
วิทยาลยัเทคนคิกาํแพงเพชร 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557  

 

คํานํา 

 

  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                    

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 โดยการเก็บขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง 

และจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผย            

ตอสาธารณชนไดรับทราบขอมูล  เพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันกับสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ผูปกครองและ

ผูเรียน วาจะไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเพียงใด เม่ือเขามาเรียนในสถานศึกษาแหงนี้ ซ่ึงเปนทางเลือก

สําหรับผูปกครองอีกทางหนึ่ง ในยุคของขอมูลขาวสารในปจจุบัน 

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา              

ตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรายงานเก่ียวกับผลการจัดการศึกษา การจัดการ

เรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน การบริการวิชาชีพสูสังคม การจัดทํานวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐ 

วิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวา การสรุปรายงานผลการประเมินจะเปนประโยชนแกหนวยงาน และ

ผูเก่ียวของในการปฏิบัติงานตอไป   

 

 

      วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

       พฤษภาคม  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557  

 

สารบัญ 

    หนา 

                                                                                                                                                                                                        

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ก 

บทท่ี  1สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  

1.1  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา       1 

1.2  สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 2 

1.3  ระบบโครงสรางการบรหิาร 6 

1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 7 

1.5  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 10 

1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 10 

บทท่ี  2  การดําเนินงานของสถานศึกษา  

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานศึกษา 11 

2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 12 

2.3  มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง 25 

 2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 27 

บทท่ี  3  การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 32 

มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 63 

มาตรฐานท่ี  3 ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา 74 

มาตรฐานท่ี  4 ดานบริการวิชาการและวิชาชีพ 96 

มาตรฐานท่ี  5 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 99 

มาตรฐานท่ี  6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและสงเสริมการเปนพลเมืองไทย 
                    และพลเมืองโลก 

 

104 

มาตรฐานท่ี  7 ดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 113 

ตอนท่ี  4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา   

4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี ้ 120 

4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 121 

4.3  ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ภาคผนวก 
             คําสั่งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

124 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557  

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เดิมชื่อโรงเรียนชางไมกําแพงเพชร เปดทําการสอนเม่ือวันท่ี  
18 เมษายน 2482 แผนกชางไม ปการศึกษา 2503 ไดขยายหลักสูตรเปดสอนชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง
แผนกชางกอสราง และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชางไมกําแพงเพชรเปนโรงเรียนการชางกําแพงเพชร 
ภายหลังไดเปลี่ยนจากชั้นมัธยมอาชีวศึกษา เปนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (สายอาชีพ) และจากชั้น
อาชีวศึกษาชั้นสูงเปนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503   
 ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2 ระบบ คือ ระบบ
ปกติ เปดทําการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาคี  คือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ระดับปริญญาตรี 
1.  การจัดการเรียนการสอน 

การจดัการเรียนการสอน  แบงเปน  4  ประเภทวิชา  คือ 
 1.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 1.2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
 1.3  ประเภทวิชาคหกรรม 
 1.4  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.  หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน  ปจจุบันเปด  3 หลักสูตร 
  2.1  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผูสําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  3  ป เปดทําการสอน  12 สาขาวิชา  
   (1)  สาขาวิชาเครื่องกล 
   (2)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
   (3)  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
   (4)  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
   (5)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
   (6)  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
   (7)  สาขาวิชาการกอสราง 
   (8)  สาขาวิชาการบัญชี 
   (9)  สาขาวิชาการตลาด 
   (10)  สาขาวิชาการเลขานุการ 
   (11)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   (12)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
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  2.2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
(ปวช.)  เขาศึกษาตอ  2  ป  หรือผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาเขา
ศึกษาตอ 2 ป โดยเปดทําการสอน 15 สาขาวิชา คือ 
 (1)  สาขางานเทคนิคยานยนต  

(2)  สาขางานเทคนิคการผลิต  
(3)  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ  
(4)  สาขางานเครื่องกลไฟฟา  
(5)  สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
(6)  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  
(7)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  
(8)  สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต  
(9)  สาขางานเทคนิคการกอสราง  
(10) สาขาวิชาการบัญชี 
(11) สาขาวิชาการตลาด 
(12)สาขาวิชาการเลขานุการ 
(13)สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(14)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(15) สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 

 
  2.3  หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ไดจัดการศึกษา  
   หลักสูตรทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผูสําเร็จการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  3  ป  
   หลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวสรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. หรือผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาเขาศึกษา
ตอ 2 ป โดยจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยเปดทําการสอน 5 สาขาวิชา คือ 
      (1)  สาขางานยานยนต 
      (2)  สาขางานเครื่องมือกล 
      (3)  สาขางานไฟฟากําลัง 
      (4)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
      (5)  สาขางานการบัญชี 
 
 2.4  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาท่ี  โดยจัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ โดยเปดทําการสอน 1 สาขาวิชา คือ 

(1)  สาขาเทคโนโลยียานยนต 
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3. ขนาดและท่ีตั้ง 
 ปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ตั้งอยูเลขท่ี 50 ถนนปนดําริห ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร รหัสไปรษณีย  62000  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 53 ไร1 งาน 57.4 ตารางวา 
 โทรศัพท  0-5571-1090   โทรสาร  0-5571-1200   
 ระบบเครือขาย  Internet  http://www.kpt.ac.th   
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  kpptcd@hotmail.com   
 สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. สภาพการดําเนินงาน 
 สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา   
 มาตรฐานท่ี 1ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ จํานวน 9 ตัวบงชี้   
มีผลการประเมินอยูในระดับดี 
 มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีจํานวน 5 ตัวบงชี้ 
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 3  ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน  12  ตัวบงชี้ 
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกจํานวน 4 ตัวบงชี้มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  2  ตัวบงชี้ 
มีผลการประเมินอยูในระดับดี 
 
5. จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา  
จุดเดน 

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
1. ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00 ข้ึนไปผานเกณฑระดับ ดีมาก 
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน  
3. รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานเกณฑระดับ ดีมาก 
4. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  

(V-NET)  ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปผานเกณฑระดับ ดีมาก 
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5. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษผานเกณฑระดับ ดี 

6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน 1 ปผานเกณฑ
ระดับ ดีมาก         

7. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการท่ีมี
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑระดับ ดีมาก  

 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

1. คุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียนผานเกณฑระดับ ดีมาก 

2. คุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาผานเกณฑระดับ ดีมาก 
3. คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผานเกณฑระดับ ดี 
4. คุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผานเกณฑระดับ               

ดี 
5. คุณภาพในการฝกงานผานเกณฑระดับ ดีมาก 

ดานบริหารจัดอาชีวศึกษา   
1. คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยผานเกณฑระดับ 

ดีมาก 
2. คุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ สถานศึกษาผานเกณฑระดับ ดี 
3. คุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณผานเกณฑระดับ ดี 
4. คุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาผานเกณฑระดับ             

ดีมาก 
5. คุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาผานเกณฑ

ระดับ ดีมาก 
6. คุณภาพในการบริหารความเสี่ยงผานเกณฑระดับ ดีมาก 
7. คุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียนผานเกณฑระดับ ดีมาก 
8. คุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช

อาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ผานเกณฑระดับ ดี
มาก 

9. คุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร ผานเกณฑ
ระดับ ดีมาก 

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานเกณฑระดับ  ดี 
11. คุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ ผานเกณฑระดับ ดี 
12. คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศ

และหรือตางประเทศ ผานเกณฑระดับ ดี 
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ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
1. คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปน

ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร ผานเกณฑระดับดีมาก 
2. คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของ

ครผูานเกณฑระดับดีมาก 
 
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเรียน 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ
งานวิจัยของครูระดับดีมาก 

  
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

1. คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมผานเกณฑระดับดีมาก 

2. คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ อนุรักษสิ่งแวดลอมผานเกณฑระดับดี 
3. คุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการผานเกณฑระดับดีมาก 
4. คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาผานเกณฑของเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีมาก 

ดานการประกันคุณภาพภายการศึกษา 
1. คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ผานเกณฑระดับดีมาก 

 
จุดท่ีตองพัฒนา 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาผานเกณฑระดับ 
 พอใช 

2. คุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 ผานเกณฑระดับ
พอใช 

 
6.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 

 แนวทางพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  โดยผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) สรุปได
เปนขอๆ ดังตอไปนี้ 

 

1. สถานศึกษาควรเปนศูนยกลางการเรียนรูอาชีวศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 
2. ครูผูสอนตองมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาตองมีความรูความสามารถเก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
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4. ใหนักศึกษาทราบกระบวนการเรียนรูในทิศทางท่ีดี เหมาะสมกับอาชีพ 
5. เปนผูนําดานอาชีวศึกษา ตามความตองการของผูวาจาง 
6. เปนผูนําดานเทคโนโลยี 
7. สถานศึกษาควรจัดหาทุนการศึกษาใหกับผูเรียน 
8. ใหผูสอน ผูเรียน และบุคลากรไดมีสวนรวมพัฒนาตามโครงการตางๆ 
9. ผูเรียนใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ไดตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

ผูเรียนมีความรูและทักษะในการทํางานตามความตองการของตลาดแรงงานหรือ
สามารถเปนผูประกอบการเอง 

10. สถานศึกษาควรหาเงินหรืองบประมาณดวยตนเองมาใชเปนบางสวน 
11. สถานศึกษาควรประสานงานกับหนวยงานทองถ่ินในเรื่องพัฒนาวิชาชีพ 
12. ผูสอนและผูเรียนมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักสูตรและการประเมิน มีความ

หลากหลายในการเรียนรู เนนมีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง 
13. ผูเรียนจบการศึกษาทุกระดับของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร มีคุณภาพดี 
14. วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เปนสถานศึกษาแบบอยางท่ีดี  ผูเรียนเปนคนดีจบ

การศึกษาแลวจะเปนคนดี 
15.  ผูเรียนจบมีงานทําตรงตามสาขาท่ีเรียน สามารถประกอบกิจการเปนของตัวเองได 
16. บุคลากรในวิทยาลัยควรมีจิตสํานึกในการทํางาน และมีความสามัคคี 
17. ตองมีการพัฒนาแผนการเรียนรูใหคลอบคลุม และทันตอเทคโนโลยี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

   1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เดิมชื่อโรงเรียนชางไมกําแพงเพชร เปดทําการสอนเม่ือวันท่ี 
18 เมษายน 2482 แผนกชางไม ปการศึกษา 2503 ไดขยายหลักสูตรเปดสอนชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง
แผนกชางกอสราง และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชางไมกําแพงเพชรเปนโรงเรียนการชางกําแพงเพชร 
ภายหลังไดเปลี่ยนจากชั้นมัธยมอาชีวศึกษา เปนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (สายอาชีพ) และจากชั้น
อาชีวศึกษาชั้นสูงเปนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503   
 ปการศึกษา 2519 เปนโรงเรียนเทคนิคกําแพงเพชร วันท่ี 1 เมษายน 2523 ยกฐานะ จาก
โรงเรียนเทคนิคกําแพงเพชร เปนวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรไดเปดสอน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2503 ประเภทวิชาค
หกรรมในปการศึกษา 2519 และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในปการศึกษา 2523 เปดสอนระดับ ปวช. ป
การศึกษา 2525  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา  2530 และระดับปริญญาตรี 
(ทล.บ.) ปการศึกษา 2557  
 ปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ตั้งอยูเลขท่ี 50 ถนนปนดําริห ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร รหัสไปรษณีย  62000  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 53 ไร1 งาน 57.4 ตารางวา 
   โทรศัพท  0-5571-1090   โทรสาร  0-5571-1200   
   ระบบเครือขาย  Internet  http://www.kpt.ac.th   
   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  kpptcd@hotmail.com   
   สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ตั้งอยู  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  มีสถานท่ี
ราชการอยูตลอดแนวถนน  ไดแก ท่ีวาการอําเภอเมือง  พิพิธภัณฑ มีวัดท่ีสําคัญหลายแหง ไดแกวัดคู
ยาง วัดนาควัชรโสภณ วัดบาง และวัดพระบรมธาตุ  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัด
ไดแก โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยาและ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 
สถานพยาบาล ไดแก  โรงพยาบาลกําแพงเพชร โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพงเพชรและโรงพยาบาล
แพทยบัณฑิต มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจกลางเมืองไดแก สวนสาธารณสิริจิตอุทยาน ลานอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและ มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 

กําแพงเพชร อยูทางภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัด
เปนท่ีราบทางทิศตะวันตกเปนภูเขาสลับซับซอนและเปนตนน้ําของลําธารตางๆเชนคลองสวนหมาก 
คลองวังเจา คลองขลุง และคลองแขยง ซ่ึงจะไหลลงสูแมน้ําปงท่ีเปนแมน้ําสําคัญท่ีไหลผานกลางพ้ืนท่ี
ของจังหวัดตั้งแตเหนือสุดจนใตสุดกําแพงเพชรเปนท่ีต้ังของเมืองเกาท่ีปรากฏหลักฐานอยูใน
ประวัติศาสตรไทยไมนอยกวา 700 ป เคยเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเปนเมือง
ลูกหลวงและเปนเมืองหนาดานทางยุทธศาสตรท่ีสําคัญกําแพงเมืองและปอมปราการจึงถูกสรางอยาง
แข็งแรงและยังเหลือรองรอยอยูจนปจจุบันจากหลักฐานทางประวัติศาสตร กอนมีเมืองกําแพงเพชร
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เคยมีเมืองเกามากอน 2 เมืองคือเมืองชากังราว ตั้งอยูทางฝงซายของแมน้ําปงและเมืองนครชุมอยูทาง
ฝงขวาของแมน้ําปง 
  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอเมือง จังหวัดตาก และอําเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย 
  ทิศใต  ติดตอกับอําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกอําเภอโพธิ์ทะเลและ
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
 

