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  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    
พ.ศ. 2555 และที่ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 ผลการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2558 (Self-Assessment Report : SAR) เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558เล่มนี้ประกอบด้วยบทสรุปส าหรับผู้บริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษาการด า เนินงานของสถานศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาจ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 
12 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพจ านวน 1 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยจ านวน 2 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกจ านวน 4 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 2 
ตัวบ่งชี้  ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพจ านวน 10 ตัวบ่งชี้  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและ
ภาคผนวก 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีรวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้
พัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
คณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน  ดังนั้นรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้
เป็นเอกสารที่สะท้อนคุณภาพการด าเนินงานของวิทยาลัยฯในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ 1 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  พ.ศ. 2539 โดย 

ฯพณฯ ท่านสุขวิช  รังสิตพล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยเป็นสถานศึกษาหนึ่งใน

จ านวน 18 แห่ง  ตามโครงการขยายวิทยาลัยเทคนิคใหม่ในสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชี วศึกษาตาม

เป้าหมายเดิมที่จัดตั้งในพ้ืนที่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งได้ด าเนินการไประยะหนึ่งแต่เพ่ือ

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ กองวิทยาลัยเทคนิคเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดตั้งใหม่  โดยให้ย้ายมา

ด าเนินการจัดตั้งในพื้นท่ี  ต าบลคุ้งพยอม  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประมาณ 45 กิโลเมตร  ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  แห่งที่ 2  เปลี่ยนเป็น

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2543จนถึงปัจจุบัน 

เนื้อที่ในการจัดตั้งสถานศึกษา เป็นพ้ืนที่ตื้นเขินเดิมเป็นล าแม่น้ าแม่กลอง  หลังจากมีการสร้าง

เขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อ ปี  พ.ศ. 2514  ท าให้ล าน้ าเปลี่ยนทางเดิน พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นคุ้งน้ าลักษณะ

คล้ายถุง  เมื่อทางน้ าเปลี่ยนจึงท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวตื้นเขิน และน้ าท่วมไม่ถึงจากการส ารวจปริมาณพ้ืนที่ทั้งหมด

ประมาณ  450 ไร่  จังหวัดได้พิจารณาอนุญาตให้สถานศึกษาใช้ 300 ไร่  ซึ่งเป็นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1  และหมู่

ที่ 2  ต าบลคุ้งพยอม   อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ปัจจุบันวิทยาลัยฯเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

1.2 ขนาดและที่ตั้ง 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตั้งอยู่เลขที่ 12หมู่ 2  ต าบลคุ้งพยอม  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  

มีขนาดพื้นที่ท้ังหมด 300 ไร่  

เบอร์โทรศัพท์   0-3229-7119  ถึง 121   

เบอร์โทรสาร   0-3229-7122 

Website:   http//www.rtech2.com   

E-mail : technic2@hotmail.com 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Ratchaburi03 
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1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

1.3.1  จ านวนประชากร  และงานปกครอง  จังหวัดราชบุรี  มี 10 อ าเภอ  ไดแก อ าเภอเมือง  

อ าเภอโพธารามอ าเภอบานโปง  อ าเภอบางแพ  อ าเภอด าเนินสะดวก  อ าเภอวังเพลง  อ าเภอปากทอ  อ าเภอ

จอมบึง  อ าเภอสวนผึ้ง  อ าเภอบานคา  มีการปกครองทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  รวม

ประชากร  ณ วันนี้ กันยายน  2553  ทั้งสิ้น 831,438 คน 

1.3.2 ดานสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลของรัฐใหบริการแกประชาชน  จ านวน 12 แหง  และมี

ส านักงานสาธารณสุขอีก 10 แหง    

1.3.3  การประกอบอาชีพ  ประชากรในจังหวัดราชบุรีสวนใหญประกอบอาชีพ ท านา  ท าไร ท า

สวน  รับจาง  คาขาย  และรับราชการ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  3,247,000 ไร เปนพ้ืนที่การเกษตรกรรม  1,432,000 

ไร พ้ืนที่ปา  1,328,700  ไร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ  447,900  ไร  

1.3.4  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอบ้านโป่ง มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ่ รวมกว่า 400 กว่าแห่ง 
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1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น20,300,330 บาทรายละเอียดในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1 งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2558 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.งบบุคลากร 
(เงินเดือน,เงินประจ าต าแหน่ง,เงินวิทยาฐานะ,ค่าจ้างลูกประจ า) 

 
8,559,800 

2.งบด าเนินการ  
2.1   งบด าเนินงาน(ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 3,924,170 
2.2   ค่าสาธารณูปโภค 420,000 
3.งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน)  
   3.1   ค่าจัดการเรียนการสอน 3,291,250 
   3.2   ค่าหนังสือ+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,435,110 
4.งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)  
   4.1โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
(ปวส.) 

28,000 

   4.2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน (ปวส.) 400,000 
   4.3โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน (ปวช.) 55,000 
   4.4 โครงการขยายโอกาสสภาพการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

400,000 

   4.5 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 500,000 
   4.6 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 87,000 
   4.7 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 180,000 
   4.8โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 20,300,330 
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2. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 

2.1 จ านวนผู้เรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ถึง ตารางที่ 5 

ตารางที่ 2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

ระดับชั้น หลักสูตร 
รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทียบโอน 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช.1 138 85 - - 138 85 223 
ปวช.2 109 39 - - 109 39 147 
ปวช.3 70 22 - - 70 22 92 

รวมระดับปวช. 317 146 - - 317 146 463 
ปวส.1 110 39 - - 110 39 149 
ปวส.2 100 39 - - 100 39 139 

รวมระดับปวส. 210 78 - - 210 78 288 
รวมทั้งหมด 527 224 - - 527 224 751 

 

ตารางที่ 3 จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ 

รุ่นที่/ป ี หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนรายวิชา 
จ านวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
2/2558 ระยะสั้น อุตสาหกรรม ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 13 - 13 
   ช่างซ่อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 55 - 55 
   ช่างซ่อมเครื่องใช้ฟ้าฟ้าภายในบ้าน 14 - 14 
   ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 50 - 50 
   ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 20 - 20 
   ติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 - 16 
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ตารางที่ 4 จ านวนผู้บริหารและคูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง

ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ า
กว

่า 

คร
ูผู้ช

่วย
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ฝ่ายผู้บริหาร 4 4 - - 3 1 - 4 - - - 3 1 - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 - 1 2 - 3 - - 3 - - - - - 
แผนกวิชาการบัญชี 4 2 - 2 1 3 - 1 3 - - 1 - - 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 5 1 2 2 3 2 - 2 3 - 1 - - - 
แผนกวิชายานยนต์ 6 1 1 4 6 - - - 6 - - - - - 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4 1 1 2 3 1 - - 4 - 1 - - - 
แผนกวิชาต่อตัวถังรถโดยสาร 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - 
แผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - - 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 8 3 3 2 1 7 - 3 5 - 1 1 1 - 

รวมทั้งหมด 36 12 10 14 19 17 - 10 25 - 3 5 2 - 
 

**หมายเหตขุ้อมูลผู้บริหารและครูณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
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ตารางที่ 1.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

ก.
พ.

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ าก
ว่า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

งานวิทยบริการ,งานสื่อฯ 1 - - 1 1 - - - 1 - - 
งานทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานวางแผน ฯ , งานศูนย์ข้อมูล 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานหลักสูตร ฯ , งานวัดผล ฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานการเงิน 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
งานบัญชี, งานวิจัย 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานเอกสารการพิมพ์ 1 - - 1 1 - - - - 1 - 
งานสารบรรณ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานประชาสัมพันธ์ , งานแนะแนว 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานกิจกรรม 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานพัสดุ 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 
งานบุคลากร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 
พนักงานขับรถ 1 - - 1 1 - 1 - - - - 
นักการภารโรง 4 - - 4 1 3 4 - - - - 

รวมทั้งหมด 19 - - 19 4 15 5 - 5 9 - 
 

**หมายเหตขุ้อมูลบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ณเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 11 
 

3. ระบบโครงสร้างบริหาร 

เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วม

ท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงาน

ดังนี้ 

แผนผังบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
ฝ่ายแผนงานและ  

ความร่วมมือ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ 

 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานทะเบียน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานความร่วมมือ 
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
- ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ

มาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และ

ประกอบธุรกิจ 

- งานกิ จกรรมนั ก เ รี ยน 
นักศึกษา 

- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนวอาชีพและ

จัดหางาน 
- งานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและ

การบริการชุมชน 

- แผนกวิชา 
- ง า น พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร   

การเรียนการสอน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- ง า น วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ

ห้องสมุด 
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี 
- งานสื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษา 

คณะกรรมการวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 12 
 

4. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมใน

รอบปีการศึกษา 2558 

 

ที ่ ชนิดประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 
1 นางสาวศรัญญา ไชยรังสี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาประเภท มวยสากลสมัครเล่นหญิง 

รุ่นเวลเตอร์เวท ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 
2558 ณ จังหวัดขอนแก่น 

2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับเกียรติบัตร หมู่มาตรฐานลูกเสือ (หญิง) ระดับเหรียญทอง ในงานชุมนุม
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

3 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับเกียรติบัตร ปฏิบัติกิจกรรมทดสอบก าลังใจ ดีเด่นหญิง ระดับเหรียญทอง 
ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับเกียรติบัตร มาตรฐานหมู่กิจกรรมดีเด่น ทักษะบุกเบิก ดีเด่นหญิง ระดับ
เหรียญทอง  ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 
มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

5 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมกองวิชาการ 1 (ทักษะลูกเสือ) หญิง 
ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

6 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมกองวิชาการ 1 (ทักษะชีวิต) หญิง ใน
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 ณ 
ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

7 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลเดินทางไกลดีเด่นหญิง ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 
อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

8 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่น สื่ออุปกรณ์การฝึก กิจกรรมกองวิชาการ 1 
(ทักษะลูกเสือ) หญิง ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 
15-19 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

9 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลหมู่มาตรฐานลูกเสือชาย ระดับเหรียญทอง ในงานชุมนุมลูกเสือ-
เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
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ที ่ ชนิดประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 
10 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้ปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบก าลังใจ ดีเด่นชาย ระดับเหรียญทอง ในงานชุมนุม

ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

11 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้มาตรฐานหมู่กิจกรรมดีเด่น ทักษะบุกเบิก ดีเด่นชาย ระดับเหรียญทอง ในงาน
ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 ณ ค่าย
ลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

12 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมกองวิชาการ 1 (ทักษะลูกเสือ) ชาย 
ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

13 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมกองวิชาการ 1 (ทักษะชีวิต) ชาย ใน
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2559 ณ 
ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

14 ที่ว่าการอ าเภอบ้านโป่งมอบเกียรติบัตร นายเสน่ห์  ศรีวิลัย เป็นผู้บริหารดีเด่นของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
2 ในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 

15 ที่ว่าการอ าเภอบ้านโป่งมอบเกียรติบัตร นางสาวจันทนาเสวตงาม เป็นครูดีเด่นของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
2ในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 

