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น  โครงการลา้งแอร์ช่วยชาติ ศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน 
โครงการอาชีวบริการ เป็นตน้ รวมทั้งมีการใหบ้ริการโครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 
เช่น โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ เป็นตน้ เป็นการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ ในเขตจงัหวดัขอนแก่น นอกจากนั้นยงัมีโครงการใหค้วามรู้กบั
ผูด้อ้ยโอกาส (ผูต้อ้งขงั) เรือนจ า อ.พล ฝึกอาชีพแก่นกัเรียนท่ีจบ ม.3  หรือ ม.6  และผูว้า่งงาน  
 
ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี เพ่ือ ใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกทกัษะวิชาชีพแก่ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน  
 1. โครงการบริการวิชาชีพและทอ้งถ่ิน 

   - กิจกรรมเปิดสอนหลกัสูตรระยะสั้น 
  -  กิจกรรมอาชีวะร่วมดว้ยช่วยประชาชน   
  -  กิจกรรมอ าเภอยิม้  
   - กิจกรรม  108  อาชีพ 
  -   กิจกรรม Fix it Center 
  -  กิจกรรม  SMEs และแผนธุรกิจ 
 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. งานส่งเสริมผลิตผลคา้และประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 3. แผนกวิชา   ฝ่ายวิชาการ 
 4. งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
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 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
  1. สรุปรายงานผลโครงการท่ี ใหบ้ริการวิชาชีพ 
 
ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  33 

ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 
จ านวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการ
ฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

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

 

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 33 
  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ินและกิจกรรม / โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ท่ี กิจกรรม / โครงการ 

จ านวนคร้ังการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

หมายเหต ุ
บริการ
วชิาชีพ 

ฝึกทกัษะ
วชิาชีพ 

1 โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้น     25   
2 โครงการ  108  อาชีพ   8   
3 โครงการอาชีวะบริการสงัคม       
     - กิจกรรมอาชีวะร่วมดว้ยช่วยประชาชน   2 -   
     - กิจกรรมอ าเภอยิม้ 6     
4 โครงการ Fix it Center 3 3   
5 การจดัการเรียนการสอนเทียบโอน    5   

รวม 12 41 53  กจิกรรม 

 
สรุปผลการประเมิน      
 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ินและกิจกรรม / โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน   จ านวนทั้งส้ิน  53  
กิจกรรม   ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที ่ 4   
การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

 
ตวับ่งช้ีที่  34    
  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และฝึกทกัษะวิชาชีพต่อ 
งบด าเนินการ 
 

ความตระหนัก   
 วิทยาลยัการอาชีพพล มีการด าเนินงานและมีขอ้มลูท่ีแสดงถึงความตระหนกั  มีการปฏิบติัและความส าเร็จ
จากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด โดยวิทยาลยัการอาชีพพล ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบ  และสอดคลอ้งกบัแผนการบริการวิชาชีพท่ีวิทยาลยัการอาชีพพลก าหนด  โดยวิทยาลยั
การอาชีพพลไดมี้นโยบายในเร่ืองการใหบ้ริการวิชาชีพ  และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  โดย
ก าหนดอยูใ่นพนัธกิจ  ( Mission) และยทุธศาสตร์การจดัการศึกษา  เช่น  การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
รายวิชาใหเ้ขา้กบัการบริการชุมชน กิจกรรม อชท. บริการงานอาชีพแก่ชุมชน  ประสานความร่วมมือกบัพฒันาชุมชน
จงัหวดัในการใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่ประชาชน พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปี เป็นตน้ และน ามา
ปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม  ซ่ึงไดด้ าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ    
 

ความพยายาม      
  วิทยาลยัฯ ไดจ้ดัใหด้ าเนินการตามโครงการต่อไปน้ี เพ่ือจดัสรรงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการ
ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และฝึกทกัษะวิชาชีพ อยา่งเหมาะสม 
 1. โครงการบริการวิชาชีพและทอ้งถ่ิน 

  2. โครงการปรับปรุงพฒันาระบบงานน าสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
   - กิจกรรมพฒันาระบบการวางแผนใหเ้ช่ือมโยงในระดบัปฏิบติั 
 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 1. งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 2. งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 
 
  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามตวับ่งช้ี 
 1.  รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ 
 2.  แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
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ตารางเกณฑก์ารประเมิน  ตวับ่งช้ีท่ี  34 
ข้อมูลประกอบการประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ 

ร้อยละของงบประมาณท่ีใชจ้ริงในการด าเนินการต่อ
งบด าเนินการ ไม่รวมงบลงทุน 

ด ี              มากกวา่ร้อยละ 0.20     
พอใช้        ร้อยละ 0.11 - 0.20 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.11 

 

ผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่ 34 
  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม / โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณ งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา   28,149,625.50   บาท 

ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้น   1,166,748  

2 โครงการ  108  อาชีพ 105,039  

3 โครงการอาชีวะบริการสงัคม   

     - กิจกรรมอาชีวะร่วมดว้ยช่วยประชาชน   65,910  

     -กิจกรรมอ าเภอยิม้ 17,588  

4 โครงการ Fix it Center 885,000  

6 กิจกรรมหารายไดร้ะหวา่งเรียน 100,000  

6 การจดัการเรียนการสอนเทียบโอน 4,000,000  

รวมทั้งส้ิน 6,340,285 22.52 
 
สรุปผล      
  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม / โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณ
ทั้งหมด ร้อยละ  22.52   ระดบัเกณฑ์การประเมนิ ระดบั 3 (ด)ี 
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มาตรฐานที่  4     การบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตวับ่งช้ี 
 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

33.  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ
ท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการ     
ฝึกทกัษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

 - ดี >=4 กิจกรรม  
 - พอใช ้2-3 กิจกรรม   
 - ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม            

 

 
6 โครงการ 
53 กิจกรรม ดี 

34.  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม / 
โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และฝึกทกัษะวิชาชีพ
ต่องบด าเนินการ 
 

 - ดี >ร้อยละ 0.2 
 - พอใช ้  ร้อยละ 0.11-0.22 
 - ปรับปรุง นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.11           

 

ร้อยละ 22.52 ดี 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาของมาตรฐานที่ 4 

 
จุดเด่น  ได้แก่ตวับ่งช้ีต่อไปนี ้
 ตวับ่งช้ีที่ 33    จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและฝึกทกัษะวิชาชีพ 
 ตวับ่งช้ีที่  34    ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และฝึกทกัษะ 
    วิชาชีพต่องบด าเนินการ 
 
จุดที่ต้องพฒันา  ได้แก่ตวับ่งช้ีต่อไปนี ้

  -  
 
 
 
 

  