1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 
  ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ระบบ   
คือ ระบบปกติ เปดทําการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และการจัดการศึกษาระบบเทียบ
โอนการศึกษา 
  1.2.1  การจดัการเรียนการสอน  แบงเปน  4  ประเภทวิชา  คือ 
    1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    2)  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
    3)  ประเภทวิชาคหกรรม 
    4)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.2.2  หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน  ปจจุบันเปด 3 หลักสูตร 
      1)  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ 2 ป เปดทําการสอน  12 สาขางาน  คือ 

(1)  สาขาวิชาเครื่องกล 
(2)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
(3)  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
(4)  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
(5)  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
(6)  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
(7)  สาขาวิชาการกอสราง 
(8)  สาขาวิชาการบัญชี 
(9)  สาขาวิชาการตลาด 
(10)  สาขาวิชาการเลขานุการ 
(11)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(12)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
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     2)  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) รบัผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ (ปวช.)  เขาศึกษาตอ  2 ป หรือผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเทาเขาศึกษาตอ 2 ป โดยเปดทําการสอน 15 สาขางาน  คือ 

(1)  สาขางานเทคนิคยานยนต  
(2)  สาขางานเทคนิคการผลิต  
(3)  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ  
(4)  สาขางานเครื่องกลไฟฟา  
(5)  สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
(6)  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  
(7)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร  
(8)  สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต  
(9)  สาขางานเทคนิคการกอสราง  
(10) สาขาวิชาการบัญชี 
(11) สาขาวิชาการตลาด 
(12)สาขาวิชาการเลขานุการ 
(13)สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(14)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(15) สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 

      
3)  หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ไดจัดการศึกษา  

   หลักสูตรทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผูสําเร็จการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  3  ป  
   หลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป ว ส .  รั บ ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาระดับ ปวช. หรือผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาเขาศึกษา
ตอ 2 ป โดยจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยเปดทําการสอน 5 สาขาวิชา คือ 
      (1)  สาขางานยานยนต 
      (2)  สาขางานเครื่องมือกล 
      (3)  สาขางานไฟฟากําลัง 
      (4)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
      (5)  สาขางานการบัญชี 
 
    4) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาท่ี  โดยจัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ โดยเปดทําการสอน 1 สาขาวิชา คือ 

(1) สาขาเทคโนโลยียานยนต 
 

  

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557 4 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับช้ัน 
 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน นักศึกษา 

ปวช. 1 808 
ปวช. 2 575 
ปวช. 3 548 

รวม 1,931 
ปวส. 1 694 
ปวส. 2 442 

รวม 1,136 
ปริญญาตรี 1 10 

รวม 10 
รวมท้ังส้ิน 3,077 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนครู-อาจารยจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทวุฒิ ชาย หญิง รวม 
1.ปริญญาเอก 3 - 3 
2.ปริญญาโท 40 23 63 
3.ปริญญาตร ี 46 29 75 
4.อนุปริญญา - - - 
5.ต่ํากวาอนุปริญญา - - - 
6.ไมมีวุฒิทางครู 5 1 6 
ครู –อาจารยประจํา และ ครูพิเศษ  รวมท้ังหมด 94 53 147 

                                                               ขอมูลงานบุคลากร  ณ เมษายน2558 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 

ประเภทวิชา/สาขางาน ชาย หญิง รวม 
1.อุตสาหกรรม 78 8 86 
2.พาณิชยกรรม 3 22 25 
3.คหกรรมผลิต 1 3 4 
4.เทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสาร 4 - 4 
5.สามัญสัมพันธ 8 20 28 

รวม 94 53 147 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาท่ีและเพศ 
 

 
ตําแหนง 

ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  
รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ฝายบรหิารทรัพย        
1.งานบริหารงานท่ัวไป 1 1  1   3 
2.งานบุคลากร  1     1 
3.งานการเงิน  3     3 
4.งานการบัญชี  2     2 
5.งานพัสดุ  3 3 1   7 
6.งานอาคารสถานท่ี 3 4 5 1   13 
7.งานประชาสัมพันธ 1      1 
8.งานทะเบียน  2     2 

ฝายแผนงานและความรวมมือ        
1.งานแผนฯ  1     1 
2.งานความรวมมือ        
3.งานวิจัยและพัฒนา 1      1 
4.งานประกันคุณภาพฯ  1     1 
5.งานศูนยขอมูล 1      1 
6.งานสงเสรมิการคา  1     1 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา        

1.งานปกครอง  1     1 
2.งานกิจกรรมฯ  1     1 
3.งานโครงการพิเศษ        
4.งานแนะแนว  1     1 
5.งานครูท่ีปรึกษา  1     1 
6.งานสวัสดิการ  1     1 

ฝายวิชาการ        
1.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  1     1 
2.งานพัฒนาหลักสูตร      1 1 
3.งานสื่อการเรยีนการสอน  1     1 
4.งานวัดผลและประเมินผล  1     1 
5.งานวิทยบริการและหองสมดุ 1 1     2 

รวมท้ังหมด 8 28 8 3  1 48 
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 1.3  ระบบโครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายเดโชวัต  ทักคม 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายยุทธพิชัย   กลาหาญ 
 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายนธิิศศักด์ิ  นอยรูปเรา 

 

ฝายวิชาการ 

นายสิทธิชยั  สนุนพิทักษ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นายสพล  จนัปอภาร 

งานบุคลากร 

นายคชา  กังวาฬ 

งานการเงิน 

นางสดใจ  ยาละ 

งานการบัญชี 

นางสรคณา  ศรีเดช 

งานพัสด ุ

นายสมบัติ  ชิวหา 

งานอาคารสถานที ่

นายขจรศักด์ิ  จันทรนวล 
 

งานทะเบียน 

นายพันธศักด์ิ เกริกภุญ

 

งานประชาสัมพันธ 

นายฉันทพัฒน  สมนึก

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสิรินาฏ  สมนกัพงษ 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายนุกูล เทียนการ 
 

งานสงเสริมผลิตผล  

การคาและประกอบธุรกิจ 

นายสุชาญ  นาคนอย 
 

งานความรวมมือ 

นายวาที  สุรินทะ 
 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

และส่ิงประดิษฐ 
นางจุฑารัตน  เนวะมาตย 

งานประกันคุณภาพ       

และมาตรฐานการศึกษา 

นายพิชิต  แสงจันทร 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 

นายอธัฌายนัน  สงวนวงศ 
 

งานโครงการพิเศษ 

และการบริการชุมชน 

นายอุดม  เสือดอนกลอย 

งานปกครอง 

นายชัยพร  ดอนกลาง 

งานครทูี่ปรึกษา 

นางสาวณฐัปาลิน ทกัษิณวงศ 
 

งานแนะแนวอาชีพ 

และจัดหางาน 

นายวันชัย  กอบกิจ 

แผนกวิชาสามญัสมัพันธ

และแผนกวิชาชีพ  

1. นางชนัญญา  มุงตอกิจ สามัญสัมพันธ 

2. นายนิพนธ  มุงตอกิจ ชางยนต 

3. นายวัชรธน  ขอพรกลาง ชางกลโรงงาน 

4. นายสมคิด สมนักพงษ ชางเชื่อม 

5. นายณรงค  ตระกูล ชางไฟฟา 

6. นายปรีชา  มลเลื่อน ชางอิเล็กทรอนิกส 

7. นายธีระ  ใจตา ชางกอสราง 

8.นายกฤษฎา ชูกลิ่น ชางเทคนิคพ้ืนฐาน 

9. นายวีระพงษ  ขําเปรม ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 

10. นายสมทัย  บัวชื่น ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

11.นางจิตราภรณ  แซต้ัง การบัญชี 

12.นางศุภรัตน เทียบลม การขายและการตลาด 

13.นางมะลิวลัย งามจันทราทิพย การเลขานุการ 

14.นางสุนีรัตน  ศรีสังข คอมพิวเตอรธุรกิจ 

15. นางกานดา ขําเปรม ธุรกิจคหกรรม 

16. นายชนินทร  อนอาร ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางนัยนา  คําดวง 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายชัยณรงค  มีเต็ม 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

นายประหยัด  แชมจุย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายจาํลอง  สิงหโต 
 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นายศุภกร  ศรีอาวุธ 
 

ผูอํานวยการ 

นายมานิตย  มณีโชติ 

งานสวัสดิการ 

นักเรียน นักศึกษา 

นางเฟองฉัตร  ชนะอุทัย 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557 7 

 

1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจเปนท่ียอมรับในสังคม ท้ังทางดานนักเรียน นักศึกษา บุคลากรใน
สถานศึกษา และสถานศึกษา 
 

ปการศึกษา 2557 รางวัล/เกียรติบัตร/โล 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 

1. ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษในการแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 

 

2. ชนะเลิศดันดับ 1 ประกวดรองเพลงสากลหญิง ในการ
แขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร 

 

3.  ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย 
ในการแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร 

4. ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง 
ในการแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร 

5. ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง 
   ในการแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด

กําแพงเพชร 
6. ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน ใน

การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร 

7. ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีสากล ในการแขงขัน
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 

8. ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย     
ในการแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร 

9. ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีโฟลคซองพันธ R 
ในการแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร 

10. ชนะเลิศอันดับ 1 เทคนิคยานยนตการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
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ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 

11. ชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

12. ชนะเลิศอันดับ 1 งานกลึง กัด ไส การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

13. ชนะเลิศอันดับ 1 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

14. ชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานอาชีพ การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

15. ชนะเลิศอันดับ 1 พิมพดีดอังกฤษดวย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

16. ชนะเลิศอันดับ 1 Animation การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

 
 17. ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนแผนธุรกิจ การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
18. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การจัดรานคาปลีก ณ แมคโค 
 
19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฮอนดาซูโมเอ็กการเขียน

แผนการตลาด  

20. รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะพิมพดีดไทยดวย
คอมพิวเตอร 

ระดับภาค 21. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะ               
ท่ีวิทยาลัยเทคนิคนาน จังหวัดนาน 

22. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอาน    
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 25 ณ วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ 

23. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน 
ไมโครคอนโทรลเลอร ณ วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ 

24. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ
สาขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี26 

25. รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐประเภทท่ี 11 
26. รองชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดสิ่งประดิษฐประเภทท่ี3 
27. รองชนะเลิศอันดับท่ี 3  การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา เอสโซ ระดบั ปวช. ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
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28. รางวัล ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมเดินทางไกลในงาน
ชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 6 

29. รางวัล ระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมเดินทางไกลใน
งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 

30. รองชนะเลิศอันดับท่ี 4  การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา เอสโซ ระดบั ปวส. ณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

 
ระดับชาติ 31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันหุนยนตกูภัย  

ณ ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
 32. การประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา 

(ไดรับรางวัลเหรียญทอง) 

ระดับนานาชาติ 33. การประกวดสิ่งประดิษฐ ณ เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน 

(ไดรับรางวัลเหรียญเงิน) 
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1.5  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สภาพความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวัง (สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ได

เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3) ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4) ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
6) ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  
7) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเส่ียง 

 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา 

2557  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดานความเส่ียง เปาหมายความสําเร็จ 

1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน 
ครูและบคุลากรภายในสถานศึกษา                                  

-  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน   ครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

ผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา ไดรับ

การดูแล รักษาความปลอดภัย มากกวารอยละ 80 

2. ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท                                                                                                 -  ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาทของนกัเรียน 

นักศึกษาภายในสถานศึกษา มีการกําหนดมาตรการ 

กํากับติดตาม และการทะเลาะวิวาทลดลงอยาง

ตอเนื่อง 

3. ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     - ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด ภายในสถานศึกษาลดลง

อยางตอเนื่อง  

4. ความเสี่ยงดานสังคม เชนการตั้งครรภกอน
วัยอันควร         

-  ความเสี่ยงดานสังคม เชนการตั้งครรภ 

กอนวัยอันควร ลดลง 

5. ความเสี่ยงดานการพนันและการม่ัวสุม   
 

- ความเสี่ยงดานการพนันและการม่ัวสุม ไมมีความเสี่ยง

ดานการพนันและการม่ัวสุมภายในสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา 

 ปรัชญา  
ทักษะเปนหนึ่ง ลึกซ้ึงคุณธรรม นอมนําการศึกษา 
ใฝหาความรูเชิดชูสถาบัน   
 

 วิสัยทัศน   
 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  มุงพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ   
1. จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสงเสริมการสรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
3.   บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
1. จัดการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. สงเสริม พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

                3.  บริหารจัดการสถานศึกษาและปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 
แกผูเรียนใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เปาประสงค (Goals) 
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ผูเรียนมีความรู ความคิดสรางสรรคและทักษะดานเทคโนโลยีในการสรางนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ  
3. บุคลากรและผูเรียนมีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา  
 ทักษะเชี่ยวชาญ   บริการวิชาชีพสูชุมชน 
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2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากลและ     
                              ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 

กลยุทธ (Strategies) 
 1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 2. เพ่ิมขีดสมรรถนะผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกระดับชั้นมุงสูมาตรฐานสากล 
 3. สนับสนุนทุนการศึกษาของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 4. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสื่อการเรียนรูดวย CAI และ E-Learning 
 5. พัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรูในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 6. สงเสริมสนับสนุน กํากับงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ สมศ. 
 7. สงเสริมสนับสนุนผูเรียนคนคิด สรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน  
 8. สงเสริมสนับสนุนครูผูสอนพัฒนานวัตกรรมและทําวิจัยเพ่ือการเรียนการ 
 9. สงเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาชีพตามความตองการของ 
 10. สงเสริมพัฒนากลวิธีในการชักจูงใหผูเรียนมาเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 11. สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถานศึกษารวมพัฒนาผูเรียน 
 12. สงเสริมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในสถานศึกษา 
 13. จัดและสนับสนุนวัสดุฝก อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรใหมีจํานวนเพียงพอ และ
ทันสมัย  
 14. พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหมีความพรอม สะอาดและสวยงาม  
 15. พัฒนายกระดับสมรรถนะบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

16. พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัยและมีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีใหกับผูเรียน 
 

กลยุทธ (Strategies) 
1. สงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียน 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดสวัสดิการการดูแลสุขภาพของผูเรียน 
3. สนับสนุนการรณรงคปองกัน และแกปญหาผูเรียนออกกลางคัน  
4. พัฒนาคานิยมรวมใหผูเรียนยึดม่ันในความดี มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอสังคม 

 5. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนกลาแสดงออก และมีภาพลักษณใหเปนท่ี

ยอมรับของสังคม  
 7. สงเสริมสนับสนุนดนตรี การกีฬา และนันทนาการ 
8. พัฒนาผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
9. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
10. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมคานิยมรวมเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

 11. สนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
  

กลยุทธ (Strategies)  
 1. พัฒนาศูนยอาชีวศึกษาอาเซียนในสถานศึกษาใหมีประสิทธภิาพ 
 2. สงเสริมสนับสนุนเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหวางสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 
 3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนาภาษาตางประเทศ 
 4. สงเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับประเทศในประชาคมอาเซียน  
 5. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือมุงสูประชาคมอาเซียน 
 6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหองเรียนมาตรฐานเปนหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 7. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 
 8. พัฒนาเครือขายการแลกเปลี่ยนบุคลากรอาชีวศึกษาระหวางประชาคมอาเซียน  
 

แผนการควบคุม กํากับ ติดตาม 
 

การควบคุมกํากับติดตามเปนกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบการดําเนินการ
พัฒนาปจจัยตนทุน (Inputs) ของโครงการปจจัยระหวางการดําเนินโครงการข้ันตางๆ (Activities) และ
ปจจัยผลลัพธ (Outputs)  
ปจจัยผลลัพธของการดําเนินการจําแนกไดเปน 

- Outputs  เปนผลจากการดําเนินการแตละข้ันตอน/และหรือของ 
งานท้ังสิ้นโดยตรง 
- Effects     เปนผล(กระทบ)ข้ันตน 
- Impact      เปนผลกระทบผลลัพธท่ีเปนเปาประสงค 

การควบคุมกํากับติดตามเปนข้ันตอนหรือองคประกอบสําคัญข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการทางการ
บริหารท่ีตอเนื่องและสัมพันธกันของการบริหารเชิงกลยุทธเพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของ
องคการและการจัดทําแผนปฏิบัติการผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนการควบคุมและการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการทบทวนและการปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานขององคการใหสอดรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปองคประกอบสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธแสดงไวในแผนภาพดังนี้ 
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แผนภาพองคประกอบสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 

 สถานศึกษาท่ีตรวจสอบตัวเองเปนประจําจะสามารถเรียนรูและพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืนในการเรียนรูของสถานศึกษาควรจะตองทําการศึกษาวิเคราะหวางแผนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบรวมท้ังผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนโดยจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดยการอาศัย
ตัวชี้วัดผลงานหลักท่ีกําหนดไวลวงหนาการท่ีวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรไดจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธและดัชนีชี้วัดพรอมท้ังไดกําหนดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เปนการแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานเพ่ือ
เปาหมายท่ีคาดหวังอยางมีเหตุมีผล 
 

 ในการบริหารแผนกลยุทธของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรใหบรรลุตามวิสัยทัศนพันธกิจ
และเปาประสงคท่ีกําหนดไวจําเปนตองมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัด
หรือตัวชี้วัดผลงานหลักโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บและรายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการตามแผนกลยุทธกําหนดข้ึนเปนระยะๆรวมท้ังประเมินเปาหมายผลงาน
ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) เพ่ือชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีถูกตองครบถวนสําหรับใชใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและเพ่ือจะไดทราบถึงผลการดําเนินงานความกาวหนาปญหาอุปสรรค
อันจะไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทางกิจกรรมการดําเนินงานของวิทยาลัยฯให
เหมาะสมและประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีไดกําหนดไวรวมกันและสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจทางการบริหารรวมท้ังการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนไดดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนกลยุทธ 

(Strategic Planning) 
 

การควบคุมและวัดผลงาน 
(Strategic Controlling) 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
(Strategic 

Implementation) 
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เครื่องมือในการประเมินผลรูปแบบตางๆ ในภาคราชการ 
 

1. แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลในภาคราชการ 
 

    ในปจจุบันการประเมินผลการดําเนินงานกําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  ในภาค 
รัฐบาลนั้นพบวา รัฐบาลของประเทศตางๆ ไดเริ่มมองการดําเนินงานของหนวยราชการตางๆ ในเชิง
ธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทางรัฐบาลกลางไดออกกฎหมาย Government Performance Review Act 
(GPRA) ท่ีกําหนดใหหนวยราชการทุกแหงจะตองมีการจัดทําแผนกลยุทธและการประเมินองคกร  
สําหรับในประเทศไทยรัฐบาลไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามลําดับ
ข้ันลงมาจากระดับกระทรวง กรม สํานัก/กอง ฝายงาน และระดับบุคคล  เพ่ือใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสวนราชการ 
 
 

 
  

หนาท่ีทางการจัดการของผูบริหาร  ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร 
(Organizing) การสั่งการและชี้นํา (Leading) และการประเมินผลและควบคุม (Controlling) จะ
พบวาการประเมินผลการดําเนินงานเปนหนึ่งในหนาท่ีทางการจัดการท่ีองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนให
ความสําคัญ  เนื่องจากการประเมินผลชวยในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคกร  โดยทําใหองคกร
ทราบสถานะหรือสถานการณขององคกรในขณะนั้น  อันจะทําใหผูบริหารสามารถบริหารองคกรได
อยางสูงสําหรับองคกรและผูบริหารทุกระดับชั้น  แตผูบริหารในระดับตางๆ ไมสามารถท่ีจะประเมิน
ทุกอยางภายในองคกร  ท้ังนี้เนื่องจากองคกรหนึ่งๆ จะประกอบดวยกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ 
มากมาย  ผูบริหารยอมไมสามารถท่ีจะประเมินไดครบทุกกิจกรรม  ดังนั้นผูบริหารจึงตองเลือก
ประเมินเฉพาะกิจกรรมหรือสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับองคกรเทานั้น 
 หลักการ/แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีหลายแนวคิดดวยกันแตหลักการ 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ไดนํามาปรับใชกับหนวยราชการไทย คือ แนวคิด Balanced Scorecard ซ่ึงได
พัฒนามาสูระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการใน
ปจจุบัน 
 
 
 

การวางแผน 
(Planning)

การจัดองคกร 
(Organizing)

การประเมินผลและ
ควบคุม (Controlling)

การสั่งการและชี้นํา 
(Leading)

การวางแผน 
(Planning)

การจัดองคกร 
(Organizing)

การประเมินผลและ
ควบคุม (Controlling)

การสั่งการและชี้นํา 
(Leading)
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2. Balance Scorecard (BSC)  
 

 แนวคิด Balanced Scorecard ถูกพัฒนาข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1992 โดย Robert S. Kaplan และ 
David P. Norton เพ่ือชวยในการประเมินผลองคกรและนําเสนอขอมูลหรือรายงานใหผูบริหาร  โดย
การประเมินผลในสี่มุมมอง  แทนท่ีจะพิจารณาเฉพาะในดานของการเงินเพียงอยางเดียว  โดยมุมมอง
ท้ัง 4 ประกอบดวย มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) มุมมองดานลูกคา (Customer  
Perspective) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดาน
การเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) และแนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาจน
กลายเปนเครื่องมือในการนํากลยุทธไปปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารท่ีชวยทําใหองคกรมุงเนน
และใหความสําคัญกับกลยุทธมากข้ึนดวย 
 

 
 
 
 
 

 ภายใตแตละมุมมองประกอบดวย 
 1. วัตถุประสงค (Objective) หมายถึง สิ่งท่ีองคกรมุงหวังหรือตองการท่ีจะบรรลุในดาน
ตางๆ  
 2. ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) ไดแกตัวชี้วัดของวัตถุประสงค
ในแตละดาน ซ่ึงตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดาน
หรือไม 

Balanced Scorecard

(BSC)

Results Based Management 

(RBM)

คํารับรอง

การปฏิบัติราชการ

หลักการ/แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

Balanced Scorecard

(BSC)

Results Based Management 

(RBM)

คํารับรอง

การปฏิบัติราชการ
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 3. เปาหมายตัวชี้วัด (Target) ไดแก เปาหมายหรือตัวเลขท่ีองคกรตองการจะบรรลุของ
ตัวชี้วัดแตละประการ 
 4. แผนงาน โครงการ กิจกรรม (Initiative) คือ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีองคกรจะ
จัดทําเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
 
 
 

3. Results Based Management (RBM)  
  

     การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management -RBM) เปนวิธีการบริหาร
จัดการท่ีมุงเนนท่ีผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนหลัก  มีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  โดยการสรางตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมวัดผล
การปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
 

 
  
จากเดิมท่ีหนวยราชการใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคกรโดยมุงเนนท่ีกระบวนการทํางานและตัว
หนวยงานมากกวาปจจัยภายนอก เพ่ือใหหนวยราชการมีการพิจารณาผลการปฏิบัติ งานมุมมองท่ี
หลากหลาย  สําหนักงาน ก.พ. ไดนํา Balanced Scorecard มาใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
ระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ แตมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใหเหมาะสมกับหนวยราชการเปน 4 
มุมมอง ดังนี้ 
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ผลงานที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรมของสวนราชการโดยตรง

ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ 

หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต มี

ความเกี่ยวของโดยตรงตอ
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แนวคิดดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก
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การมองนอกองคกรไปยังผูมีสวน
เกี่ยวของ เชน รัฐบาล ลูกคา ผูรับบริการ
สาธารณชนและสิ่งแวดลอมภายนอก

แนวคิดดานการเงิน 
(Financial perspective)

ความรับผิดชอบขององคกรในดาน
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาของเงินและผลิตภาพ รวม
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บุคลากร พฤติกรรมองคกร วัฒนธรรม 
คานิยม กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ
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4. คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

     คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดกรอบการประเมินผลการพัฒนา
ระบบราชการสําหรับสวนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด เพ่ือรับสิ่งจูงใจตามขอตกลงผลการ
ปฏิบัติราชการ  ซ่ึงอยูภายใตกรอบการประเมินผล 4 มิติ ดังนี้ 
 
 

 
 
 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 มีหลักการใหสวนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ เชน ผลสําเร็จในการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ (1 กรม/ 1 ปฏิรูป) เปนตน 
 มิติท่ี 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 มีหลักการใหสวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การลดคาใชจาย 
การลดระยะเวลาการใหบริการและความคุมคาของการใชเงิน เปนตน 
 มิติท่ี 3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
 มีหลักการใหสวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
 มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 
 
 

 มีหลักการใหสวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของ
องคกร เชน การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา  การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน เปนตน 
 ภายใตแตละมิติของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  จะประกอบไปดวย  ประเด็นการประเมิน 
ผลตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในแตละประเด็น  น้ําหนักการใหคะแนน  เปาหมายและเกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานแตละตัวรวมถึงแนวทางในการดําเนินงาน 
 
 

มิติที ่ 3 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

มิติที ่ 1 
มิติดานประสิทธิผลตาม พันธ กิจ 

มิติที ่ 2 มิติดาน 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

มิติที ่ 4 
มิติดานการพัฒนาองคกร 

สวนราชการแสดงความสามารถใน 
การปฏิบัติราชการ 

สวนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ี 
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 

สวนราชการแสดงความสามารถใน 
การเตรียมพรอมกับการเปล่ียนแปลง 

ขององคกร 

สวนราชการแสดงการใหความสําคัญ 
กับผูรับบริการ 

ในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
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มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
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ขององคกร 

สวนราชการแสดงการใหความสําคัญ 
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ในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
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5. การประยุกต Balanced Scorecard เขากับระบบราชการของไทย 
 