16 นายจรูญ  กุลไชยกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นแบนตั้มเวท ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 12 สระบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2558  

17 นางสาวปภาดา  ปุธิสังขะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นแบนตั้มเวท ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 12 สระบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2558 

18 นางสาวศรัญญา ไชยรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 12 สระบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2558 

19 นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ได้รับรางวัล ชมเชย ครูที่ปรึกษา ผลงาน ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับอากาศ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

20 นายสมประสงค์ ธรรมรัตน์ ได้รับรางวัล ชมเชย ครูที่ปรึกษา ผลงาน ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับ
อากาศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 
2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
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ที ่ ชนิดประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 
21 นายนิพจน์ เสียงไพเราะ ได้รับรางวัล ชมเชย ครูที่ปรึกษา ผลงาน ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับ

อากาศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 
2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

22 นายกัจจานะ เกียรติศิริ ได้รับรางวัล ชมเชย ครูที่ปรึกษา ผลงาน ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับอากาศ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

23 นายอุดม แก่นทรัพย์ ได้รับรางวัล ชมเชย ครูที่ปรึกษา ผลงาน ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับอากาศ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

24 นายศุภวิชญ์ แก้วกันยา ได้รับรางวัล ชมเชย ผลงาน ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับอากาศ ประเภทที่ 
4 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต  

25 นายทศพล สินพันธ์ ได้รับรางวัล ชมเชย ผลงาน ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับอากาศ ประเภทที่ 4 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต  

26 นายทรงเกียรติ ชลประเสริฐ ได้รับรางวัล ชมเชย ผลงาน ชดุเพ่ิมประสิทธิภาพของแอร์ปรับอากาศ 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

27 นายสมประสงค์ ธรรมรัตน์ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ครูที่ปรึกษา ผลงาน เครื่อง
กายภาพบ าบัดผู้ป่วยแขนอ่อนแรง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ในงานสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

28 นายนิพจน์ เสียงไพเราะ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ครูที่ปรึกษา ผลงาน เครื่องกายภาพบ าบัด
ผู้ป่วยแขนอ่อนแรง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ในงานสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-
27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
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ที ่ ชนิดประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 
29 นายอุดม แก่นทรัพย์ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ครูที่ปรึกษา ผลงาน เครื่องกายภาพบ าบัด

ผู้ป่วยแขนอ่อนแรง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ในงานสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-
27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

30 นายเจษฎา ศิริรัตน์ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องกายภาพบ าบัดผู้ป่วยแขนอ่อนแรง 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

31 นายธรรมรัตน์ ดิษขุนทด ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ผลงาน เครื่องกายภาพบ าบัดผู้ป่วยแขน
อ่อนแรง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 
2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

32 นายสมประสงค์ ธรรมรัตน์ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา ผลงาน เครื่องฟักไข่
กุ้งล็อบสเตอร์ ประเภทที่ 8 สิง่ประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 
2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

33 นายสุรพล ประเสริฐแช่ม ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา ผลงาน เครื่องฟักไข่กุ้ง  
ล็อบสเตอร์ ประเภทที่ 8 สิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

34 นายอภิเชษฐ์ วอนพิจิตร ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องฟักไข่กุ้งล็อบสเตอร์ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต  

35 นายธีรศักดิ์ นุชลี ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องฟักไข่กุ้งล็อบสเตอร์ ประเภทที่ 
8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

36 นายวรพล มณีโชติ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องฟักไข่กุ้งล็อบสเตอร์ ประเภท
ที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต  
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ที ่ ชนิดประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 
37 นายสถาพร แท่นเครือ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องฟักไข่กุ้งล็อบสเตอร์ 

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

38 นายอภิสิทธิ์ พูลสุวรรณ์ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องฟักไข่กุ้งล็อบสเตอร์ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

39 นางสาวรจนา พันอวบ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา ผลงาน เครื่องตรวจจับ
ควันแบบไร้สาย ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-
27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

40 นายชาคริตย์ แก้วใส ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา ผลงาน เครื่องตรวจจับควัน
แบบไร้สาย ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 
พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 

41 นายปรัชญา แววข้าว ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องตรวจจับควันแบบไร้สาย 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 

42 นายอ านาจ หมอยาดี ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ผลงาน เครื่องตรวจจับควันแบบไร้สาย 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
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ตอนที่ 2 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

2.1   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

 ปรัชญาวิทยาลัย 

  มีคุณธรรม น าวิชาการ สมานสามัคคี พัฒนาเทคโนโลยี 

 วิสัยทัศน์ 

  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้ได้มาตรฐานอย่าง

มีคุณภาพ 

 เอกลักษณ์ ฝีมือดี   มีคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน 

 อัตลักษณ์ มีคุณธรรม เป็นผู้น าด้านทักษะ 

 พันธกิจ 

1. มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญให้มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน และสังคม 

2. พัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ จรรโลงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม บริการแก่ชุมชน 

4. ส่งเสริมงานวิจัย ผลิตสื่อ นวัตกรรม โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน 

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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2.2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
2.พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน 

1.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.ขยายโอกาสทางการศึกษา 
3.ลดการออกกลางคัน 
4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
5.จัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

1.ขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพสู่ชุมชน 
2.เพิ่มจ านวนสถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 

1.ให้บริการและพัฒนาวิชาชีพสู่
ชุมชน 
2.บริการวิชาชีพและฝึกอบรมให้
ประชาชน 
3.ฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน 

3.ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยี 

1.เสริมสร้างกระบวนการคิดเชิง
ระบบ 
2.พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

1.สร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนา
งานวิจัย 
2.ส่งเสริมการท าจัดท างานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

4.บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้กับสังคม 

1.เพิ่มความพึงพอใจและความ
เชื่อถือให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
2.ขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพสู่ชุมชน 

1.ให้บริการและพัฒนาวิชาชีพสู่
ชุมชน 
2.บริการวิชาชีพและฝึกอบรมให้
ประชาชน 
3.ฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน 

5.บริหารจัดการสถานศึกษา 1.พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
3.พัฒนาทรัพยากรและบริหาร
จัดการ 

1.บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 
2.วางแผนด้วยหลักการบริหาร
ยุทธศาสตร์ทั่งทั้งองค์กร 
3.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
4.พัฒนางานประกันคุณภาพ 
5.พัฒนาบุคลากร 
6.พัฒนางานอาคารสถานที่ 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6.การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
2.พัฒนาศักยภาพในการสอน 

1.พัฒนาบุคลากร 
2.บริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล 
3.วางแผนด้วยหลักการบริหาร
ยุทธศาสตร์ทั่งทั้งองค์กร 
4.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
5.พัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ 
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2.3   มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด

มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 
1.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

1.ลดปริมาณอุบัติเหตุทางถนน 
2.ลดปริมาณอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติ 
3.มีสุขภาพแข็งแรง 

1.จัดอบรมการขับข่ีปลอดภัย 
2.จัดท าป้ายการใช้งานของ
เครื่องมือ 
3.จัดตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน 

2.ความเสี่ยงด้านการท าเลาะวิวาท 1.ลดปริมาณการทะเลาะวิวาท 1.แจ้งระเบียบการลงโทษ 
2.เป้าระวัง ติดกล้องวงจรปิด มีครู 
เจ้าหน้าที่ดูแล 

3.ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 1.ลดปริมาณผู้เสพสารเสพติด 1.จัดท าโครงการกีฬาสีภายใน 
2.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

4.ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การ
ตั้งครรภ์การวัยอันสมควร 

1.ลดปริมาณผู้เรียนที่มีความเสี่ยง
ด้านสังคม 

1.ใช้มาตรการของการตัดคะแนน
ความประพฤติ 
2.เสริมรายวิชาให้ความรู้ทาง
เพศศึกษา 

5.ความเสี่ยงด้านการพนันและการ
มั่วสุม 

1.ลดปริมาณผู้เรียนที่มีการพนัน
และการมั่วสุม 

1.คัดแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน
การพนันและการมั่วสุม 
2.ควบคุมการเข้าออกวิทยาลัย 
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2.4   การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

2.4.1 การประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 8,13 สิงหาคม 2556 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
1.สร้างระบบคัดกรองผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาในสาขา
งานต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
2.ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม/
โครงการ ให้มีความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
3.จัดท าตารางการนิเทศให้ชัดเจน ด าเนินการนิเทศใน
รูปของคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสถาน
ประกอบการในการให้การต้อนรับ 
4.จัดท าโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
5.น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และบุคล
การทุกฝ่าย ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
6.ห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอน ควรจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบเข้าไปดูแลท าความสะอาด ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี ทั้งความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
7.จ าแนกการจัดสรรงบประมาณ ตามข้อประเด็นการ
พิจารณาให้ชัดเจน และควรมีการรายงานผลผลิต 
(สผ.5)ด้วย 
8.ควรมีการระดมทรัพยากรอ่ืน เช่น งบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ มาสนับสนุนการจัดการศึกษา 
9.ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการวิชาการ
และวิชาชีพให้มากข้ึน 
10.ควรเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของครู 
และนักเรียน นักศึกษาให้มากขึ้น 
11.โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ให้ระบุประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน จังหวัด ชาติ
ตรงหัวข้อประโยชน์ที่ได้รัยในเอกสารให้ชัดเจน 
12.กลุ่มผู้ตอบแทนประเมินความพึงพอใจ ควรให้
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาเป็นผู้ตอบ 
 

1.จัดตารางการนิเทศลงในตารางเป็นที่ชัดเจน 
2.จัดประชุมน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และบุคล
การทุกฝ่าย ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4.โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน 9 
ประการ 
5.โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานสู่
มาตรฐาน 
6.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
7.โครงการแนะแนวสัญจร 
8.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดการเรียนการ
สอนทกุระบบ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
13.สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมทุกโครงการ โดย
ใช้เกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับ 
14.พัฒนากระบวนการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
15.พัฒนาระบบตรวจติดตามคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 
16.ควรมีการประเมินแผนงาน/โครงการที่จัดฝึกอบรม
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนงาน/โครงการในปี
การศึกษาต่อไป 
17.ผู้สอนต้องจัดท าแผนการเรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
วิชาชีพให้ครบทุกคนทุกรายวิชา 
18.สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมให้มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการฝึกอบรมให้มีคุณภาพ 
19.จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทุกระดับไว้
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตอนที ่3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการทักษะทางวิชาชีพและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

ความตระหนัก 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2555 ก าหนดเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปีตามระเบียบว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปวช. และปวส. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดวิทยาลัยฯได้วางแผนเพื่อด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสร้างความรู้ความเข้าใจกับหัวหน้าแผนก
วิชาครูที่ปรึกษาครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่

ก าหนดตามชั้นปีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปในปีการศึกษา 2558ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการ
เกิดข้ึนดังนี้ 

1.มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและระบบ
การวัดและประเมินผล 

2.มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียนนักศึกษาซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครองควรทราบไว้รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 

3.ให้ครูท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
4.ให้ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
5.ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
6.มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆท่ีพบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 
7.มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
8.มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
9.มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยให้มีครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนมี

การพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ละ1ชั่วโมงเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะ
พูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 
 

หลักสูตร/
ประเภท

วิชา 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชั้นปี 
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เรียน 

ผู้เรียนที่
ออก

กลางคัน 

จ านวน 
ผู้เรียน
ที่เหลือ 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 

ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม 

สาขางานยานยนต ์

1 87 21 66 39 59.09  

2 78 34 44 22 50.00  

3 86 50 36 33 91.66  

รวมสาขางานยานยนต์ 251 105 146 94 64.38  

สาขางานไฟฟ้า 

1 50 - 50 11 22.00  

2 55 12 43 28 65.11  

3 40 17 23 22 95.65  

รวมสาขางานไฟฟ้า 145 29 116 61 52.58  

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

1 32 5 27 5 18.51  

2 30 9 21 17 80.95  

3 17 9 8 6 75.00  

รวมสาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 79 23 56 28 50.00  

สาขางานต่อตัวถังฯ 

1 1 1 - - -  

2 1 - 1 1 100  

3 4 4 - - -  

รวมสาขางานต่อตัวถัง ฯ 6 5 1 1 100  

ปวช. 

ประเภทวิชา 

พาณิชยกรรม 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1 44 10 34 28 82.35  

2 36 15 21 16 76.19  

3 27 14 13 9 69.23  

รวมสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 107 39 68 53 77.94  

สาขางานบัญชี 

1 46 - 46 32 69.56  

2 23 5 18 14 77.77  

3 26 14 12 11 91.66  

รวมสาขางานบัญช ี 95 19 76 57 75  

รวมระดับปวช. 683 220 463 294 63.49 ดี 
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หลักสูตร/
ประเภท

วิชา 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชั้นปี 
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เรียน 

ผู้เรียนที่
ออก

กลางคัน 

จ านวน 
ผู้เรียน
ที่เหลือ 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ 

ปวส. 

ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม 

สาขางานเทคนิค

ยานยนต ์

1 56 3 53 15 28.32  

2 65 13 52 51 94.44  

รวม 121 16 105 66 62.85  

สาขางานไฟฟ้า

ก าลัง 

1 54 1 53 34 64.15  

2 44 10 34 34 100  

รวม 98 11 87 68 78.16  

สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส ์

1 3 - 3 3 100  

2 11 - 11 11 100  

รวม 14 - 14 14 100  

ปวส. 

ประเภทวิชา 

พาณิชยกรรม 

สาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

1 17 2 15 15 100  

2 14 1 13 13 100  

รวม 31 3 28 28 100  

สาขางานบัญชี 
1 26 1 25 24 96.00  

2 44 15 29 28 96.55  

รวม 70 16 54 52 96.29  

รวมระดับปวส. 334 46 288 228 79.16  

รวมท้ังหมด 1,017 266 751 522 69.50 ดี 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัยฯมีผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดตามชั้นปีจ านวน  522 คนจากผู้เรียนทั้งหมด 751 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ของผู้เรียนทั้งหมด และค่า
คะแนนคิดเป็น 4.34  คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักที่จะให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อ

คุณภาพของผู้เรียนสูงขึ้นวิทยาลัยฯได้ก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้สถานประกอบการหน่วยงานชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้านได้แก ่

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพฤติกรรมลักษณะนิสัยและ
ทักษะทางปัญญา 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานการทางานร่วมกับผู้อ่ืนการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้
ตัวเลขการจัดการและการพัฒนางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพได้แก่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

 

ความพยายาม 
วิทยาลัย ฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเช่นโครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานมีการสอบถามและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของผู้เรียนในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพด้านทักษะการสื่อสารความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านบุคลิกภาพทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ 

  จ านวนแบบสอบถาม จ านวนของ ร้อยละของ 

ประเภทวิชา/ ของสถานประกอบการ สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และชุมชน ทีม่ีผล 

สถานประกอบการ หน่วยงาน 
และชุมชน ที่มีผล 

สาขาวิชา/ /หน่วยงาน/ชุมชน การประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51-5.00 

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 

    
สถานประกอบการ/
หน่วยงาน/ชุมชน 

สถานประกอบการ/
หน่วยงาน/ชุมชน     

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

1 สาขาวิชาช่างยนต์  20  20 100  

2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  15 15 100  

3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์  15 15 100 

  รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 50 50 100 

  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       

1 สาขาวิชาการบัญชี  20  20  100 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  15  15  100 

  รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม  35 35  100 

  รวมท้ังสิ้น  85 85 100 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
วิทยาลัย ฯ มีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนปฏิบัติตาม

ประเด็น 1 และมีผลตามข้อ 5 และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑร์ะดับ ดีมาก  
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักที่จะให้ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมขึ้น

วิทยาลัยฯมีการวางแผนและก าหนดกิจกรรมโครงการเพ่ือสร้างความเข้าใจกับหัวหน้าแผนกวิชาครูผู้สอนครูที่
ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับทราบและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบและผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานอาชีพ 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯที่จะให้ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
1. วิทยาลัยฯได้มอบหมายให้งานวัดผลและประเมินผลร่วมกับแผนกวิชาประชาสัมพันธ์ก าหนดการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นเพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมตัวรับการทดสอบและเข้ารับการทดสอบตามวัน
เวลาและสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจัดท าปฏิทินการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมทั้งประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. แตล่ะแผนกวิชาด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดพร้อมทั้งตรวจค าตอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติสรุปคะแนนประเมินผลการทดสอบ
ส่งไปยังงานวัดผลและประเมินผล 

4. ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการทดสอบได้ทราบผลการ
ทดสอบสรุปผลและประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในภาพรวมของทุกแผนกวิชาให้วิทยาลัยฯได้ทราบ 

5. จัดท าเกียรติบัตรแก่ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา     

/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

จ านวน
ผู้เรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ฯ 

ร้อยละผู้ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ค่า
คะแนน 

ปวช.         

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

1 สาขางานยานยนต์ 36 35 97.22 5 
2 สาขางานไฟฟ้า 23 23 100 5 
3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 100 5 

 รวมสาขางาน 67 66 98.50 5 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

    1 สาขางานบัญชี 12 12 100 5 
2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 9 69.23 4.32 

 รวมสาขางาน 25 21 84 5 
 รวมระดับ ปวช. 92 87 94.56 5 
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ล าดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิขา        

/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 

ร้อยละผู้ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

ค่า
คะแนน 

ปวส.         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 52 52 100 5 

2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 34 34 100 5 

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 100 5 

 รวมสาขางาน 97 97 100 5 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

    1 สาขางานบัญชี 29 29 100 5 

2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 100 5 

 รวมสาขางาน 42 42 100 5 
รวมระดับ ปวส. 139 139 100 5 

 รวมทั้งสิ้น 231 226 97.83 5 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆท าให้ผู้เรียน

ในผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83  และค่าคะแนนคิด
เป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักที่จะให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเพ่ิมขึ้นวิทยาลัยฯได้น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดมาก าหนดนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะด้านวิชาชีพโดยการ
ก าหนดการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะส าหรับครูผู้สอนทุกรายวิชามีการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯที่จะท าให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2558ได้
มีการด าเนินการดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯได้มอบหมายให้งานวัดผลและประเมินผลร่วมกับแผนกวิชาประชาสัมพันธ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ประชุมคณะครูใน
การจัดเตรียมโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET) เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมรับการทดสอบและเข้า
รับการทดสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่ใช้สอบ 

2. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( V-NET) โดยมีการจัดท า
ปฏิทินพร้อมทั้งประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. มีการติวแนวทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามตารางท่ีก าหนด 
4. สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส. 2 ได้ทราบถึงประโยชน์ในการเข้า

สอบ (V-NET) 
5. ประกาศผลการทดสอบให้สถานศึกษาแผนกวิชาและผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบผลการทดสอบและ

สรุปผลการทดสอบในภาพรวมทุกแผนกวิชาให้วิทยาลัยฯได้ทราบ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ 

หลักสูตร/ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
ผลการ

ทดสอบผ่าน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผล
การทดสอบ

ผ่าน 

ค่า
คะแนน 

ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

 ปวช.           

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 สาขางานยานยนต์ 38 36 27 75 5.00 

2 สาขางานไฟฟ้า 25 23 16 69.56 5.00 

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 7 87.5 5.00 

รวมสาขางาน 71 67 50 74.62 5.00 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    

 

1 สาขางานบัญชี 14 12 11 91.66 5.00 

2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 13 8 61.53 5.00 

 รวมสาขางาน 32 25 19 76 5.00 

 รวมระดับ ปวช. 103 92 69 75 5.00 
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ล าดับ 

หลักสูตร/ 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวน
ผู้เรียนที่มี
ผลการ

ทดสอบผ่าน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลการ

ทดสอบผ่าน 

ค่า
คะแนน 

ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

 ปวส.           

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 44 35 25 71.42 5.00 

2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 43 34 25 73.52 5.00 

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 12 11 10 90.90 5.00 

 รวมสาขางาน 99 80 60 75 5.00 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     1 สาขางานบัญชี 15 14 11 78.57 5.00 

2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 13 11 84.61 5.00 

 รวมสาขางาน 29 27 22 81.48 5.00 

 รวมระดับ ปวส. 128 107 82 76.63 5.00 
 
 รวมทั้งสิ้น 231 199 151 75.87 5.00 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯท าให้ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น 

ปวส.2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบโดยผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้ง 2 วิชา คือผู้เรียนที่สอบผ่าน
ความรู้พื้นฐานทั่วไปจ านวนคนความรู้พื้นฐานประเภทวิชาจ านวนคนโดยมีผู้เรียนที่ผ่านทั้ง 2 วิชา จ านวน 151 คน
คิดเป็นร้อยละ75.87 และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักที่จะให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นวิทยาลัยฯ
ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดมาก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศโดยการจัดครูผู้สอนเจ้าของภาษาเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะในการสื่อสารด้านการฟังการอ่านการเขียนและการสนทนาภาษาต่างประเทศการก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียน
ของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”ตาม
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯที่จะให้ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นในปี
การศึกษา 2558ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารด้านการฟังการอ่านการเขียนและการสนทนาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษดังนี้ 

1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้ เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย Internet ไร้สายห้องสมุดเป็นต้น 

2. ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมทักษะและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
โอกาสต่างๆเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาส 

3. มีการจ้างครูเจ้าของภาษามาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ค่า
คะแนน 

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ปวช.           

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 สาขางานยานยนต์ 38 36 13 36.11 3.61 

2 สาขางานไฟฟ้า 25 23 8 34.78 3.47 

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 2 25 2.5 

 รวมสาขางาน 71 67 23 34.32 3.43 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     1 สาขางานบัญชี 14 12 7 58.33 5.00 

2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 13 8 61.54 5.00 

 รวมสาขางาน 32 25 15 60 5.00 

 รวมระดับ ปวช. 103 92 38 41.30 4.13 
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ล าดับ 
หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ค่า
คะแนน 

จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

 ปวส.           