     แนวคิด Balanced Scorecard มีจุดกําเนิดข้ึนมาเนื่องจากตองการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจ  และแนวคิดท่ีมีประโยชนเหลานี้
ไดเริ่มมีการนําเอามาประยุกตใชในหนวยงานราชการเพ่ิมมากข้ึน  โดยการแปลงแนวคิดดานการ
ประเมินผลการดําเนินงานเขามาใชกับระบบราชการนั้นถือวามีจุดเริ่มตนจากทางอเมริกาและอังกฤษ
ท่ีไดมีการออกกฎหมายท่ีบังคับใหหนวยงานทุกแหงไดมีการพัฒนาระบบในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน  โดยในอเมริกานั้นไดมีการกําหนดออกมาเปน Government Performance Review 
Act (GPRA) หรือท่ีอังกฤษท่ีใหหนวยราชการทุกแหงมีการทํา Pubic Service Agreements (PSA) ป 
2544 ทางรัฐบาลของประธานาธิบดีบุชไดประกาศออกมาวาจะมีการสราง Scorecard ท่ีภายใน
ประกอบดวยตัวชี้วัดซ่ึงจะมีไฟสัญญาณจราจรสีเขียว เหลือง แดง ไวบงบอกใหรูถึงความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน  โดยทางรัฐบาลสหรัฐตองการใหประธานาธิบดีของตนสามารถท่ีจะ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยราชการตางๆ วาเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว
หรือไม แลวก็เชนเดียวกับแนวคิดหรือความเคลื่อนไหวทางดานการจัดการตางๆ ท่ีเริ่มตนจากโลก
ตะวันตกแลวคอยๆ เคลื่อนเขามาในไทย  ปจจุบันหนวยราชการของไทยหลายๆ แหงไดเริ่มท่ีจะนํา
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรมาใชมากข้ึน  ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัย
ตางๆ รวมท้ังหนวยราชการและโรงพยาบาลตางๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยหนวยราชการ
เหลานี้ไดนําเอาหลักการของ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators เขามา
ปรับใชใหเขากับการดําเนินงานขององคกรกันอยางแพรหลาย  นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยและหนวย
ราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแลว  ในปจจุบันทางสํานักงาน ก.พ. ไดเริ่มพยายามผลัดดันให
หนวยราชการทุกแหงไดเริ่มมีการนําเอาระบบการประเมินผลการดําเนินงานเขามาใชมากข้ึน 
 แมวาหลักการของ Balanced Scorecard จะเปนหลักการท่ีเหมาะสมตอองคกรธุรกิจ แตก็
สามารถนํามาปรับใหเขากับวงการาชการได เนื่องจาก Balanced Scorecard ถือเปนแนวคิดทางการ
จัดการท่ีมีความยืดหยุนมาก หากหนวยราชการนําเอา Balance Scorecard อาจจะมีมุมมองท่ีมาก
หรือนอยกวาสี่มุมมองก็ไดและในขณะเดียวกันมุมมองท่ีมีอยูก็ไมจําเปนท่ีจะตองยึดตามตนแบบดั้งเดิม
ก็ ได   ตั วอย า ง ท่ีชั ด เจนกรณีการ พัฒนาระบบการบริหาร มุ ง ผลสั มฤทธิ์  (Result-Based 
Management) ของทางสํานักงาน ก.พ. เองท่ีไดปรับมุมมองดั้งเดิมของ Balanced Scorecard ให
เหมาะสมกับระบบราชการไทยมากข้ึน 
 โดยมีมุมมองดานผูมีสวนเก่ียวของภายนอกองคกร (External Stakeholders Perspective) 
มุมมองดานองคประกอบภายในองคกร (Internal Perspective) มุมมองดานนวัตกรรม (Innovation 
Perspective) และมุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) ซ่ึงภายใตมุมมองดานการเงินนั้น 
ไมไดมุงเนนในเรื่องของการหารายไดหรือกําไรแตประการใด แตมุงเนนในเรื่องของความประหยัด 
และความมีประสิทธิภาพในการทํางาน รวมท้ังความคุมคาของการใชทรัพยากร 
 สําหรับแผนท่ีกลยุทธ (Strategy Map) นั้นทางหนวยราชการหลายๆ แหงก็ไดมีการจัดทํา 
โดยแทนท่ีจะเรียงมุมมองตางๆ จากการเงิน ลูกคา กระบวนการภายในและการเรียนรูและพัฒนา 
ตามแนวคิดดั้งเดิม ก็จะนําวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยราชการนั้นไวบนสุด ตามดวยลูกคา 
กระบวน การภายใน การเรียนรูและพัฒนา และสุดทายเปนมุมมองดานการเงิน เนื่องจากหนวย
ราชการไมไดมุงแสวงหากําไร แตมุงเนนในเรื่องของงบประมาณท่ีเพียงพอท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในราย ละเอียดของการปฏิรูปราชการท่ีกําลังดําเนินการอยูนั้นมุงเนนใหมีการประเมินผลขาราชการ
โดยมุงเนนท่ีผลลัพธเปนสําคัญ  และการประเมินผลนั้นใหไปผูกแบผลลัพธการทํางาน ซ่ึงในปจจุบัน
แนวคิดนี้ไดมีการนํามาใชกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและใหสวนราชการตางๆ ไดเสนอ
ขอสิ่งจูงใจท่ีตองการโดยจะมีการพิจารณาใหสิ่งของจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติ
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เชนเดียวกับการปฏิบัติงานในภาคเอกชน  ท่ีมีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานใหไดผลลัพธผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว 
 

แนวปฏิบัติท่ีใชไปสูเปาหมายและกลยุทธท่ีตองการพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายและกลยุทธดังนี้ 
 

เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู
ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ  จน
เปนท่ียอมรับหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชน ท่ี

มีตอนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. 
- โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา V-NET  
- โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา V-NET ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- โครงการติดตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.ปวส. 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
- โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชน 

ตอผูสําเร็จการศึกษา 
 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา  

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายมุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

- โครงการจัดทําแผนการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแกไขและพัฒนาการเรียน
การสอน 
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เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
 

2.ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา(ตอ) 

 

- โครงการวัดผลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ี
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- โครงการปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
ฝกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

- โครงการสัมมนาการศึกษาของนักศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

 
3. ดานการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี  มีการบริหาร
จัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

- โครงการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการปฏิบัติงานรวมกับวิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 

- หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 

ป (พ.ศ.2556-2559)  

- โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ2557 

(ท่ีสอดคลองกับ อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ) 

- โครงการประเมินการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหาร

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

- โครงการปรับปรุงซอมแซมและพัฒนาเครือขายระบบ 

ภายในหองบริการคอมพิวเตอรและวิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 

- โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการ

ระบบขอมูลสารสนเทศโดยบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 



    รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ปกาศึกษา 2557  22 

 

เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
 - โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ดาน (ความปลอดภัยการ

ทะเลาะวิวาท สิ่งเสพติด สังคม การพนัน และการม่ัวสุม) 

- โครงการจัดหาทุนการศึกษา 

- โครงการพิจารณาเงินทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประจําป

งบประมาณ 2557 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศน

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (นโยบาย) 

- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 

- โครงการจัดหาเครื่องโปรเจคเตอร เพ่ือใชในการเรียนการ

สอน ป 2557 

- โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศึกษา 

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน

วิชาการ 

- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาตอ 

- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

- โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลาการทางการศึกษากับ

องคกรภายนอก 

- โครงการสงเสริมสนับสนุน ครู และบุคลากรใหไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยอง (ครูดีเดน ครูสอนดีหนึ่งแสน

ครูดี ฯลฯ) 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ทางกาย อารมณ สังคม 

และทางจิตวิญญาณ) 

- โครงการสงเสริมความรูในดานภูมิปญญาทองถ่ิน

ภายในประเทศเพ่ือการพัฒนาผูเรียน  (ทุกสาขางาน) 

- โครงการสงเสริมความรูในดานภูมิปญญาทองถ่ิน

ตางประเทศเพ่ือการพัฒนาผูเรียน (ทุกสาขางาน) 
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เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
4. ดานการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน ชุมชน 

- โครงการบริการทางดานวิชาการดานวิชาชีพของ

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  (ไมนอยกวา 2 โครงการ) 

เชน  Fix It Center,  อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 
 

 
5. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 
 

 สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชน ตลอดจนมีการ
เผยแพร 

- โครงการสนับสนุนการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ประจําปงบประมาณ 2557 

- โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกไขและพัฒนาการเรียน

การสอน 

- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ ของคนรุนใหม และ

โครงงานวิทยาศาสตร ประจําป 2557 

 
6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก  

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

รักชาติ   
- โครงการสงเสริมความรูลูกเสือวิสามัญ 

- โครงการฝกอบรมนักศึกษาวิชาทหารปท่ี 1-5 

- ประจาํปงบประมาณ 2557 

- โครงการเตรียมความพรอมงานชุมนุมลูกเสือ 

- และเนตรวิสามัญระดับภาค 

เทิดทูลพระมหากษัตริย 
- โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม  

- โครงการ 5 ธันวา มหาราช 

 



    รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ปกาศึกษา 2557  24 

 

เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 

สงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมชมรม/องคการวิชาชีพ 

- ป 2557 

ทํานุบํารุงศาสนา 
- โครงการแหเทียนเขาพรรษา 

- โครงการพัฒนาสถานท่ีสําคัญทางศาสนา 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 

ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
- โครงการประกวดมารยาทไทย 

- โครงการสงเสริมภาษาไทยเอกลักษณไทย 

- โครงการรณรงคปลูกตนไม 

- โครงการ 3D BIG CLEANING DAY 

- โครงการประเมินความพึงพอใจ ของบุคคลภายนอกท่ีมี

ตอภาพลักษณของวิทยาลัยฯ (ขอ 6.1 - 6.4) 

- โครงการสงเสริม ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

- โครงการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาทางเศรษฐกิจ 

- พอเพียง แกบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

 
7. ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
- โครงการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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 2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเส่ียง 
 สถานศึกษาไดกําหนด วางแผนการบริหารความเสี่ยงโดยมีมาตรการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
1. ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียนครู 
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา                       

-  ผูเรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ไดรับการดูแล 
รักษาความปลอดภัย อยางท่ัวถึง 

1. จัดเวร-ยาม ตรวจสอบ และ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 24 ชั่วโมง 

2. จัดซอมแซมวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องจักรใหพรอมตอการใช
งานสมํ่าเสมอ 

3. จัดทําปายเตือน ปายควร
ระวังในการใชงานเครื่องจักร 
และอุปกรณในสํานักงาน 
และโรงงาน 

4. จัดใหมีการตรวจเช็คอุปกรณ 
เครื่องจักรกอนใชงาน 

2. ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท                   

 

-  มีมาตรการปองกันดานการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ภายในสถานศึกษา 

1. จัดครูฝายปกครองระดับ
แผนกวิชา  ระดับ
สถานศึกษาดูแล และ
สอดสองพฤติกรรมเสี่ยงดาน
การทะเลาะวิวาท 

2. จัดทําโครงการวิทยาลัยฯ
รวมกับสถานีตํารวจไมจับ
สงกลับวิทยาลัยฯ 

3. จัดทําโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

3.ความเสี่ยงดานสิ่งเสพ
ติด    

 

-  สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด 1.  จัดตรวจสารเสพติดภายใน
สถานศึกษา ทุกภาคเรียน
ทุกแผนกวิชา 

2.  จัดทําโครงการอบรมปองกัน
สื่อลามก อนาจารการพนัน 

3.  จัดทําโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเยาวชนและ
สงเสริมสรางพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
4.ความเสี่ยงดานสังคม 
เชนการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 
 

-  สถานศึกษาไมมีความเสี่ยงดาน
สังคม เชน การตั้งครรภกอนวัย
อันควร 

1. จัดโครงการใหความรูสู
ผูเรียนในเรื่องการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร 

2. จัดทําโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

3. จัดทําระบบครูท่ีปรึกษา 
ดูแล และใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด 

 
5.ความเสี่ยงดานการพนัน
และการม่ัวสุม   
 

-  มีมาตรการปองกันความเสี่ยง
ดานการพนันและการม่ัวสุม   

1. มีระบบฝายปกครองท่ี
เขมแข็งในสถานศึกษาให
การดูแลสอดสองพฤติกรรม
เสี่ยง 

2. จัดโครงการดนตรี กีฬา 
และนันทนาการใหนักเรียน 
นักศึกษา 

3. จัดโครงการออกเยี่ยมบาน 
และเยี่ยมหอพักนักเรียน 
นักศึกษา 
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2.4 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. ควรเตรียมความพรอมสถานศึกษาทางดานอาคาร 
สถานท่ี และบุคลากร ในการเปนประชาคมอาเซียน 
และควรใหความรูแกนักศึกษาและบุคลากร ในเรื่อง
ผลกระทบของการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย 

-  สถานศึกษาไดมีการเตรียมความ
พรอมทางดานอาคาร สถานท่ี และ
บุคลากร ในการเปนประชาคม
อาเซียน โดยการจัดกิจกรรม 
โครงการท่ีสอดคลองกับประชาคม
อาเซียน และจัดประดับธงสัญลักษณ 
พรอมกับใหความรูแกนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากร ในเรื่อง
ผลกระทบของการเปนประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย 

2. สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาแผนกวิชาตาง ๆ 
เชน ตกแตงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และจัดหา วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและพอเพียง 

-  สถานศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติการโดยความรวมมือของ
ผูบริหาร  ครู  และคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาโดยนําแผนพัฒนา
ไปใชในการวางแผนการพัฒนาแผนก
วิชาตาง ๆ เชน ตกแตงอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
และจัดหา วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยและพอเพียง 

3. ควรพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับอาชีวศึกษา - สถานศึกษาไดดําเนินการจัดทํา และ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับ
อาชีวศึกษาและไดมีการนําเสนอ
หลักสูตร เตรียมความพรอมตอ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

4. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญใหมากข้ึน เชน Problem Based Learning และ 
Project Based Learning เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตัวเอง 

-  สถานศึกษาไดดําเนินการประชุม 
สัมมนาดานการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ใหมากข้ึน เชน Problem Based 
Learning และ Project Based 
Learning เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตัวเองและจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพทุก
สาขางาน 

5. ควรวางแผนและสงเสริมใหครูและนักศึกษาผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสูท่ีสามารถเผยแพรใน
ระดับประเทศ 
6. ควรพัฒนาการนําไปใชประดิษฐของผลงานวิชาชีพ
และสิ่งประดิษฐของผูเรียน 

- สถานศึกษาวางแผนและสงเสริมใหครู
และนักศึกษาผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับสูงท่ีสามารถ
เผยแพรในระดับประเทศและมีการ
นําไปใช 

7. ควรเพ่ิมการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริงเพ่ือ
เนนการเรียนการสอนท่ีมีผูเรียนเปนสําคัญ 
 

- สถานศึกษาเนนการจัดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงเพ่ือเนนการเรียน
การสอนท่ีมีผูเรียนเปนสําคัญ 

   โดยการจัดออกฝกงาน  ศึกษาดูงาน 
และแหลงเรียนรูจากประสบการณ
จริง 

8. ควรทําการประเมินประกันคุณภาพภายในโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกปการศึกษาเพ่ือใหเกิดการ
ตรวจสอบและการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
 
 

-  สถานศึกษาไดดําเนินการใหมีการ
ประกันคุณภาพในระดับแผนกวิชา  
ครบทุกสาขาวิชาไดประเมินตนเอง
และทราบขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงาน  

- สถานศึกษาไดมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนา
คณะอนุกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน
โดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมดวย 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

9. ควรพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรทุกฝายท่ี
สามารถวัดไดอยางเท่ียงตรง เปนธรรม และสอดคลอง
กับบทบาทหนาท่ีของบุคลากร และความตองการในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 

-  สถานศึกษาไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการท่ีมีความรู
ความสามารถพัฒนาระบบการ
ประเมินบุคลากรและดําเนินการ
ประเมินสามารถวัดไดอยางเท่ียงตรง 
เปนธรรม และสอดคลองกับบทบาท
หนาท่ีของบุคลากร และความ
ตองการในการพัฒนาสถานศึกษา 

10. สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับสถานศึกษาและสถานประกอบการอ่ืน
ใหมากข้ึน 

-  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมให
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
โดยการศึกษาดูงานกับสถานศึกษา
และสถานประกอบการอ่ืน 

-  สถานศึกษาจัดใหนักเรียน นักศึกษา
ไดเรียนรูกับประสบการณจริงโดยการ
ทําสัญญาลงนามขอตกลงกับมูลนิธิ
เฟองทองพัฒนาในการจัดใหนักเรียน 
นักศึกษาไดออกฝกงานในสถาน
ประกอบ 

11. ควรพัฒนาขอสอบวัดมาตรฐานทางวิชาชีพเฉพาะ
ทางรวมกับภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวิชาชีพท่ีเปนท่ี
ยอมรับ 

-  สถานศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม
และองคกรวิชาชีพท่ีเปนท่ียอมรับ
พัฒนาขอสอบวัดมาตรฐานทาง
วิชาชีพในแตละสาขางานและมีการ
พัฒนาอยางสมํ่าเสมอ 

12. ควรพัฒนาระบบติดตามผูสําเร็จการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาสมาคมศิษยเกาใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

-  สถานศึกษาไดพัฒนาระบบติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพหลากหลายชองทาง 
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ เชน ทาง
โทรศัพท  ไปรษณียบัตร  ทาง
ออนไลน  ทางเว็บไซด  
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
13. ควรวางแผนเชิงกลยุทธในการลดจํานวนนักศึกษาท่ี
ออกกลางคัน และท่ีสามารถรับศึกษาใหไดตามแผน 

-  สถานศึกษาไดวางแผนเชิงกลยุทธใน
การลดจํานวนนักศึกษาท่ีออก
กลางคันจัดทํากิจกรรม โครงการ  
จัดทําวิจัยขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

-  จัดระบบครูท่ีปรึกษาติดตามนักเรียน
นักศึกษาไดอยางเรงดวนทันทวงที 
ประสานงานกับผูปกครองไดรวดเร็ว
เพ่ือแกปญหาและลดจํานวนการออก
กลางคัน 

14. สถานศึกษาควรสรางนโยบายและสงเสริมใหครู
และนักศึกษาผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสูง
สามารถเผยแพรในระดับชาติ 
 

-  สถานศึกษาสงเสริมใหครูและนักเรียน 
นักศึกษาผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ อยางตอเนื่อง และ
สามารถเผยแพร นําไปใชประโยชนได 

15. สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาแผนกวิชาตาง ๆ 
และศูนยตาง ๆ ท่ีแสดงถึงจุดเดนของสถานศึกษา เชน 
การจัดสรรงบประมาณ ตกแตงอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและจัดหา วัสดุ อุปกรณ
และครุภัณฑสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
และพอเพียง 

- สถานศึกษาวางแผนการพัฒนา
รวมกับแผนกวิชา จัดสรรงบประมาณ 
ตกแตงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและจัดหา วัสดุ 
อุปกรณและครุภัณฑสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
พอเพียง 

16. เพ่ิมการประสานงาน การประสานผลประโยชนกับ
ภาคชุมชน-ภาคธุรกิจใหมาก เนนการเพ่ิมการเรียนรู
ใหแกผูเรียนและพัฒนาผลงานวิชาชีพ/สิ่งประดิษฐของ
ผูเรียนโดยประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 

- สถานศึกษาไดมีการประสานงาน กับ
ภาคชุมชน-ภาคธุรกิจ เนนการเพ่ิม
การเรียนรูใหแกผูเรียนและพัฒนา
ผลงานวิชาชีพ/สิ่งประดิษฐของผูเรียน
โดยประชาสัมพันธในรูปแบบตาง 
หลากหลายชองทาง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

17. พัฒนานวัตกรรมท่ีมีชื่อเสียงอยางตอเนื่อง เชน ศูนย
บริรักษไทย ศูนยพัฒนาหุนยนตอาชีวศึกษาเนนการ
สรางความกระตือรือรนในการศึกษาตอดานอาชีวศึกษา
ของเยาวชน 

- สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมท่ีมี
ชื่อเสียงอยางตอเนื่อง เชน ศูนย
บริรักษไทย ศูนยพัฒนาหุนยนตมีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องรวมกับ
จังหวัดกําแพงเพชร 

- จัดหาทุนในการพัฒนาหุนยนต
อาชีวศึกษาจนไดรับรางวัลชิงถวย
พระราชทาน และเขารวมแขงขัน
หุนยนตท่ีประเทศเนเธอรแลนด 

18. เพ่ิมแรงจูงใจในดานการเรียนอาชีวศึกษา ปองกัน
ผูเรียนออกกลางคัน เชน ดานทุนการศึกษาจาก
ภาคเอกชน 

- ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด มี ก า ร จั ด ห า
ทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษา
แกนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดีแต
ยากจน และผูท่ีสนใจในการเขาขอรับ
ทุน 

- สถานศึกษาสรางแรงจูงใจ  สงเสริม
กําลังใจใหกับนักเรียน นักศึกษาจัดทํา
เกียรติบัตรใหผูท่ีสรางชื่อเสียงให
สถานศึกษา  สรางประโยชน  
เสียสละและทําความดี 
 

19. พัฒนาการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของ
บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา เพ่ือสราง
บทบาทหนาท่ีในความรับผิดชอบ มีสวนรวมปฏิบัติอยาง
ชัดเจน 
 
 
 
 

- สถานศึกษาพัฒนาการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพของบุคลากรใน
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือสรางบทบาทหนาท่ีในความ
รับผิดชอบ มีสวนรวมปฏิบัติอยาง
ชัดเจนโดยการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนา  กํากับ
ติดตาม และคณะอนุกรรมการ
ประเมินผล และจัดโครงการ กิจกรรม
สรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร
ในสถานศึกษาทุกฝาย 

 
 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557   32 

 

บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
 

ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษาไดดําเนินการวางแผน ชี้แจงขอมูลรายละเอียด
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนใหครูผูสอน  ผูเรียนและ
ผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแตละชั้นป  ตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาไดดําเนินการประชุม ชี้แจงขอมูลขาวสาร ดานการ
พัฒนาการเรียนการสอนและผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นปใหดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความเขาใจดาน

การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 

2.  มีการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ีนักเรียน 

นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผล

ดังกลาวดวย 

3. ครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

4. ครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 

5. ครผููสอนมีการประเมินผลตามสภาพจริง 

6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 

7. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

8. มีระบบการดูและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมี

ครูท่ีปรึกษาทุกหองเรียน มีการพบปะครูท่ีปรึกษา เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาไดพบปะ

พูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักเรียนนักศึกษาไดตามความเหมาะสม 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ  ปวช. 
 

สาขางาน ระดับชั้น 

จํานวน จํานวน จํานวน ผลการเรียน 

ผูเรียน ผูเรียน 
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง 

เฉลี่ยสะสม 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท่ีออก
กลางคัน 

  2.00 ขึ้นไป 

ท้ังหมด     จํานวน รอยละ 

1.สาขางานยานยนต ปวช.1 133 24 109 87 79.82 

  ปวช.2 164 54 110 101 91.82 

  ปวช.3 154 80 74 74 100.00 

รวม/เฉลี่ย 451 158 293 262 89.42 

2.สาขางานเครื่องมือกล ปวช.1 138 44 94 66 70.21 

  ปวช.2 103 48 55 53 96.36 

  ปวช.3 103 55 48 48 100.00 

รวม/เฉลี่ย 344 147 197 167 84.77 

3.สาขางานเช่ือมโลหะ ปวช.1 41 17 24 18 75.00 

  ปวช.2 6 1 5 5 100.00 

  ปวช.3 16 8 8 8 100.00 

รวม/เฉลี่ย 63 26 37 31 83.78 

4.สาขางานไฟฟากําลัง ปวช.1 142 24 118 87 73.73 

  ปวช.2 129 42 87 80 91.95 

  ปวช.3 156 71 85 77 90.59 

รวม/เฉลี่ย 427 137 290 244 84.14 

5.สาขางานอิเล็กทรอนิกส ปวช.1 115 25 90 69 76.67 

  ปวช.2 91 31 60 55 91.67 

  ปวช.3 103 36 67 67 100.00 

รวม/เฉลี่ย 309 92 217 191 88.02 

6.สาขางานกอสราง ปวช.1 77 19 58 24 41.38 

  ปวช.2 41 22 19 18 94.74 

  ปวช.3 87 47 40 39 97.50 

รวม/เฉลี่ย 205 88 117 81 69.23 
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สาขางาน ระดับชั้น 

จํานวน จํานวน จํานวน ผลการเรียน 

ผูเรียน ผูเรียน 
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง 

เฉลี่ยสะสม 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท่ีออก
กลางคัน 

  2.00 ขึ้นไป 

ท้ังหมด     จํานวน รอยละ 

7.สาขางานสถาปตยกรรม ปวช.1 34 15 19 18 94.74 

  ปวช.2 28 8 20 20 100.00 

  ปวช.3 27 11 16 16 100.00 

รวม/เฉลี่ย 89 34 55 54 98.18 

8.สาขางานการบัญชี ปวช.1 91 13 78 75 96.15 

  ปวช.2 120 27 93 89 95.70 

  ปวช.3 126 46 80 80 100.00 

รวม/เฉลี่ย 337 86 251 244 97.21 

9.สาขางานการขาย ปวช.1 36 6 30 30 100.00 

  ปวช.2 18 9 9 8 88.89 

  ปวช.3 31 16 15 15 100.00 

รวม/เฉลี่ย 85 31 54 53 98.15 

10.สาขางานการเลขานุการ ปวช.1 44 7 37 13 35.14 

  ปวช.2 21 5 16 13 81.25 

  ปวช.3 22 16 6 6 100.00 

รวม/เฉลี่ย 87 28 59 32 54.24 

11.สาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

ปวช.1 140 11 129 84 65.12 

  ปวช.2 142 57 85 68 80.00 

  ปวช.3 170 73 97 97 100.00 

รวม/เฉลี่ย 452 141 311 249 80.06 

12.สาขางานธุรกิจคหกรรม ปวช.1 22 0 22 20 90.91 

  ปวช.2 25 9 16 16 100.00 

  ปวช.3 20 8 12 12 100.00 

รวม/เฉลี่ย 67 17 50 48 96.00 

รวม/เฉลี่ย 2916 985 1931 1656 85.76 
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ระดับ ปวส. 
 

สาขางาน ระดับชั้น 

จํานวน จํานวน จํานวน ผลการเรียน 

ผูเรียน ผูเรียน 
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง 

เฉลี่ยสะสม 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท่ีออก
กลางคัน 

  2.00 ขึ้นไป 

ท้ังหมด     จํานวน รอยละ 

1. สาขางานเทคนิคยาน
ยนต 

ปวส.1 90 4 86 84 97.67 

  ปวส.2 69 11 58 58 100.00 

รวม/เฉลี่ย 159 15 144 142 98.61 

2. สาขางานเทคนิคการ
เช่ือมโลหะ 

ปวส.1 20 2 18 17 94.44 

  ปวส.2 12 0 12 12 100.00 

รวม/เฉลี่ย 32 2 30 29 96.67 

3. สาขางานเทคนิคการ
ผลิต 

ปวส.1 118 9 109 83 76.15 

  ปวส.2 87 18 69 68 98.55 

                                      รวม/
เฉลี่ย 

205 27 178 151 84.83 

4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา ปวส.1 83 1 82 67 81.71 

  ปวส.2 53 6 47 46 97.87 

รวม/เฉลี่ย 136 7 129 113 87.60 

5. สาขางานเครื่องทําความ
เย็นฯ 

ปวส.1 26 2 24 18 75.00 

  ปวส.2 15 4 11 11 100.00 

รวม/เฉลี่ย 41 6 35 29 82.86 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

ปวส.1 47 3 44 40 90.91 

  ปวส.2 36 3 33 32 96.97 

รวม/เฉลี่ย 83 6 77 72 93.51 

7. สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร 

ปวส.1 30 4 26 20 76.92 

  ปวส.2 20 6 14 13 92.86 

รวม/เฉลี่ย 50 10 40 33 82.50 
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สาขางาน ระดับชั้น 