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 44 35 13 37.14 3.71 

2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 43 34 10 29.41 2.94 

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 12 11 4 36.36 3.63 

 รวมสาขางาน 99 80 27 33.75 3.37 

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     1 สาขางานบัญชี 15 14 5 35.71 3.57 

2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 13 8 61.53 5.00 

รวมสาขางาน 29 27 13 48.14 4.81 

 รวมระดับ ปวส. 128 107 40 37.38 3.73 

รวมทั้งหมด 231 199 78 39.19 3.91 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯทาให้ผู้เรียนในระดับชั้นปวช.3และระดับชั้นปวส.2 

ที่เข้าสอบจ านวนคนโดยผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19  และค่าคะแนน
คิดเป็น 3.91 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ยกเว้นการประเมนิ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักที่จะให้ผู้เรียนทุกคนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีการน าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดมาร่วมก าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือสร้างความ
เข้าใจกับหัวหน้าแผนกวิชาครูที่ปรึกษาครูผู้สอนให้เน้นระบบการดูแลผลการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนเพ่ือลด
การออกกลางคันและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนส า เร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อเทียบกับแรก
เข้ามีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯที่จะให้จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าเพ่ิมขึ้น

ในปีการศึกษา 2558ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆดังนี้ 
1. มีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและจัดประชุมผู้ปกครองร่วมกับผู้เรียนเพ่ือท าความเข้าใจและแจ้งข้อมูล

ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 
2 . ใช้ระบบครูที่ปรึกษาการติดตามข้อมูลและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่ขาดเรียนอย่างใกล้ชิดติดตามสภาพ

ปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง 
3 . ครูผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและหาวิธีการพัฒนาผู้เรียน 
4. ก าหนดให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรม Home Room ทุกสัปดาห์ 
5. เชิญผู้ปกครองเพ่ือปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
6. ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดหาทุนการศึกษาและเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  กยศ. เพ่ือ

ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆด้าน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ 

หลักสูตร/ 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

ค่า
คะแนน 

ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

 ปวช.         

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

1 สาขางานยานยนต์  86 18 20.93 1.30 

2 สาขางานไฟฟ้า 40 17 42.5 2.65 

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 17 5 29.41 1.83 

4 สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังฯ 4 0 0 0 

 รวมสาขางาน  147  40 27.21  1.70  

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

1 สาขางานบัญชี 26 12 46.15 2.88 

2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27 8 29.62 1.85 

 รวมสาขางาน  53  20 20.75   1.29 

 รวมระดับ ปวช.  200  60 30  1.87  
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ล าดับ 

หลักสูตร/ 

จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

ค่า
คะแนน 

ประเภทวิชา/ 

สาขาวิชา/สาขางาน 

 ปวส.         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์  65  44 67.69 4.23 

2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง  44 27  61.36 3.83 

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 100 5.00 

  รวมสาขางาน  120 82 68.33 4.27 

  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

1 สาขางานบัญชี  44 26 59.09 3.69 

2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  14 13  92.85   5.00 

 รวมสาขางาน  58 39 67.24 4.20 

 รวมระดับ ปวส.  178 121 67.97 4.24 

รวมทั้งหมด 378 181 47.88 2.98 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการดาเนินกิจกรรม/โครงการและการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนทาให้มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้าคิดเป็นร้อยละ 47.88  และค่าคะแนนคิดเป็น 2.98 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับชั้นปวช .3 และระดับชั้นปวส.2 ในปี

การศึกษาที่ผ่านมาได้งานท าในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน  1 
ปีมีจานวนเพ่ิมขึ้นได้ให้ครูผู้สอนทุกคนติดตามการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาการประกอบอาชีพอิสระและ
ผู้เรียนที่ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องมอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานพัฒนาการติดตามข้อมูลของผู้ส า เร็จ
การศึกษาโดยสามารถติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทุกคนและใช้วิธีการติดตามที่หลากหลายเช่นทางไปรษณีย์
ทางโทรศัพท์ E-Mail Facebook แบบติดตามสอบถามจากเพ่ือนหรือผู้ปกครองมอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศร่วมกับครูที่ปรึกษาขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลก าลังคนอาชีวศึกษาที่เว็บไซต์ www.v-cop.net ก าหนดให้
นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องมีฐานข้อมูล Profile ของตนเองอยู่ในระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาและติดตาม
นักเรียนนักศึกษาท่ีไม่ได้กรอกข้อมูลให้ด าเนินการกรอกข้อมูลของตนเองในระบบฐานข้อมูลศูนย์กาลังอาชีวศึกษาให้
เรียบร้อย 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯที่จะให้จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีเพ่ิมขึ้นได้มีการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่างๆดังนี้ 

1. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้แจ้งข้อมูล
ส่วนตัวให้กับวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลติดตามการมีงานท าการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระฯลฯ 

2. สร้างเครือข่ายการทางานโดยการประสานงานกับบริษัทสถานประกอบการภาคเอกชนให้มารับสมัคร
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าทางานตรงตามสาขางานที่ส าเร็จการศึกษา 

3. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูล
ของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามข้อมูลหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา 

4. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับแผนกวิชาครูที่ปรึกษาติดตามข้อมูลผู้ส า เร็จการศึกษาโดยการ
ส่งแบบส ารวจไปให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนด้วยวิธีการที่หลากหลายสามารถได้รับแบบส ารวจกลับคืนมาให้ครบทุก
คนพร้อมทั้งสรุปผลและรายงานผลให้วิทยาลัยฯได้ทราบ 

5. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศแผนกวิชาและครูที่ปรึกษากากับติดตามผู้เรียนให้กรอกข้อมูลใน www.v-
cop.net ศูนย์ข้อมูลก าลังคนอาชีวศึกษาพร้อมรายงานผลให้วิทยาลัยฯได้ทราบ 

6. ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษากับ
สถานศึกษาและเป็นการศึกษาปัญหาการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ที่ 

หลักสูตร/ จ านวน
ผู้เรียนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษาที่
ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม ค่า
คะแนน 

ประเภทวิชา/ 

สาขาวชิา/ 

สาขางาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ปวช.                     

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                     

1 สาขางานยานยนต ์ 19 2 10.52 1 5.26 11 57.89 14 73.68 4.60 

2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 22 0 0 2 9.09 20 90.90 22 100 5.00 

3 สาขางานช่างอิเล็กทรอนกิส ์ 4 0 0 0 0 4 100 4 100 5.00 

4 สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังฯ 1 0 0 0 0 1 100 1 100 5.00 

  รวมสาขางาน 46 2 4.34 3 6.25 36 78.26 41 89.13 5.00 

  ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 
          

1 สาขางานการบัญช ี 16 1 6.25 0 0 14 87.5 15 93.75 5.00 

2 สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 12 1 8.33 0 0 11 91.66 12 100 5.00 

  รวมสาขางาน 28 2 7.14 0 0 25 89.28 27 96.42 5.00 

  รวมระดบั ปวช. 74 4 5.4 3 4.05 61 82.43 68 91.89 5.00 
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ที่ 

หลักสูตร/ จ านวน
ผู้เรียนที่
ส าเร็จ

การศึกษา
ในปี

การศึกษาที่
ผ่านมา 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ท างานในสถาน
ประกอบการ 

ศึกษาต่อ รวม ค่า
คะแนน 

ประเภทวิชา/ 

สาขาวชิา/ 

สาขางาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  ปวส.                     

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                     

1 สาขางานเทคนิคเครื่องกล 30 1 3.33 10 33.33 0 0 11 36.66 2.29 

2 สาขางานติดค้ังไฟฟ้า 53 1 1.88 24 45.28 0 0 25 47.16 2.94 

3 
สาขางานอิเล็กทรอนกิส์
อุตสาหกรรม 

6 2 33.33 4 66.66 0 0 6 100 5.00 

  รวมสาขางาน 89 4 4.49 38 42.69 0 0 42 47.19 2.94 

  ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 
          

1 สาขางานการบัญช ี 13 2 15.38 6 46.15 1 7.69 9 69.23 4.32 

2 สาขางานคอมพวิเตอร์ 34 1 2.94 15 44.11 0 0 16 47.05 2.94 

  รวมสาขางาน 47 3 6.38 21 44.68 1 2.12 25 53.19 3.32 

  รวมระดบั ปวส. 136 7 5.14 59 43.38 1 0.73 67 49.26 3.07 

 รวมทั้งหมด 210 11 5.23 62 29.52 62 29.52 135 64.28 4.01 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯทาให้มีจานวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. และ
ระดับชั้นปวส. จ านวน คนจ านวนผู้เรียนที่ได้งานท าภายใน 1 ปีจ านวน 11 คน ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จ านวน 62 คน และศึกษาต่อภายใน 1 ปีจ านวน 62 คน รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 64.28 และค่าคะแนนคิดเป็น 4.01 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ
ด ี
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการ 
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักที่จะให้สถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษาหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาสาขางานที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯในด้านต่างๆ
ดังนี้ 

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพฤติกรรมลักษณะนิสัยและ
ทักษะทางปัญญาเช่นการตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมีทัศนคติที่ดีต่องาน 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปได้แก่ความรู้และทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้
ตัวเลขการจัดการและการพัฒนางานเช่นมีความสามารถในการฟังการพูดการอ่านการเขียนได้เป็นอย่างดีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถรับฟังความคิดเห็นและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และตัวเลขในการปฏิบัติงานได้ 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพได้แก่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพได้แก่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
ได้เป็นอย่างดีสามารถสร้างความพึงพอใจความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักที่จะให้สถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษาหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยฯได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติของครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ
วิชาชีพจึงได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการดังนี้ 

1. ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อผู้ส า เร็จ
การศึกษา 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่จะส าเร็จการศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลในการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

3. ส ารวจรายชื่อสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าทางานและสถานศึกษาที่รับ
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อวางแผนการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. และระดับชั้นปวส.  
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4. การส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือวัดระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส า เร็จการศึกษา
ด าเนินการในปีการศึกษา 2558ดังนี้ 

4.1 สร้างแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยฯที่ทางานในสถานประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจใน 3 ด้านคือ 

(1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
(2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
(3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

4.2 งานแนะแนวฯรวบรวมแบบสอบถามมาประมวลผลเพ่ือสรุปหาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพสรุปผลและรายงานผลให้วิทยาลัยฯทราบ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ 

ประเภทวิชา/ 

จ านวนแบบสอบถาม 
จ านวนของสถานประกอบการ
หน่วยงานและผู้รับบริการ ที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ
หน่วยงานและผู้รับบริการ ที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51-5.00 

ที่ตอบกลับ 

สาขาวิชา/ สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

ผู้รับบริการ สาขางาน สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน/
สถานศึกษา 