จํานวน จํานวน จํานวน ผลการเรียน 

ผูเรียน ผูเรียน 
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง 

เฉลี่ยสะสม 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท่ีออก
กลางคัน 

  2.00 ขึ้นไป 

ท้ังหมด     จํานวน รอยละ 

8. สาขางานเทคนิค
อุตสาหกรรมฯ 

ปวส.1 40 2 38 34 89.47 

  ปวส.2 41 8 33 33 100.00 

รวม/เฉลี่ย 81 10 71 67 94.37 

9. สาขางานเทคนิคการ
กอสราง 

ปวส.1 52 7 45 17 37.78 

  ปวส.2 25 10 15 14 93.33 

รวม/เฉลี่ย 77 17 60 31 51.67 

10. สาขาการบัญชี ปวส.1 111 6 105 100 95.24 

  ปวส.2 77 10 67 67 100.00 

รวม/เฉลี่ย 188 16 172 167 97.09 

11. สาขาการตลาด ปวส.1 22 3 19 16 84.21 

  ปวส.2 21 2 19 19 100.00 

รวม/เฉลี่ย 43 5 38 35 92.11 

12. สาขาการเลขานุการ ปวส.1 17 0 17 15 88.24 

  ปวส.2 21 2 19 8 42.11 

รวม/เฉลี่ย 38 2 36 23 63.89 

13. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.1 67 3 64 64 100.00 

  ปวส.2 63 9 54 54 100.00 

รวม/เฉลี่ย 130 12 118 118 100.00 

14. สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปวส.1 16 3 13 13 100.00 

  ปวส.2 6 0 6 6 100.00 

                                     รวม/เฉลี่ย 22 3 19 19 100.00 

15. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม ปวส.1 5 1 4 4 100.00 

                                    รวม/เฉลี่ย 5 1 4 4 100.00 

รวม/เฉลี่ยท้ังหมด 1290 139 1151 1033 89.75 
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หมายเหตุขอมูลจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีลงทะเบียน หมายถึง ยอดสรุปปลายภาคเรียนสิ้นป
การศึกษารวมภาคฤดูรอน 
 

                                  จํานวนผูเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
รอยละ    =                                                                                                                  x 100 
                                (จํานวนผูเรยีนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  -  จํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคัน) 
 
 
                                             1,656+1,033 
85.76  =                                                                      x 100 
                                   ( 2,916+ 1,290)  – (968+139) 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก 85.76 5 
 

เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็น

การพิจารณาตั้งแตรอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 
สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
     80 
 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก 4.51-5.00 5 
ดี 3.51-4.50 4 
พอใช 2.51-3.50 3 
ตองปรับปรุง 1.51-2.00 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 1 
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มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพ

ของผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการประชุมรวมกับผูท่ีเก่ียวของ
ในการติดตามนักเรียน  นักศึกษาและติดตามขอมูลจากสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ในการ
หาระดับความพึงพอใจของเจาของสถานประกอบการหนวยงาน ชุมชน หรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอ
คุณภาพของผูเรียนใน 3 ดาน ของแตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางานท่ีปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการเก่ียวกับ 1) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 2) ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไปและ3) ดานสมรรถนะอาชีพ เปนตน 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงถึงความ
ตระหนักโดยมีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพ่ือเก็บขอมูล เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไปเม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจาก
กลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

สาขางาน 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉลี่ย 
ดานคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 

ดานสมรรถนะ
หลักและ

สมรรถนะท่ัวไป 

ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ระดับ ปวช.     
1. สาขางานยานยนต 4.33 3.96 4.27 4.19 
2. สาขางานเครื่องมือกล 5.00 4.90 4.91 4.94 
3. สาขางานเช่ือมโลหะ 4.21 4.43 4.11 4.25 
4. สาขางานไฟฟากําลัง 4.21 3.83 4.61 4.22 
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 4.45 4.11 4.07 4.21 
6. สาขางานกอสราง 4.53 4.23 4.08 4.28 
7. สาขางานสถาปตยกรรม 4.13 4.25 4.08 4.15 
8. สาขางานการบัญชี 4.65 4.27 4.22 4.38 
9. สาขางานการขาย 4.47 4.30 4.12 4.30 
10. สาขางานการเลขานุการ 4.91 4.45 4.63 4.66 
11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 5.00 4.50 4.79 4.76 
12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 4.81 4.55 4.75 4.70 

เฉลี่ย 4.55 4.31 4.30 4.42 
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สาขางาน 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉลี่ย 
ดานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 

ดานสมรรถนะ
หลักและ

สมรรถนะท่ัวไป 

ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ระดับ ปวส.     
1. สาขางานเทคนิคยานยนต 4.33 4.28 4.44 4.35 
2. สาขางานเทคนิคการผลิต 4.35 4.12 4.22 4.23 
3. สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ 4.52 3.88 4.17 4.19 
4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 4.35 4.06 4.00 4.14 
5. สาขางานเครื่องทําความเย็นและ

ปรับอากาศ 
4.35 4.06 4.00 4.14 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

4.58 4.02 4.30 4.30 

7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 4.58 4.02 4.30 4.30 
8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการ

ผลิต 
4.81 4.30 4.69 4.60 

9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 4.60 4.17 4.28 4.35 
10. สาขาวิชาการบัญชี 4.69 4.60 4.67 4.65 
11. สาขาวิชาการตลาด 4.79 4.43 4.61 4.61 
12. สาขาวิชาการเลขานุการ 4.56 4.24 4.52 4.44 
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4.92 4.48 4.73 4.35 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.06 4.05 4.04 4.23 

เฉลี่ย 4.54 4.18 4.35 4.36 

 
 
หมายเหตุ  

1. จํานวนสถานประกอบการหนวยงาน องคกร และชุมชนท้ังหมด  134 แหง 
2. แหลงขอมูลจาก กลุม นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.คือ จํานวนสถานประกอบการ 

หนวยงาน องคกร และชุมชน ท่ีใหขอมูลจํานวน 51 แหง 
3. แหลงขอมูลจาก กลุม นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.คือ จํานวนสถานประกอบการ 

หนวยงาน องคกร และชุมชน ท่ีใหขอมูลจํานวน 83 แหง 
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หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง 

สรางเครื่องมือเพ่ือเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมา
วิเคราะห 

มี 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน
รอยละ 50-59.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

- 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน
รอยละ 60-69.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

- 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน
รอยละ 70-79.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

- 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปน
รอยละ 80 ข้ึนไปเม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

4.39 

 
ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
 และมีผลตาม (5) 

5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษารวมกับผูท่ีเก่ียวของวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ  ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และ
เปนการยกระดับการศึกษาวิขาชีพใหสูงข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนํา
ความรูความสามารถในทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพ
โดยอิสระได เนนใหผูเรียนตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช.3 และ  ปวส.2 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาและผู ท่ีเก่ียวของไดดําเนินการ โดยมีการจัด
โครงการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนําไปสูมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555  
เชน มีการประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ กิจกรรม กํากับติดตาม ตรวจสอบการปรับวิธี 
เรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวธิีสอบ เปนตน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบ   

ทุกรายวิชาตาม
โครงสราง (จบ) 

จํานวนผูสอบ 
ผานเกณฑ 

รอยละ 

ระดับปวช. 3    
1. สาขางานยานยนต 76 54 71.05 

2. สาขางานเครื่องมือกล 48 43 89.58 

3. สาขางานเชื่อมโลหะ 8 8 100.00 

4. สาขางานไฟฟากําลัง 75 61 81.33 

5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 68 49 72.06 

6. สาขางานกอสราง 38 33 86.84 

7. สาขางานสถาปตยกรรม 15 15 100.00 

8. สาขางานการบัญช ี 79 66 83.54 

9. สาขางานการขาย 15 14 93.33 

10. สาขางานการเลขานุการ 7 6 85.71 

11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 102 75 73.53 

12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 12 11 91.67 

รวม 543 435 80.11 
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สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตาม
โครงสราง (จบ) 

จํานวนผูสอบ 
ผานเกณฑ 

รอยละ 

ระดับ ปวส.    
1. สาขางานเทคนิคยานยนต 58 42 72.41 

2. สาขางานเทคนิคการผลิต 64 57 89.06 

3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 12 11 91.67 

4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 45 33 73.33 

5. สาขางานเครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

11 8 72.73 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

28 28 100.00 

7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 14 12 85.71 

8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการ
ผลิต 

32 26 81.25 

9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 19 18 94.74 

10. สาขาวิชาการบัญช ี 67 51 76.12 

11. สาขาวิชาการตลาด 19 19 100.00 

12. สาขาวิชาการเลขานุการ 8 8 100.00 

13. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 50 41 82.00 

14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5 83.33 

รวม 433 359 82.91 
 
                           จํานวนผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมด 
รอยละ    =                                                                                                        x 100 

                               จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  
 

435+359=794 
81.35    =                                                        x 100 

543+433 = 976 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก 80.82 5 

 
 
เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็นการ
พิจารณาตั้งแตรอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 
สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
     80 
 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 5 
ดี 3.51-4.50 4 

พอใช 2.51-3.50 3 
ตองปรับปรุง 1.51-2.00 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 1 
 
 
หมายเหตุ 

ระดบั ปวช.   ประเมินทฤษฎี 20% ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
(12 คะแนน) 

 ประเมินปฏิบัติ 80% ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
(52 คะแนน) 

                    รวม 100% ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 65 
  ระดับ ปวส.      ประเมินทฤษฎี 40% ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
                     (26   คะแนน) 
  ประเมินปฏิบัติ 60% ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

(42    คะแนน) 
 รวม 100% ตองไดไมต่ํากวา รอยละ 70 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคาเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษา ไดรวมกับทุกฝาย แผนกวิชาท่ีเก่ียวของวาง
แผนการจัดกิจกรรม โครงการ  และจัดแผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษา ใหแผนกวิชาจัดแผนการเรียนในแตละสาขาวิชา  
และจัดโครงการ ท่ีดําเนินการไปสูมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555  มีการประชุมวางแผนการดําเนิน
โครงการ สรุปรายงานโครงการใหผูบริหารทราบ  เก็บขอมูลในการจัดทําประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. 
 

สาขางาน 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี
ลงทะเบียน
เขาสอบ 

จํานวนผู
เขาสอบ 

จํานวนผูได
คะแนนเฉลีย่

ตั้งแตคา
คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ

ข้ึนไปวิชา
ความรู

พ้ืนฐานท่ัวไป 

จํานวนผูได
คะแนนเฉลีย่

ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ย

ระดับประเทศ
ข้ึนไปวิชา

ความรูวิชาชีพ
พ้ืนฐาน 

คาเฉลี่ย
ระดับชาติ
วิชาความรู
พ้ืนฐาน
ท่ัวไป 

คาเฉลี่ย
ระดับชาติ
วิชาความรู

วิชาชีพ
พ้ืนฐาน 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 75 72 33 30 42.48 37.66 
2. สาขาวิชาเครื่องมือ

กลและซอมบํารุง 
44 42 19 20 42.48 37.66 

3. สาขาวิชาโลหะการ 8 7 5 6 42.48 37.66 
4. สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
141 135 79 73 42.48 37.66 

5. สาขาวิชากอสราง 53 46 18 21 42.48 37.66 
6. สาขาวิชาพณิชยการ 186 180 128 95 42.48 41.38 
7. สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 
12 12 7 7 42.48 36.00 

 519 494 289 252  

รวมเฉลี่ย 55.68 55.68  
คิดเปนรอยละ 52.12  

 
หมายเหตุ  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557   45 

 

ระดับ ปวส. 
 

สาขางาน 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี
ลงทะเบี
ยนเขา
สอบ 

จํานวนผู
เขาสอบ 

จํานวนผูได
คะแนนเฉลีย่

ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ย

ระดับประเทศ
ข้ึนไปวิชาความรู

พ้ืนฐานท่ัวไป 

จํานวนผูได
คะแนนเฉลีย่

ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ย

ระดับประเทศข้ึน
ไปวิชาความรู
วิชาชีพพ้ืนฐาน 

คาเฉลี่ย
ระดับชาติ
วิชาความรู
พ้ืนฐาน
ท่ัวไป 

คาเฉลี่ย
ระดับชาติ
วิชาความรู

วิชาชีพ
พ้ืนฐาน 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 57 57 27 27 41.37 42.87 

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลติ 65 62 25 40 41.37 42.87 

3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 10 10 4 5 41.37 42.87 

4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 59 56 28 38 41.37 42.87 
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 44 40 22 26 41.37 42.87 

6. สาขาวิชากอสราง 14 14 6 6 41.37 42.87 
7. สาขาวิชาเทคนิค

อุตสาหกรรม 
33 31 9 12 41.37 42.87 

8. สาขาวิชาการบัญชี 66 65 47 42 41.37 41.51 

9. สาขาวิชาการตลาด 19 19 7 7 41.37 41.51 
10. สาขาวิชาการเลขานุการ 8 8 5 6 41.37 41.51 
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
54 51 33 38 41.37 41.51 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 5 2 2 41.37 26.59 

 435 418 215 245   

รวมเฉลี่ย 49.43 57.24   
คิดเปนรอยละ             53.33     

 
หมายเหตุ  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
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ระดับ จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเขาสอบ 

จํานวนผูไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ข้ึนไปวิชาความรูพ้ืนฐานท่ัวไป 

จํานวนผูไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
คาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ข้ึนไปวิชาความรูวิชาชีพ
พ้ืนฐาน 

ปวช. 519 289 252 

ปวส 435 215 245 
       รวม 954 504 497 
         รวมเฉลี่ย 52.83 52.09 
         คิดเปนรอยละ 52.46 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก 52.46 5 

 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็น

การพิจารณาตั้งแตรอยละ 50.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 

สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
     50 
 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก 4.51-5.00 5 
ดี 3.51-4.50 4 
พอใช 2.51-3.50 3 
ตองปรับปรุง 1.51-2.00 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 1 

 
หมายเหตุ  :อางผลการทดสอบ V-NET  และเกณฑคาเฉลี่ยระดับชาติ ปการศึกษา 2557 
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มาตรฐานท่ี1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแตคาเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษา ไดจัดแผนการเรียนของนักศึกษา โดยเนนใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรม 

แผนงานโครงการในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือให
นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  ในการจัดการอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) 
 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและมีขอมูลท่ีแสดงถึงความตระหนักการ

ปฏิบัติโดยมีกิจกรรม/โครงงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเชนการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเรียนการจัดกิจกรรมแขงขัน

ทักษะวิชาชีพเปนตน โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และพิจารณาประเด็นขอมูลจาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้

 

ระดับ ปวช. 
 

สาขางาน 

จํานวน
ผูเรยีนท่ี

ลงทะเบียน
เขาสอบ 

จํานวน
ผูเขา
สอบ 

จํานวนผูไดคะแนน
เฉลี่ยตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ

ข้ึนไปวิชา
ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศข้ึน

ไปวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 75 72 30 

24.98 

2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง 44 42 21 
3. สาขาวิชาโลหะการ 8 7 3 
4. สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 141 135 69 
5. สาขาวิชากอสราง 53 46 23 
6. สาขาวิชาพณิชยการ 186 180 110 
7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 12 12 7 

รวม 519 494 263 

คิดเปนรอยละ 50.67  
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ระดับ ปวส. 
 

สาขางาน 
จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเขา

สอบ 

จํานวนผูเขา
สอบ 

จํานวนผูไดคะแนน
เฉลี่ยตั้งแตคา
คะแนนเฉลีย่

ระดับประเทศข้ึนไป
วิชาภาษาอังกฤษ 

 
คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

วิชาภาษาอังกฤษ 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 57 57 18 

23.29 
 

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลติ 65 62 27 
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 10 10 3 
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 59 56 17 
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 44 40 21 
6. สาขาวิชากอสราง 14 14 1 
7. สาขาวิชาเทคนิค

อุตสาหกรรม 
33 31 7 

8. สาขาวิชาการบัญชี 66 65 28 
9. สาขาวิชาการตลาด 19 19 8 
10. สาขาวิชาการเลขานุการ 8 8 4 
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
54 51 27 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 5 2 

 435 418 163  

คิดเปนรอยละ 37.47  
 

 
จํานวนผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานระดับชาติข้ึนไปในกลุม 

      วิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด 

รอยละ    =                                                                                                        x 100 
                               จํานวนผูเรยีนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  

 
 

263+163=426 
44.65=                                                               x 100 

519+435=954 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ด ี 4.46 4 
 
 

 เกณฑการตัดสิน 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็น
การพิจารณาตั้งแตรอยละ 50.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 
 สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
     50 
 4.46                            =  44.65  x 5 
                        50 
 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 5 
ดี 3.51-4.50 4 

พอใช 2.51-3.50 3 
ตองปรับปรุง 1.51-2.00 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 1 
 
 
หมายเหตุ    ขอมูลตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
มติกําหนดเกณฑการผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET)ในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2557 
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มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
 
ตัวบงช้ีท่ี  1.6 รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
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มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ ในการวางแผนรวมกันเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษา และสงเสริมการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือ
นําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงจัดทําโครงการแจงเตือนกอนรีไทรโครงการพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษาเปนตนโดย
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนแรกเขาของผูเรียนระดับชั้นปวช.3 แตละประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้นปวช.3 แตละประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับชั้นปวช.3 แตละประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา 

ปการศึกษา 2555 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2557 
รอยละ 

ระดับปวช.    

1. สาขางานยานยนต 154 64 41.56 
2. สาขางานเครื่องมือกล 103 40 38.83 
3. สาขางานเช่ือมโลหะ 16 7 43.75 
4. สาขางานไฟฟากําลัง 156 69 44.23 
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 103 60 58.25 
6. สาขางานกอสราง 87 29 33.33 
7. สาขางานสถาปตยกรรม 27 13 48.15 

8. สาขางานการบัญชี 126 70 55.56 
9. สาขางานการขาย 31 13 41.94 
10. สาขางานการเลขานุการ 22 6 27.27 
11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 211 90 42.65 
12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 20 11 55.00 

รวมเฉลี่ย 1,056 472 44.70 
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สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรก

เขา 
ปการศึกษา 2556 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

ปการศึกษา 2557 
รอยละ 

ระดับปวส.    

1. สาขางานเทคนิคยานยนต 69 55 79.71 
2. สาขางานเทคนิคการผลติ 87 55 63.22 
3. สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ 12 6 50.00 
4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 29 26 89.66 
5. สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 39 38 97.44 
6. สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 36 29 80.56 
7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 20 13 65.00 
8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต 41 31 75.61 
9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 25 13 52.00 
10. สาขาวิชาการบัญชี 77 65 84.42 
11. สาขาวิชาการตลาด 21 18 85.71 
12. สาขาวิชาการเลขานุการ 11 7 63.64 
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 63 46 73.02 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 4 66.67 

รวม 510 393 77.06 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2556 

รอยละ    =                                                                                                        x 100 
                       จํานวนผูเรียนแรกเขา ปวช.ปการศึกษา 2554 และ ปวส.ปการศึกษา 2555 ท้ังหมด 

 
 
    55.24      =                   472+393          x 100 

                                      1,056+510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557   53 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

พอใช 3.45 3 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็น

การพิจารณาตั้งแตรอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 

สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
               80 
   3.45 =    55.24 x 5 
            80 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก 4.51-5.00 5 

ดี 3.51-4.50 4 
พอใช 2.51-3.50 3 

ตองปรับปรุง 1.51-2.00 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 1 
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มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนรวมกับฝาย และงานท่ี
รับผิดชอบ ในสวนของการกํากับติดตาม นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.และปวส. ในป
การศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอภายใน 1 ปตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือ
นําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาตอโครงการปจฉิมนิเทศกอนจบ
การศึกษาโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาเปนตนโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาแตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชา
และสาขางาน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอวางงานและไมสามารถติดตอไดภายใน 1 ป แตละ
หลักสูตร  ตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอวางงานและไมสามารถติดตอไดภายใน 1 ปแตละ
หลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอวางงานและไมสามารถติดตอไดภายใน 1 ปแตละ
หลักสูตร 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชนรวมท้ังประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปแตละหลักสูตร 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
ระดับ ปวช. 
 

สาขางาน 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษ

า 

จํานวนผู
ไดงาน

ทํา
ภายใน 
1 ป 

จํานวนผู
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

ภายใน1 
ป 

จํานวน
ผูศึกษา

ตอ
ภายใน 
1 ป 

รวมผูได
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพ 
และ

ศึกษาตอ 

รอยละ 

ระดับปวช.       
1. สาขางานยานยนต 80 7 1 56 64 80.00 
2. สาขางานเครื่องมือกล 50   43 43 86.00 
3. สาขางานเชื่อมโลหะ 6 1  4 5 83.33 
4. สาขางานไฟฟากําลัง 70 3  62 65 92.86 
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 64 5  50 55 85.94 
6. สาขางานกอสราง 21   19 19 90.48 
7. สาขางานสถาปตยกรรม 24   20 20 83.33 
8. สาขางานการบัญช ี 65 10 2 51 63 96.92 
9. สาขางานการตลาด 5   5 5 100 
10. สาขางานการเลขานุการ 12 1  10 11 91.67 
11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 78 2  66 68 87.18 
12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 10   10 10 100 

รวม 485 50 3 396 428 88.25 
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ระดับ  ปวส. 
 

สาขางาน 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษ

า 

จํานวนผู
ไดงาน

ทํา
ภายใน 
1 ป 

จํานวนผู
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

ภายใน1 
ป 

จํานวน
ผูศึกษา

ตอ
ภายใน 
1 ป 

รวมผูได
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพ 
และ

ศึกษา
ตอ 

รอยละ 

ระดับ ปวส.       
1.สาขางานเทคนิคยานยนต 57 23 16 7 46 80.70 
2.สาขางานเทคนิคการผลิต 47 30 3 6 39 82.98 
3.สาขางานเทคนิคการเชือ่มฯ 6 5   5 83.33 
4.สาขางานเครื่องกลไฟฟา 32 21  5 26 81.25 
5.สาขางานเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ 

29 18  5 23 79.31 

6.สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

34 25  2 27 79.41 

7.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 11 7  2 9 81.82 
8.สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมฯ 23 19   19 82.61 
9.สาขางานเทคนิคการกอสราง 27 20  2 22 81.48 
10.สาขาวิชาการบัญชี 61 39 2 8 49 80.33 
11.สาขาวิชาการตลาด 17 9  5 14 82.35 
12.สาขาวิชาการเลขานุการ 11 9   9 81.82 
13.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 52 30  12 42 80.77 
14.สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1   1 100.0
0 

รวม 408 256 21 54 331 81.13 
 

ขอมูลการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 1 ป (ป 2556) 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก  84.99 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 5 
ด ี รอยละ 70 - 79.99 4 
พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 
ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 
ตองปรับปรุง
เรงดวน 

ต่ํากวารอยละ 50 1 
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มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการประชุมรวมกับผูท่ีเก่ียวของ
ในการติดตามนักเรียน  นักศึกษาและติดตามขอมูลจากสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน หรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในการหาระดับความพึงพอใจของเจาของสถาน
ประกอบการหนวยงาน ชุมชน หรือผูรับบริการท่ี   มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน ของ
แตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางานท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับ1) 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและ3) ดานสมรรถนะ
อาชีพ เปนตน 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษาไดดําเนินการโดยมีกิจกรรม/โครงงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเชนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนฝกทักษะ
วิชาชีพโครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษาโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCAและเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการท่ีใหขอมูลโดยระบุชื่อและท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ 

2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดานไดแกดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และ ดานสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร/ ประเภทวิชา /สาขาวิชาโดยแบบ
ประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดานแตละหลักสูตรจําแนกออกเปนสาขาวิชา และ สาขางาน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ ปวช. 
 

สาขางาน 

คาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉล่ีย 
ดาน

คุณลักษณะ
ท่ีพึง

ประสงค 

ดานสมรรถนะ
หลักและ

สมรรถนะท่ัวไป 

ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ 

1. สาขางานยานยนต 4.71 4.50 4.50 4.32 

2. สาขางานเครื่องมือกล - - - - 

3. สาขางานเชื่อมโลหะ 4.43 4.83 3.67 4.53 

4. สาขางานไฟฟากําลัง 4.81 4.67 4.89 4.79 

5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 4.57 4.67 4.67 4.63 

6. สาขางานกอสราง - - - - 

7. สาขางานสถาปตยกรรม - - - - 

8. สาขางานการบัญช ี 4.43 4.33 4.17 4.32 

9. สาขางานการขาย - - - - 

10. สาขางานการเลขานุการ 4.29 4.00 4.00 4.11 

11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4.14 3.67 3.92 3.92 

12. สาขางานธุรกิจคหกรรม - - - - 

เฉล่ีย 4.48 4.78 4.62 4.37 

   ขอมูลการติดตาม นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 
 
หมายเหตุ : สอบถามนักเรียนท้ังหมด 12 สาขางาน จํานวน 32 คน จากสถานประกอบการ 

หนวยงาน ชุมชน ท่ีใหขอมูล จํานวน 32 แหง 
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ระดับ ปวส. 
 

สาขางาน 

คาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉล่ีย ดาน
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 

ดานสมรรถนะ
หลักและ

สมรรถนะท่ัวไป 

ดาน
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

1. สาขางานเทคนคิยานยนต 3.59 4.02 3.45 3.68 

2. สาขางานเทคนิคการผลิต 4.43 4.83 4.17 4.48 

3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 4.57 4.83 4.83 4.74 

4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 3.68 3.70 3.53 3.64 

5. สาขางานเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ 

3.57 5.00 4.67 4.37 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

4.29 4.50 4.67 4.37 

7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 3.48 4.30 4.11 3.94 

8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมฯ - - - - 

9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 3.70 3.50 3.59 3.60 

10.สาขาวิชาการบัญช ี 3.45 3.46 4.32 3.73 

11.สาขาวิชาการตลาด 4.10 4.48 4.24 4.26 

12.สาขาวิชาการเลขานุการ 3.71 4.28 4.07 3.75 

13.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4.14 4.61 4.69 4.30 

เฉล่ีย 3.89 4.29 4.20 4.07 

ขอมูลการติดตาม นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 
 
หมายเหตุ  : สอบถามนักศึกษาท้ังหมด 13 สาขางาน จํานวน 140 คน จากสถานประกอบการ 

หนวยงาน ชุมชน ท่ีใหขอมูลจํานวน 140 แหง 
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ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผล/มี/
ไมมี 

1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือ
เพ่ือเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห 

มี 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 50-
59.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 60-
69.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 70-
79.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึน
ไปเม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

80.85 

 
หมายเหตุ :  

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไปเม่ือเทียบกับขอมูลท่ี
ไดรับจากกลุมตัวอยาง ระดับ  

- จํานวน นักเรียน ระดับ ปวช. ท่ีไดรับการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 
คิดเปน รอยละ 76.00  

- จํานวน นักศึกษา ระดับ ปวส. ท่ีไดรับการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 85.71  

 
ผลสัมฤทธิ์ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5) 5 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (1) 1 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน 

1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  
2.00 ข้ึนไป (5 คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.2 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  
ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน   

(5 คะแนน)  

5 ดีมาก 

1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ (5คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  (5 คะแนน) 

5 
 

ดีมาก 
 

1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (5 คะแนน) 

4 ด ี

1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง (5 คะแนน) 

- - 

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เขา (5 คะแนน) 

3 พอใช 

1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน 1 ป               (5 
คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  
หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการท่ีมีคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา (5 คะแนน) 