ผู้รับบริการ 

  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม             

1 สาขาวิชาช่างยนต์ 11 3 10 3 83.33 100 

2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 26 1 11 1 47 100 

3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 2 3 2 100 100 

4 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมต่อ
ตัวถัง ฯ 

1 - 1 - 100 - 

  รวมสาขาวิชาอุตสาหกรรม 41 6 25 6 61.00 100 

  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
      1 สาขาวิชาการบัญชี 10 5 10 5 100 100 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 2 8 2 100 100 

  รวมสาขาวิชาพาณิขยกรรม 18 7 18 7 100 100 

  รวมทั้งสิ้น 72 56 77.78 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาใน 3 ด้านมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตามประเด็น
ที ่4 และค่าคะแนนคิดเป็น 4.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

ค่า
ระดับ

คะแนน 
1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงแร่งด่วนค่าคะแนน 
0.00-1.50 

ร้อยละ 69.50 ดี 4.34 
คะแนน 

2.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(5) 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(4) 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(3) 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(2) 2 คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(1) 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)และ
มีผลตาม(5) 

ดีมาก 5 
คะแนน 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงแร่งด่วนค่าคะแนน 
0.00-1.50 

ร้อยละ 97.83 ดีมาก 5 
คะแนน 

4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงแร่งด่วนค่าคะแนน 
0.00-1.50 

ร้อยละ 75.87 ดีมาก 5.00
คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

ค่า
ระดับ

คะแนน 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงแร่งด่วนค่าคะแนน 
0.00-1.50 

ร้อยละ 39.19 ดี 3.91
คะแนน 

6.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงแร่งด่วนค่าคะแนน 
0.00-1.50 

- - - 

7.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงแร่งด่วนค่าคะแนน 
0.00-1.50 

ร้อยละ 47.88 พอใช้ 2.98 
คะแนน 

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี 
 

ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-2.50 
ต้องปรับปรุงแร่งด่วนค่าคะแนน 
0.00-1.50 

ร้อยละ 64.28 ดี 4.01 
คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

ค่า
ระดับ

คะแนน 
9.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(5) 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(4) 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(3) 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(2) 2 คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม
(1) 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)และ
มีผลตาม(4) 

ดี 4 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 
 

สรุปจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องมาตรฐานของมาตรฐานที่ 1 

จุดเด่นได้แก ่

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มี

ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดด้อยได้แก่ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯก าหนดให้ครูพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาโดยก าหนดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงจาก

รายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนโดยได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะคือให้แผนกวิชาต่างๆได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานชุมชนและท้องถิ่นโดยด้วยการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะโดยส ารวจความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส า เร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาต่างๆและหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดย
ให้แผนกวิชาจัดกิจกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในแผนกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่มีคุณภาพในทุกแผนกวิชา

โดยได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆดังนี้ 
1. แผนกวิชาดาเนินการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการในหลักสูตรที่จะด าเนินการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือให้สอดคล้องกับความตลาดแรงงานสถานประกอบการและประชาคมอาเซียน 
2. จัดการประชุมสัมมนาและร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3. ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
4. ให้แผนกวิชาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและด าเนินการประเมินแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

โดยแผนกวิชาจัดส่งหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพ่ือให้งานพัฒนาหลักสูตรตรวจประเมิน
แผนการเรียนและเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความเหมาะสมก่อนอนุมัติให้ใช้
แผนการเรียนต่อไปและเมื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการสอนจะต้องรายงานผลการใช้หลักสูตรให้
วิทยาลัยฯได้ทราบด้วย 

5. น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่จัดทาข้ึนไปทดลองใช้และพัฒนาปรับปรุงพร้อมทั้งรายงานผลการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูรายงานผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล 

มี/ไม่มี 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี   
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี   
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี   
4 สถานศึกษา มีการประเมินหลักสูตร มี   
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) - (4)  ไม่

เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50  ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
มี 

  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียนมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 
5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกรายวิชาได้มีการ

ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
รายวิชาที่สอนโดยฝ่ายวิชาการให้การส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆด้านที่จะส่งผลให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องตามหลักการและสามารถน าไปใช้
งานได้จริงในห้องเรียนและผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ในทุกๆด้าน 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักวิทยาลัยฯได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติส่งผลให้มีครูผู้สอนจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการดังนี้ 

1 . วิทยาลัยฯจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 . ครูผู้สอนทุกคนจัดท าและส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งหัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการสถานศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติให้ใช้สอนมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้งเพ่ือน าปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงและจัดท าวิจัยในการแก้ปัญหา 

3. คณะกรรมการนิเทศติดตามของวิทยาลัยฯด าเนินการนิเทศติดตามการน าแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล 

มี/ไม่มี 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี  

2 สถานศึกษามีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

-  

3 สถานศึกษามีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60-69.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

-  

4 สถานศึกษามีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70-79.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

-  

5 สถานศึกษามีครูด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลตาม 5  ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตามประเด็นที่ 5  และค่า
คะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาได้มีการก าหนด

นโยบายให้ครูด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีนโยบายให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมก าหนดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้
ครูท าบันทึกหลังการสอนโดยน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายผลการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯได้มีการก าหนดโยบายในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาวิทยาลัยฯได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆดังนี้ 
1. ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่สอนและให้มีการน าแผนการเรียนรู้ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
3. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนจัดการเรียนรู้โดยมีการนิเทศติดตามภายในแผนก

วิชาและแผนกวิชาสรุปผลการนิเทศติดตามในแต่ละภาคเรียนและรายงานให้วิทยาลัยได้ทราบ 
4. ให้ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนและน าผลจากการสอนไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ผู้เรียนในลักษณะของ

การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาต่อภาคเรียนต่อคน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 
 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนท าบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 
 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 
 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 
 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาโดยน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าแบบประเมินให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลทุกรายวิชาและให้ครูทุกคนด า เนินการก าหนดแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลมีการน าผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯได้มีนโยบายการพัฒนาระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลมีการด า เนินกิจกรรม/
โครงการต่างๆดังนี้ 

1. ให้ครูทุกคนชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนมีการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชา 

2. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชา 
3. ให้ครูน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
รายวิชาที่สอน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ

วัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาที่สอน 

มี  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ที่สอน 

มี  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสม ทุกรายวิชาที่สอน 

มี  

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชา ที่สอน 

มี  

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 
ผลสัมฤทธิ์ 

ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการฝึกงานของผู้เรียนได้ด าเนินการคัดเลือกสถาน

ประกอบหน่วยงานและการท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการ
ฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงานมีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการหน่วยงานมีการวัดผลการ
ฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานและจัดให้มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่ วมกับสถาน
ประกอบการหน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงต่อไป 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯที่จะพัฒนาผู้เรียนในด้านการฝึกงานในสถานประกอบการหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการหน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
2. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
3. มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการหน่วยงาน 
4. มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน 
5. มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือนาผลไปปรับปรุงโดยการเชิญสถานประกอบการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
6. ท าการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณภาพต่อผู้เรียนระดับชั้นปวช .และระดับชั้น

ปวส. ใน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและท าความ

ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี  

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน 

มี  

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงาน 

มี  

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 

มี  

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการฝึกงานของ

ผู้เรียนมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าระดับ
คะแนน 

1.ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน ดี
มาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

2 . ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม(5) 
5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม(4) 
4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม(3) 
3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม(2) 
2 คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และมีผลตาม(1) 
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)และมี
ผลตาม(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 

3.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน ดี
มาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ค่าระดับ
คะแนน 

4.ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน ดี
มาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

5.ระดับคุณภาพในการฝึกงาน   ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน ดี
มาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.00 
 

สรุปจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องมาตรฐานของมาตรฐานที่ 2 

จุดเด่นได้แก ่

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5ระดับคุณภาพในการฝึกงาน   

จุดด้อยได้แก่ 

 - 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยมีการจัดท า

แผนบริหารจัดการสถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการมีการบริหารความเสี่ยงมีระบบดูแลผู้เรียนมีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์อาคารสถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารการเงิน
และงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีการก าหนดการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งในการ

จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเช่นแผนงาน/โครงการเพ่ือใช้ในการ
บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากรและด้านทรัพยากรโดยร่วมกันก าหนดนโยบายเป้าหมายและวาง
แผนการจัดการศึกษาที่เป็นระบบตามล าดับขั้นตอนของสายงานและมีการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ความพยายาม 
จากการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดท า

รายงานการประชุมตามรูปแบบการประชุมเพ่ือการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย /จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีก ากับดูแลติดตามการด าเนินงานซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกๆด้านเพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 63 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 
ระดับคุณภาพ 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี  

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ

พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน

ร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  
ค่าเฉลี่ย 4.69 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมีการ

ก าหนดปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ต่างๆของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงต่อไปโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาตระหนักถึงความส า คัญในเรื่อง
ดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างเต็มที่ 
 

ความพยายาม 
จากที่วิทยาลัยฯได้สร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาโดยการให้มีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการสถานศึกษาโดยมีการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างเต็มความสามารถมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการทุกครั้งตามวงจรคุณภาพ PDCAทุกแผนงาน/โครงการและบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ภายใต้การบริหารการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีการผสมผสาน
ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่
น าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล  

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ

มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี  

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา 

มี  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี  

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุง 

มี  

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 1,2,3,4และ5 ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ

บริหารจัดการสถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีการก าหนดอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือใช้ในการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากรและด้าน
ทรัพยากรร่วมกันก าหนดนโยบายเป้าหมายและวางแผนการจัดการศึกษาที่เป็นระบบตามลาดับขั้นตอนของสายงาน
และมีการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

ความพยายาม 
ตามท่ีวิทยาลัยฯได้ก าหนดอัตลักษณ์ปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจจากการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนมีการด าเนินงานตามกิจกรรม /โครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์อย่างมีคุณภาพมี
การประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการตามวงจรคุณภาพPDCA และน าผลจากการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล       

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

มี  

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี  

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี  

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 1,2,3,4และ5 ดีมาก 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ์มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีการก าหนดอัตลักษณ์ปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอดจนผู้เรียนมีการประชุมมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานการประชุมจัดท า
แผนยุทธ์ศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ภาวะผู้น า  และการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของวิทยาลัยฯนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นา
ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้การน าของผู้บริหาร

สถานศึกษาได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ออกเป็น4 ฝ่ายคือฝ่าย
วิชาการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและฝ่ายบริหารทรัพยากรโดยมีความ
ตระหนักและความพยายามในการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ
เช่นการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาการประชุมประจ าภาคเรียนสถานศึกษามีการน าความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล      

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

มี  

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

1 ครั้ง  

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ

อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ

วิทยาลัย ครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี  

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51 - 5.00 

ไม่มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ พอใช้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพการบริหารงานและภาวะ

ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 3 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 3.00 คะแนน
ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีนโยบายสนับสนุนการจัดการระบบสารสนเทศและระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกัน

การสูญหายของข้อมูลโดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างน้อย 9 ประเภทได้แก่ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาข้อมูลนักเรียน
นักศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานข้อมูลบุคลากรข้อมูลงบประมาณและการเงินข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์ข้อมูลอาคารสถานที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
และเป็นปจัจุบันมีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาและน าผลจากการประเมินมาพัฒนาต่อไป 

 

ความพยายาม 
วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงทั่วทั้งวิทยาลัยฯอย่างมีประสิทธิภาพและ

ได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 9 ประเภทรวมถึงรวบรวมผลการปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยฯ www.rtac ac.th มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันมีการประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

มี  

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี  

3 สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

มี  

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
ค่าเฉลี่ย
4.45 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
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ผลสัมฤทธิ์ 

จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และค่าคะแนนคิดเป็น 5.00 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงของผู้เรียนใน  5 ด้านได้แก่ด้านความ

ปลอดภัยด้านการทะเลาะวิวาทด้านสิ่งเสพติดด้านสังคมด้านการพนันและการมั่วสุมโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนและผู้ปกครองมีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการมีการประเมินผลและน า
ผลจากการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือท าให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆลดลง 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯดาเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงของผู้เรียนใน5 ด้านโดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนและผู้ปกครองมีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังนี้ 
1. โครงการ/กิจกรรมองค์การวิชาชีพพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข 
2. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
3. โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน – นักศึกษา 
4. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
5. โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯ 
6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
8. ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนเพ่ือช่วยเหลือและแก้ปัญหาในด้านต่างๆแก่ผู้เรียนมีการเยี่ยมบ้าน

พบปะผู้ปกครองรายบุคคลและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
9. แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเรียนเพ่ือดูแลผู้เรียนในทุกชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมHome Room พบ

ผู้เรียนในทุกสัปดาห์และจัดท าเอกสารรายงานการพบผู้เรียนรายงานให้วิทยาลัยฯได้ทราบ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล         

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ  

อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด  

ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก

ฝ่าย ในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี  

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี  

4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี  

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงมี

ผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ     
ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียนมีความส าคัญต่อผู้เรียนโดย

กระบวนการของครูที่ปรึกษาในการพบปะพูดคุยดูแลติดตามให้คาปรึกษาคาแนะน าทุกๆด้านตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาโดยมีการ
ประเมินผลและน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดระบบผู้เรียนต่อไป 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียนมีการด า เนินการให้

ผู้เรียนทุกคนพบครูที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือดูแลติดตามให้ค าปรึกษาค าแนะน าในทุกๆด้านแก่ผู้เรียนได้มอบหมายให้
ครูที่ปรึกษางานแนะแนวการศึกษาและจัดหางานงานปกครองและครูผู้สอนทุกท่านด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
ดังนี้ 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
2. ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรม Home Room ทุกสัปดาห์มีการจัดท าเอกสารรายงานการจัดกิจกรรมรายงาน

ให้วิทยาลัยฯทราบ 
3. ครูที่ปรึกษาคัดกรองและสอดส่องดูแลนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงทั้งในด้านความประพฤติและด้านการ

เรียน 
4. โครงการประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ของทางวิทยาลัยฯและข้อมูลของผู้เรียนเฉพาะบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าพบเพ่ือร่วมกันหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

5. ครูที่ปรึกษาร่วมกับผู้เรียนมีการออกเยี่ยมบ้านเพ่ือพบผู้ปกครองสอบถามข้อมูลของผู้เรียนจากปกครอง
เพ่ือท าความรู้จักกับผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาต่อไป 

6. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนดีได้
ศึกษาต่อจนจบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 74 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล 

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี  

2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา         

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5ครั้ง/สัปดาห์ 

 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี  

4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน      

อย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 
มี 

 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ   
ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ 
ใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพในการดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สถานศึกษาโดยมีการประเมินความพึงพอใจและมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพการดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการได้ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนโดยด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
2. โครงการพัฒนาสร้างตาข่ายกั้นนก 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล                

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วน

ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี  

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี  

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ

ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี  

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย4.69  

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการร่วมกันพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนาและ

ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และ

คอมพิวเตอร์เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานมีความทันสมัยกับการใช้งานในปัจจุบันรวมทั้งประสิทธิภาพในการ
ใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ได้อย่างเหมาะสมได้ก าหนดนโยบายวางแผนการระดมทรัพยากรเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนและจัดท าแผนจัดสรรงบประมาณในแผนกวิชางานต่างๆจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์
ตามความจ าเป็นภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีการจัดท าทะเบียนประวัติครุภัณฑ์แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์ทุก
ชิ้นโดยมีการใช้งานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากนั้นต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์
อยู่เสมอมีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอส่วนครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้ท าหนังสือแจ้งวิทยาลัยฯทราบ
เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และ

คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานมีความทันสมัยกับการใช้งานในปัจจุบัน
ตอบสนองการใช้ได้อย่างเหมาะสมวิทยาลัยฯด าเนินกิจกรร/โครงการดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของแผนกวิชาและงานต่างๆมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 

2. แผนกวิชากลุ่มงานและงานพัสดุมีการจัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆเช่นการจัดซื้อ
แบบรายงานครุภัณฑ์ชารุดแบบรายงานครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วมีการแยกออกเป็นหมวดหมู่ 

3. มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการการจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนและมีการน าผลจากการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ต่อไป 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล  

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ 

มี  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี  

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ

ผู้เรียน 

มี  

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 - 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.5  

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ

อุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพจัดหาทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ส่งเสริมให้มีโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพซึ่ง
สอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือต้องการให้พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้สา
หรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯทั้ง5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ด้านการได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. ด้านการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน

องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
4. ด้านการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
5. ด้านการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ

องค์กรภายนอก 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล         

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ไม่มี 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ

สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 

ไม่มี 

 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ร้อยละ 80 

 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 

ร้อยละ 16.36 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ พอใช้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 3 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 3 .00 คะแนน ผล
การประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยฯในด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นเมืองไทยและพลโลก 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงครูผู้สอนเพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องการใช้วัสดุฝึกมอบหมายให้ครูทุกคนเขียนสผ .1 เพ่ือขอ
ใช้วัสดุฝึกตามรายวิชาที่สอนและน าไปใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยมีหัวหน้าแผนกวิชาเป็นผู้ดูแลการเบิกจ่าย 

2. งานพัสดุจัดซื้อวัสดุฝึกด้วยวิธีการที่โปร่งใสตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3. ควบคุมก ากับติดตามการจัดซื้อวัสดุฝึกการใช้วัสดุฝึกเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้คุ้มค่าและมีผลผลิต

เกิดข้ึนเป็นผลงานจากการสอน 
4. จัดหาระดมทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุน 
5. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาประมาณการค่าวัสดุฝึกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความจาเป็นของ

การใช้งาน 
6. งานวางแผนและงบประมาณจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลต่อวิทยาลัยฯดังนี้ 

- งบด าเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา 
- งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สาหรับจัดการเรียนในแต่ละหลักสูตรตาม

ประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 
- ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 82 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล  

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 
มี 

 

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ

จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 
ไม่มี 

 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการ

และวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
มี 

 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ

ด าเนินการจัดประกวด จดัแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค ์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

มี 

 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

ไมมี่ 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ พอใช้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ

งบประมาณมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 3 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 3.00 คะแนน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ
หน่วยงานงบประมาณครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ฯลฯเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดท า
โครงการ /กิจกรรมมีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้วิทยาลัยฯทราบตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศและด าเนินกิจกรรม /โครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาดังนี้ 
1. แผนกวิชาจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ

และสามารถออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 
2. สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลเงินทุนสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรและอ่ืนๆจากหน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุนทางด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนเป็นการระดมจากภายในสถานศึกษาสถาน
ประกอบการทั้งภาครฐัและภาคเอกชน 

3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 

4. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดมทุนการศึกษาจากครูครูเกษียณอายุศิษย์เก่าสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนในวันไหว้ครู 

5. แผนกวิชาจัดโครงการน าผู้เรียนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพทั้งภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัดมีการสรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลให้วิทยาลัยฯทราบ 

6. สถานศึกษาแผนกวิชาด าเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

7. การจัดหาผู้มีความสามารถผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หรือเจ้าของภาษาส าหรับ
จัดการสอนผู้เรียนโดยตรง 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล    

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
มี 

 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ80 

 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
20 แห่ง 

 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ ครุภัณฑ ์

ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า  5 รายการ 
5รายการ 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ

ต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 
ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

1.ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

2 . ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)(4)และ
(5) 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)และ(4) 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)และ(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และ(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1) 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น
(1)(2)(3)(4)และ
(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 

3.ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)(4)และ
(5) 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)และ(4) 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)และ(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และ(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1) 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น
(1)(2)(3)(4)และ
(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

4.ระดับคุณภาพในการบริการงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ 

พอใช้ 3 คะแนน 

5.ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

6.ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)(4)และ
(5)5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)และ(4)4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)และ(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และ(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1) 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น
(1)(2)(3)(4)และ
(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าระดับ
คะแนน 

7.ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

8.ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 
 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

9.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

10.ระดับคุณภาพภายในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ 

พอใช้ 3 
คะแนน 

11. ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 
 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ 

พอใช้ 3 
คะแนน 

12.ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.5 
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สรุปจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 

จุดเด่นได้แก ่

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ 

และหรือต่างประเทศ 

จุดด้อยได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริการงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10.ระดับคุณภาพภายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นชุมชน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ได้นานโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีส่งเสริมให้สถานศึกษาและผู้เรียนจัดบริการทางวิชาการ
และบริการวิชาชีพแก่ชุมชนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจึงได้บรรจุโครงการบริการวิชาการและ
บริการวิชาชีพแก่ชุมชนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและสอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 ของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่าสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือในด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ระดับสากลและได้ปฏิบัติต่อเนื่องทุกปีการศึกษาพร้อมทั้งให้
ความรู้และค าแนะนาในการดูแลบ ารุงรักษารวมทั้งมีการให้บริการโครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทั้งนี้มีการด า เนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA และการประเมินความพึงพอใจ 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพด าเนินกิจกรรม /โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงการ
ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบรวมถึงการประเมิ นผลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯทราบมีการจัดกิจกรรม/โครงการดังนี้ 

1. โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
3. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาก าลังคน 
4. โครงการ Fix it Center ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
5. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนที่แผนกวิชาจัดขึ้น 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล  

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ     

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ /

กิจกรรม ต่อปี 
6 (โครงการ/

กิจกรรม) 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละ80 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 -5.00 
ค่าเฉลี่ย 4.52 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

การบริการวิชาการและวิชาชีพมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

1.ระดับคุณภาพภายในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน ดี
มาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

5 ข้อ ดีมาก 5คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.00 
 

สรุปจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 

จุดเด่นได้แก ่

ตัวบ่งช ี้ที่4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

จุดด้อยได้แก่ 

 - 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตลอดจนมี

การเผยแพร ่
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัดมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการและรายวิชาอ่ืนๆโดยจัดให้มีการประกวดจัดแสดงและเผยแพร่
ผลงานรวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงแข่งขันและได้รับรางวัลหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัดภาคและชาติ 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนมีการให้ความรู้และการด าเนินการจัดท าผลงานในรายวิชาโครงการและรายวิชา
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้นปวส.2 และดาเนินการจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยโดยมีจ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ยระดับชั้นปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้นและ
ระดับชั้นปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้นโดยมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานเช่น
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯลฯ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล             

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด   

จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2   

จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงาน

ทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น 

ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี  

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   

หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์   

ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 60 

 

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 50 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือ  ได้รับ

รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 13.33 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

โครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิด
ค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกากรอาชีวศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัดโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยและจัด
ให้มีการประกวดจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมแสดงแข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัดภาคและชาติโดยงานวิจัยของครูต้อง
ควบคุมกระบวนการดังนี้ 

1. มีเป้าประสงค์ 
2. มีการระบุปัญหา 
3. มีวิธีการด าเนินการ 
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูวิทยาลัยฯให้ครูผู้สอนทุกคนมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย
และโครงงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันหรือการ
ประกอบอาชีพรวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงแข่งขันและได้รับ
รางวัลในระดับชุมชนจังหวัดภาคและชาติ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล     

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัด

แสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี  

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้

ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 

 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 65 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์

หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 23.33 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

1.ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 คะแนน 

2.ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดี 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.00 
 

สรุปจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 

จุดเด่นได้แก ่

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยครู 

จุดด้อยได้แก่ 

 - 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบ ารุง 
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ า รุง
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการกจิกรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯทราบ 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯที่จะพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ า รุง
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนรวมถึงผู้เรียนทุกคนโดย
ด าเนินกิจกรรม/โครงการดังนี้ 

1. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ 
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม2558 
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 
4. โครงการแห่เทียนพรรษา 
5. โครงการวันไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2558 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล                  

(มี/ไม่ม)ี 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5 กิจกรรม 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้้เรยีนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

มี 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กจิกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ มผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51 -5.00 

ค่าเฉลี่ย4.2 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก

ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคดิค่าคะแนนเป็น  
5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ /กิจกรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯทราบ 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและแผนกวิชาด า เนินกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนรวมถึงผู้เรียนทุกคน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
5 กิจกรรม 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มี 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้า

ร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มี 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม

ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย

ในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 -5.00 

ค่าเฉลี่ย4.50 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรมมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯทราบ 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและแผนกวิชาด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนรวมถึงผู้เรียนทุกคน 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม่มี) ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ กิจกรรม 
5 กิจกรรม 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มี 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก

คน     เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มี 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการ

กีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย4.50 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ

กีฬาและนันทนาการมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์มีแผนงานโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ /กิจกรรมมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯทราบ 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและแผนกวิชาด าเนินกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์มีแผนงานโครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการและมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯทราบ 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล                   

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
มี 

 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
มี 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาท่ีมีต่อ     การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 -5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.55 

 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดมีาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก

ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

1.ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูล
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปรก
ครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5คะแนน 

2.ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5คะแนน 

3.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

4.ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 คะแนน 
พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 คะแนน 
ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 คะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.00 
 

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 

จุดเด่นได้แก ่

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปรกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดด้อยได้แก่ 

 - 
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และ

น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ความตระหนัก 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา
มีคู่มือการประกันคุณภาพระดับสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
โดยมีกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับบุคคลการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชาประกันคุณภาพ
ภายในระดับวิทยาลัยและการน าผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจ าปีรวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนา
ปรับปรุงการบริหารและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาต่อต้นสังกัดรวมทั้ง
สาธารณชน 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของสถานศึกษาในการพัฒนาระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในโดยมี

การปฏิบัติงานและความส าเร็จจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดเช่นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นงาน
ประเมินคุณภาพภายในมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา
ระดับคุณภาพในระบบการประกันภายในของสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 
2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2558 
4. ครูผู้สอนหัวหน้างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล 
5. แผนกวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชาระดับงาน 
6. สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย 
7. จัดส่งรายงานการประเมินตนเองระดับสถานศึกษาให้กับต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล                    

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  

ในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี  

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี  

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี  

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี  

5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 1,2,3,4และ5 ดีมาก 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในระบบการประกัน

คุณภาพภายในมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

ความตระหนัก 
สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   

พ .ศ. 2555 โดยสถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้และสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (มาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 พ.ศ. 2555) ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ทางสถานศึกษาได้
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

 
ความพยายาม 

จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาระดับคุณภาพในการด า เนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ .ศ. 2555 โดยสถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ส่วนที่ 1 การ
จัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ซึ่งสถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 

มาตรฐานที ่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (9 ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (5ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (12 ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ (1 ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย (2 ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก(4 ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที ่7 การประกันคุณภาพภายใน (1ตัวบ่งชี้) 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

มาตรฐานที่ จ านวน
ตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ได้ 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1 ด้านผู้เรียน และผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 9 3 4 1 
  2 ด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 5 

    
3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 12 9 

 
3 

  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 1 
    5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 2 2 
    

6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสรมิสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

4 4 
    

7 ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 1 1 
    รวม 34 25 4 4 

   

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษาในการพัฒนาระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ คือ ดีมาก จ านวน 25 ตัวบ่งชี้ ดี จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ พอใช้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ต้องปรับปรุง จ านวน - ตัวบ่งชี้ และต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน – ตัวบ่งชี้ ผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดี 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

1.ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)(4)และ(5) 
5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)และ(4) 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)และ(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และ(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1) 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น
(1)(2)(3)(4)และ
(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 

2.ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่
ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 5 คะแนน ดีมาก 
24-33 ตัวบ่งชี้ 4 คะแนน ดี 
18-23 ตัวบ่งชี้ 3 คะแนน พอใช้ 
12-17 ตัวบ่งอชี้ 2 คะแนน ปรับปรุง 
ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงแร่งด่วน 

 25 ตัวบ่งชี้ ดี 4 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 
 

สรุปจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 

จุดเด่นได้แก ่

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

จุดด้อยได้แก่ 

 - 
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มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักในการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยการมีส่วนร่วมของครู

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยฝ่ายวิชาการให้การส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆด้านและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักวิทยาลัยฯได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติส่งผลให้แผนกวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1 . วิทยาลัยฯจัดประชุมชี้แจงการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2 . แผนกวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยการ

มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. ฝ่ายวิชาการให้การส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆด้านมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลเสนอข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงและจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ผล                    

(มี/ไม่มี) 

ระดับ

คุณภาพ 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ  และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

มี  

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ

สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประจ าปี 

มี  

4 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุง 

มี  

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นประจ าปี 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 1,2,3,4 และ 5 ดีมาก 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 
5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนสถานประกอบการ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯให้แผนกวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการโดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเริ่มจากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการการ
ทดลองใช้หลักสูตรการประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการเปิดสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักวิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนสถานประกอบการโดยได้ด าเนินการต่างๆดังนี้ 
1. แผนกวิชาส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
2. แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับชุมชนสถานประกอบการ 
3. มีการทดลองใช้หลักสูตร 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรจากการทดลองใช้ 
5. น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วมาใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล              

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี  
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ ไมมี่  
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร ไมมี่  
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร ไมมี่  
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ 

(1)-(4) ไม่เกิน 2 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

ไม่มี 
 

รวมปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ ปรับปรุง
เร่งด่วน 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตาม
ประเด็น 1 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 1.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาในทุกรายวิชาให้ครูผู้สอนเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอนโดยฝ่ายวิชาการให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆด้าน 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักวิทยาลัยฯได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติส่งผลให้มีครูผู้สอนจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

1 . ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 . ครูผู้สอนทุกคนจัดท าและส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการตรวจสอบความถูกต้องและ
อนุมัติให้ใช้สอน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ สาขาวิชา/ สาขางาน 
จ านวน

รายวิชาที่
สอนทั้งหมด 

จ านวนแผน
จัดการเรียนรู้ที่
จัดท าครบทุก

ประเด็น 

ร้อยละ 

1  ช่างยนต์ 1 1 100 
2  ช่างไฟฟ้าก าลัง 3 3 100 
3  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 100 

รวมทั้งสิ้น 6 6 100 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชามีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตามประเด็นที่ 5  และคิด
ค่าคะแนนเป็น  5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมก าหนด
และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักวิทยาลัยฯได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆสู่การปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ให้มีประสิทธิภาพจึงได้มีการด าเนินการดังนี้ 
1 . ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตาม

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 

3. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

4. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่
จัดการฝึกอบรม 

5. ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล      

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มี  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม        ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 

มี  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการก าหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการ
จัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

มี  

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผล        ที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

มี  

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นน าผลจากการวัดและ
ประเมินผล    ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่ได้รับจาก

หน่วยงานต้นสังกัดในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถานประกอบการด้านงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯลฯและมีการประเมินผลการดาเนินงานเพ่ือการปรับปรุง 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักวิทยาลัยฯได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นดังนี้ 
1. มีแผนงานโครงการการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2. มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3. ด าเนินการจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
4. วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆเช่นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฯลฯในการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการปรับปรุง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล      

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มี  

2 สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากร  
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ไมมี่  

3 สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ไมมี่  

4 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

มี  

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือการปรับปรุง 

มี  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ พอใช้ 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ และคิดค่าคะแนนเป็น 
3.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีความตระหนักที่จะพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้านวิชาชีพโดยให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องอย่างต่อเนื่อง 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯในการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ครูซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการให้ครูได้มีการพัฒนา
ตนเองแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเช่นจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นต้น 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ แผนกวิชา 
จ านวน

ครู 

จ านวนครู
ที่ได้รับการ

พัฒนา 
ร้อยละ 

ค่า
คะแนน 

1  แผนกวิชาไฟฟ้า 5 5 100 5 

2  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 100 5 

3  แผนกวิชาช่างยนต์ 2 2 100 5 

รวม 11 11 100 5 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากความตระหนักและความพยายามวิทยาลัยฯในการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท าให้ร้อย

ละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 100 และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์สื่อ

การสอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษาโดยมีการ
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในการบริหารการเงินและงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีดังนี้ 
1. มีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์สื่อการสอน

รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นโดยสอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของสถานศึกษา 

2. มีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์สื่อการสอนรวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วม
เป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการ

ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพี

ระยะสั้น ในด้าน วัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ

การสอน รวมท้ังค่าตอบแทน

บุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชญิเป็น

วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ 

สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจ าปีของ

สถานศึกษา 

งบด าเนินการด้าน

การฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสัน้ 

รายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ 

สื่อการสอน รวมท้ัง

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษา ที่เชิญเป็น

วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน

ในการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสัน้ 

ร้อยละรายจ่ายด้านวัสดุฝึก 

อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมท้ัง

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

สถานศึกษา ที่เชิญเป็น

วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น 

มี 400,000 53,500.10 13.37 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯในการบริหารการเงินและงบประมาณมีผลการ

ด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตามประเด็นที่ 1 และคิดค่าคะแนนเป็น  1.00 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้น

ไปครบทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสถานประกอบการสามารถน าไปใช้งานได้จริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังน ี้ 
 

ล าดับ แผนกวิชา 
จ านวนผู้

ลงทะเบียน 

จ านวนผู้
เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม
ที่ออก

กลางคัน 

จ านวนผู้
เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม
คงเหลือ 

จ านวนผ่านเกณฑ์ 

ค่า
คะแนน 

จ านวนผู้เข้า
รับการ

ฝึกอบรมที่มี
คะแนนการ

ฝึกอบรม 2.00 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1  ช่างยนต์  13 -  13  13  100 5  

2  ช่างไฟฟ้าก าลัง 89  -  89  89 100 5 

3  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  66  -  66  66 100 5 

รวม  168  -  168  168 100  5  
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯท าให้มีร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100 และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าครบทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและสถานประกอบการสามารถน าไปใช้งานได้จริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ส าเร็จการฝึกอบรมครบทุกคนตามระยะเวลา 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ล าดับ แผนกวิชา 
จ านวน
รายวิชา 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม 

ร้อยละ 
ค่า

คะแนน 

1  ช่างยนต์ 1 13 13 100 5 

2  ช่างไฟฟ้าก าลัง 2 89 89 100 5 

3  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 66 66 100 5 

รวม 6 168 168 100 5 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามของวิทยาลัยฯทาให้มีร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรเทียบกับแรกเข้าคิดเป็นร้อยละ 100 และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
มาก 

 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 

ความตระหนัก 
วิทยาลัยฯมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถท่ีได้รับ

จากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตนเองเช่นการประกอบอาชีพพัฒนา
อาชีพเดิมอาชีพเสริมเปลี่ยนอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพของตนเองและครอบครัวเป็นต้น 

 

ความพยายาม 
จากความตระหนักของวิทยาลัยฯได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า

ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์และน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นต่อไป 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณา 
ผล         

(มี/ไม่มี) 
ระดับ

คุณภาพ 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  สร้าง

เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
มี  

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  
50-59.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

-  

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  
60-69.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

-  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  
70-79.99  เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

-  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51-5.00  คิดเป็นร้อยละ  
80  ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา 

ร้อยละ4.65  

รวมปฏิบัติตามประเด็น 1 มีผลตาม5 ดีมาก 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ผลจากความตระหนักและความพยายามในด้านความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้

ความสามารถไปใช้ประโยชน์มีผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณาคือปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และมีผลตาม
ประเด็นที ่5 และคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ 
 

ดีมากดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

1.ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)(4)และ(5) 
5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)และ(4) 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)และ(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และ(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1) 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น
(1)(2)(3)(4)และ
(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 

2.ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)(4)และ(5) 
5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)(3)และ(4) 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)(2)และ(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)และ(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1) 1 คะแนน ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 คะแนน 

3.ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(5) 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(4) 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(1) 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงแร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)มีผล
ตาม(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

ค่า
ระดับ

คะแนน 
4.ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ 

ดีมาก 5 
คะแนน 

5.ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น 3 ข้อ 

พอใช้ 3 
คะแนน 

6.ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ดีมาก 80 ขึ้นไป 
ดี 70-79.99 
พอใช้ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนน้อยกว่า 50 

ร้อยละ 100 ดีมาก 5 
คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าระดับ
คะแนน 

7.ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(5) 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(4) 4 
คะแนน ดี 
 ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(1) 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงแร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)มีผล
ตาม(1) 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 คะแนน 

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

ดีมาก 80 ขึ้นไป 
ดี 70-79.99 
พอใช้ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนน้อยกว่า 50 

ร้อยละ 100 ดีมาก 5 คะแนน 

9.ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก 80 ขึ้นไป 
ดี 70-79.99 
พอใช้ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วนน้อยกว่า 50 

ร้อยละ 100 ดีมาก 5 คะแนน 

10.ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(5) 5 
คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(4) 4 
คะแนน ดี 
 ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(3) 3 
คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(2) 2 
คะแนน ปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น(1)มีผลตาม(1) 1 
คะแนน ต้องปรับปรุงแร่งด่วน 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(1)มีผล
ตาม(5) 

ดีมาก 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 
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สรุปจุดเด่นจุดด้อยท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 

จุดเด่นได้แก ่

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.4ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.6ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.8ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.10. ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้

ประโยชน์ 

จุดด้อยได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

1. ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุป 

การประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย ฯ พบว่าวิทยาลัย ฯ มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานในระดับที่น่า

พอใจ แต่บางมาตรฐานวิทยาลัย ฯ ยังด าเนินการยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานและตัวบ่องชี้ท่ีอยู่ในเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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   ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 

 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 

 มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 - 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

 มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

   ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์แผนงานโครงการ
กิจกรรมดังนี้ 

 

2.1 แผนบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

1. โครงการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4. โครงการประเมินผลความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
5. โครงการบริหารความเสี่ยง 
6. โครงการสร้างความพึงพอใจในระบบการดูแลผู้เรียนของสถานศึกษา 
7. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
8. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
9. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
10. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
11. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

2.2 แผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน 
 

1. โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. โครงการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
4. โครงการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5. โครงการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วน าไปใช้ 
6. โครงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกรายวิชา 
7. โครงการจัดอบรมวิธีการประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
8. โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล 
9. โครงการด าเนินการใช้วิธีวดัและประเมินผล 
10. โครงการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพหลังจากการวัดและประเมินผล 
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2.3 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

1. โครงการสอนเสริมหลังเวลาเลิกเรียน 
2. โครงการเพื่อนสอนเพ่ือน 
3. โครงการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
4. โครงการศึกษาดูงาน 
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
6. โครงการนิเทศและติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
7. โครงการอบรมด้านวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ 
8. โครงการสัมมนาความร่วมมือสถานประกอบการ 
9. โครงการอบรมชี้แจงของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
10. โครงการ Pre V-Net 
11. โครงการทดสอบทักษะวิชาชีพ 
12. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
13. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
14. โครงการครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 
15. โครงการติดตามการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
16. โครงการส ารวจติดตามและสอบถามถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานสถานศึกษาหรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

2.4 แผนพัฒนาการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

1. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) 
2. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) 
3. โครงการแห่เทียนพรรษา 
4. โครงการวันไหว้ครู 
5. โครงการวันสุนทรภู่ 
6. โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
7. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่า 
8. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
9. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้า 
10. โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
11. โครงการ Big Cleaning Day 
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12. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
13. โครงการออกก าลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส 
14. โครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงโฟล์คซอง 
15. โครงการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าริ 
16. โครงการอบรมจัดท าแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.5 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนสังคมองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
 

1. โครงการคัดเลือกสถานประกอบการหน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนการฝึกงาน 
3. โครงการนิเทศการฝึกงานนักเรียนนักศึกษา 
4. โครงการสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูผู้สอนในสถานศึกษา 
5. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6. โครงการศึกษาดูงานประจ าสาขาวิชา 
7. โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย 
 

2.6 แผนพัฒนาบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 

1. โครงการ Fix It Center 
2. โครงการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
3. โครงการอบรมการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

2.7 แผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนา 
2. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. โครงการจัดท า SAR รายบุคคล 
4. โครงการนิเทศติดตามผลการประเมินภายในและภายนอก 
 

2.8 แผนส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. โครงการจัดอบรมท าสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
2. โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและท าบันทึกหลังการสอน 
4. โครงการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แนวทางการน าเสนอ) 
 

1. งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามสาขางานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

2. เครือข่ายทางการศึกษาร่วมกันการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
3. วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัยตามเทคโนโลยีปัจจุบันสาหรับใช้ในการการจัดการศึกษาของแต่ละสาขา

งาน 
4. สนับสนุนเวทีน าเสนอผลงานงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
5. สนับสนุนการพฒันาสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน 
6. งบประมาณการพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
7. สื่อการเรียนการสอนสาหรับภาษาต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเชี่ยน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 เป็นสถานศึกษาหนึ่งใน

จ านวน 18 แห่ง ตามโครงการขยายวิทยาลัยเทคนิคใหม่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 12 หมู่ 2 ต าบลคุ้งพยอม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

70110 ขนาดพ้ืนที่ของสถานศึกษาทั้งหมด 300 ไร่ ใช้งานประมาณ 100 ไร่ ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดท าการสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาที่เปิดสอน คือ อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม รวมทั้งหมด 6 

สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างต่อ

ตัวถังรถโดยสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาที่เปิดสอน คือ อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม รวมทั้งหมด 5 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ปรัชญาวิทยาลัย 

  มีคุณธรรม น าวิชาการ สมานสามัคคี พัฒนาเทคโนโลยี 

 วิสัยทัศน์ 

  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้ได้มาตรฐานอย่างมี

คุณภาพ 

 เอกลักษณ์ ฝีมือดี   มีคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน 

 อัตลักษณ์ มีคุณธรรม เป็นผู้น าด้านทักษะ 

 พันธกิจ 

1. มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญให้มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และสังคม 

2. พัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ จรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม บริการแก่ชุมชน 

4. ส่งเสริมงานวิจัย ผลิตสื่อ นวัตกรรม โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน 

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 ประเภทวิชา คือ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1. สาขางานไฟฟ้า 

2. สาขางานยานยนต์ 

3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

4. สาขางานต่อตัวถังรถยนต์โดยสาร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. สาขางานบัญชี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ประเภทวิชา คือ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

3. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. สาขางานบัญชี 
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3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ด าเนินการสอดคล้องกับข้ันตอน

การท างานการบริหารคุณภาพตามวงจร PDCA 

 การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ถือว่าเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการ

อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารจะต้องเป็นกลไกส าคัญ โดยมีความตระหนักเข้ามามีส่วนสนับสนุน ร่วมคิด ร่วมท า ส่งเสริม

การท างานเป็นทีม บุคลากรในวิทยาลัยทุกคนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน มีการก ากับ ติดตาม ดูแล ประเมินผล และน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผน 

4. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

7. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 

มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ผลการ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.28 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.5 ดี 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝักจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.5 ดี 
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4 ดี 

รวม 4.66 ดมีาก 
จุดเด่นของสถานศึกษา 

1. สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการ

สถานศึกษา หรือวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต

ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง

มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่   

4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีการเผยแพร่ บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นชุมชน 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีคะแนน

ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 

2. ต้องพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาทางการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 