5 ดมีาก 

เฉล่ีย 4.62 ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในระดับสาขาวิชาสาขางานหรือรายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนในแตละสาขาวิชาให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียนโดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษามีไดดําเนินการโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ี
ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการโครงการ
ประชุมผูปกครองระบบทวิภาค  โครงการนิเทศติดตามการฝกงานของนักศึกษาระบบทวิภาคีเปนตน
โดยดําเนินงานตามข้ันตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และสถานศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพท่ีเปดสอนใน

สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก 
2.1 ขอมูลความตองการของสถานประกอบการตลาดแรงงานและชุมชน 
2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชาสาขางานหรือรายวิชาหรือ 

แผนการเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมชน 
2.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาสาขางานหรือรายวิชาหรือแผนการเรียน 
2.4 รายงานการนําผลการประเมินไปใช 

3. รอยละของรายวิชาท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพท่ีเปดสอนใน
สถานศึกษา 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
มี 

3 สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแลวตามขอ 

(1)-(4) ไมเกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานท่ี
จัดการเรียนการสอน 

85.71 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 

(3) (4) และ (5) 
5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการดานคุณธรรมจริยธรรมหรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญมีการจัดกิจกรรมการใชสื่อการสอน การวัดประเมินผลอยางหลากหลายท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับผูเรียน 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาไดมีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความ
ตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ี
ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนโครงการสงเสริมทักษะการทําวิจัยเพ่ือใชพัฒนาการเรียน
การสอนในสถานศึกษา โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพดังนี้ 

2.1 ผานการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากฝายวิชาการ 
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 
2.3 มีการนิเทศการสอนและประเมินผลการสอน 
2.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 

3. รอยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ 
 
 

ระดับ 

จํานวนรายวิชา ปการศึกษา 2557 

รอยละ จํานวนรายวิชา
ท่ีจัดการเรียน

การสอน 

จํานวนรายวิชาท่ี
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 636 514 80.81 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 541 438 80.96 

รวม 1,177 952 80.88 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

2 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 50-59.99 ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 60-69.99 ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

- 

4 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 70-79.99 ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 80 ข้ึนไป ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

มี/รอยละ 
80.88 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และ

มีผลตาม (5) 
5 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ตองปรับปรงุเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 
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มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน                      
จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน  และวางแผนการกํากับติดตามผลการจัดการเรียน
การสอน  ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน  ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนรายวิชาใน
ดานตางๆเชนความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอนเนื้อหาและการใชสื่อการสอนการวัดและประเมินผล    
เปนตน 

การดําเนินการ (Attempt)   สถานศึกษามีการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและมี
ขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/
โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเชนการนิเทศการสอน
ของครูผูสอน โดยดําเนินงานตามข้ันตอนของวงจรคุณภาพ PDCA  การจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถมารวมเปนผูเชี่ยวชาญในการสอน  จัดหาชาวตางประเทศ เจาของภาษามาสอนเสริม
ใหแกนักเรียน นักศึกษา  โดยเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในดาน

ตางๆไดแกดานความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอนความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิค
วิธีสอนการใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผลเปนตน 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถระอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

80.88 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

80.88 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละ
คนทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

- 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือ
แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

มีการ
ดําเนินการ 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

มีการ
ดําเนินการ 

หมายเหตุ :  -    จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน ระดบั ปวช.  636 รายวิชา 
- จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน ระดับ ปวส.  541 รายวิชา 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน                    
จัดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน  และวางแผนการกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  ศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนรายวิชาในดานตางๆเชนความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอน
เนื้อหาและการใชสื่อการสอนการวัดและประเมินผลเปนตน 

การดําเนินการ (Attempt)   สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความ
ตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ี
ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนการนิเทศการสอนของครูผูสอน โดยดําเนินงานตาม
ข้ันตอนของวงจรคุณภาพ PDCA เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในดาน

ตางๆไดแกดานความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอนความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิค
วิธีสอนการใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผลเปนตน 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ

ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหเปนผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ไมมี 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการประชุมรวมกับผูท่ีเก่ียวของ
ในการติดตามนักเรียน  นักศึกษาและติดตามขอมูลจากสถานประกอบการ  การศึกษาความพึงพอใจ
ของเจาของสถานประกอบการ หรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษาในแตละ
หลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางานท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับ 1) 
ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 2) ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ี
จําเปนในการทํางานเชนการเปนผูนําและผูตามท่ีดีการตัดสินใจความตระหนักในการปฏิบัติตนในการ
รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทักษะในการสื่อสารทักษะในการจัดการและการทํางานเปนทีม
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหาความคิดริเริ่มสรางสรรคความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศและ3) ดานคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเชนความรบัผดิชอบ
ในการปฏิบัติงานความมีวินัยความซ่ือสัตยความเมตตากรุณาความขยันอดทนความเสียสละการตรง
ตอเวลาการอุทิศตนในการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมท้ังประสิทธิผลในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาท่ี
ทํางานในสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนโดยสํารวจความคิดเห็นของ
สถานประกอบการ/หนวยงานท่ีมีตอการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตางๆการมีมนุษย
สัมพันธมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมไมเก่ียวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติดเปนตน 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงถึงความ
ตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเชนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนฝกทักษะ
วิชาชีพโครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษาโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCAและเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการท่ีใหขอมูลโดยระบุชื่อและท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ 

2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดานไดแกความรูความสามารถทางดานวิชาการความรู
ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการทํางานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตาม
หลักสูตร/ ประเภทวิชา /สาขาวิชาโดยแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแตละดานแตละหลักสูตรจําแนกออกเปนสาขาวิชา และ สาขางาน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความ

รวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการ
ฝกงาน 

มี 

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
ในสถานประกอบการ หนวยงาน 

มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 
หนวยงาน 

มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพ่ือนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ 
สถานประกอบการ หนวยงาน ท่ีเก่ียวของเขารวมการสัมมนา 

มี 

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

5 ดีมาก 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา 

5 ดีมาก 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4 ด ี
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 
4 ดี 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 5 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.6 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557   74 

 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ

ประชาคมอาชีวศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสามารถ
ตรวจสอบไดและความรวมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางานหนวยงานและบุคลากรภายนอกให
เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนารวมท้ังการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสและ
ตรวจสอบไดสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา และสอดคลองกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 2551            
ท่ีกําหนดไว 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จ

จากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพใน
การบริหารงานของผูบริหารมีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3-5 ปหรือแผนยุทธศาสตรเอกสาร/
รายงานการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางานหรือแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ
ประจําปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปโดยดําเนินงานตามข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยตามท่ี
กําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน 
3. สถานศึกษาปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา 
5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดใน

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความ
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
รวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

4.10 
 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีประชุมการดําเนินการ  การจัดวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม

ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุง 
- 

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มี 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                                     
ตัวบงช้ีท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ

วางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการโดยมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ  
การดําเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา

โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการนํา
ผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ไมมี 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี  3     ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผน  การจัดทําแผน บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยการบริหาร

จัดการศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 
ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน

ตนสังกัดมีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้งมีการจัด
ประชุมผูปกครอง ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง 
รวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 
มี 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษา 
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 

4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.10 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีความตระหนัก มีการจัดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดทําขอมูล

พ้ืนฐานท้ังหมดเปนปจจุบันเชนขอมูลผูเรียนบุคลากรงบประมาณ เปนตนมีระบบบริหารจัดการขอมูล
ท่ีเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพและการจัดการความรูของสาขาวิชา/สาขางานเพ่ือพัฒนาการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท

และมีขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับสถานศึกษาท่ีครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารอง
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูลมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง
และเปนปจจุบันครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูล
สารสนเทศมีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอ่ืน ท่ีจําเปนสําหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชน

จากฐานขอมูลสารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

3.93 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557   83 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษารวมกับฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง  การประชุม วางแผน 

วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญในสถานศึกษา 
การดําเนินการ (Attempt) 

          สถานศึกษามีการดําเนนิการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบรหิาร ความเสี่ยงท่ีสําคัญอยาง
นอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะววิาท ดานสิ่งเสพติด ดานสงัคม ดานการพนันและ
การม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรยีนและผูปกครองมีการ
ดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการมีการนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงท่ี

สําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดาน
สิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง 

มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน มีความ

เสี่ยงลดลง
3 ดาน 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

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

5 

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

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏบิัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ี   3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษาไดประชุมในฝาย และหัวหนางานท่ีรับผิดชอบ ในดานของงานครูท่ีปรึกษา งาน

แนะแนวและผูท่ีเก่ียวของ ใหสาขาวิชา/สาขางานจัดใหผูเรียนทุกคน (ท้ังกลุม/หอง) พบครูท่ีปรึกษา
เพ่ือดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องสงเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนตลอดปการศึกษา 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีการปฐมนิเทศผูเรียน 

มีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
มีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียนมีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา
แกผูเรียนมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1ครั้ง /สัปดาห 

3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก

ผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนท่ีรองขอ 
มี/ 

รอยละ 78 
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ มี 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี  3  ดานการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ 
               การใชอาคารเรยีนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  
 

ความตระหนัก (Awareness)  

สภาพความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการไดแกหองสมุดศูนยการเรียนรูดวยตนเองหอง
อินเทอรเน็ตท่ีมีสื่อหลากหลายมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเชนระบบการสืบคนและสามารถ
รองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมโดยจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาท่ีเพียงพอ
และ/หรือเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีแผนงาน โครงการ ในการ

พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียนมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการมีการประเมินความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนมีผลการประเมิน ความ
พึงพอใจ และนําผลการประเมินไปปรบัปรุง การบริหารจดัการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู 
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศน

ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 3.75 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ การบริหารจัดการ มี 
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ผลสมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏบิัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษาไดมีการวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรการ

จัดสถานท่ีดวย ความเหมาะสม และสอดคลองกับการการใชงานการบริหารจัดการแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

การดําเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีแผนงาน โครงการ การ

จัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการมีการ
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนมีผลการประเมิน ความพึงพอใจ และสถานศึกษามีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรงุการบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร 
มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 4.46 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี  3   ดานการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  

สถานศึกษาไดมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับสภาพและสถานการณ ในยุค
ปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคขาวสาร  รวมท้ังจัดบุคลากรครูใหเหมาะสมกับงานกับรายวิชา สงเสริมสนับสนุนครู
และบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนและไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักโดยการใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา รอยละ 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

การฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 75 

85.62 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 

7.50 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืน
หรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 

0 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 

86.30 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5 

13.01 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4  ขอ 4 

 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

   ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการประชุมจัดทําแผนพัฒนา แผนกลยุทธและวางแผนงบประมาณท่ีใชจริงใน

การดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพรวมท้ังรายจายคาวัสดุฝก 
อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน ตามท่ีสาขาวิชา/สาขางานโดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีสวนรวม 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและ

สื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนมีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ
จัดการเรียนการสอนมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีรายจาย
ในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา งบดําเนินการ งบที่จัดสรร รอยละ 
1 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 
10 ของงบดําเนินการ 

44,627,944 7,942,628 17.80 

2 สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงาน
จากการใชวัสดฝุกในการจัดการเรียนการสอนไม
นอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดฝุก 

2,444,389 653,330 26.73 

3 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการบริการวชิาการและวชิาชพีไมนอยกวา
รอยละ 1 ของงบดําเนนิการ 

44,627,944 1,878,000 4.21 

4 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนบัสนุนใหครู
และผูเรียนจัดทาํและดาํเนนิการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจยัไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนนิการ  

44,627,944 487,000 1.09 

5 สถานศึกษามีรายจายในการดาํเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสาํนึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอย
กวารอยละ 5 ของงบดําเนนิการ 

44,627,944 2,301,100 5.15 
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ผลสัมฤทธิ์ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี  3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  

สถานศึกษาไดมีการประชุม  วางแผนการระดมทรัพยากรบุคคลเงินเครื่องมือเครื่องจักรและ
อ่ืนๆท้ังภายในภายนอกสถานศึกษาเชนการเปนวิทยากรใหความรูสนับสนุนเงินวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องจักรเปนตนเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศมีสาขางานท่ีมีการ
จัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 
มีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีเปดสอน 

100.00 

3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศท่ี
มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง 

252 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภณัฑ 
ฯลฯ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ 

10 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ เพ่ือการปรบัปรุง 

ไมมี 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาํแพงเพชร  ปการศึกษา 2557   94 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
      สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

5 ดีมาก 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ   
     สถานศึกษา 

4 ด ี

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 4 ด ี

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ 
     ผูบริหารสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
     สารสนเทศของสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 5 ดีมาก 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 
     และภูมิปญญา 

5 ดีมาก 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 

5 ดีมาก 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4 ดี 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ งบประมาณ 4 ด ี
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา  กับเครือขายท้ังในประเทศและ  หรือ
ตางประเทศ 

4 ด ี

เฉล่ีย 4.58 ดมีาก 
 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ด ี คะแนน  3.50  –  4.49 
พอใช คะแนน  2.50  –  3.49 
ตองปรับปรุง คะแนน  1.50 –  2.49 
ตองปรับปรุงเรงดวน คะแนน  1.00  –  1.49 
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มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีประชุมวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
การดําเนินการ (Attempt) 

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
ดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอปใหครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรมใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอย
กวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ 
กิจกรรม ตอป 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวา
รอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม 

78.60 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 

เขารวมโครงการ กิจกรรม 
66.99 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51- 5.00 

4.56 
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ผลสัมฤทธิ ์
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดมีาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4 
 

ตัวบงชี้ท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการ
ประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

5 ดีมาก 

เฉล่ีย 5 ดีมาก 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ด ี คะแนน  3.50  –  4.49 
พอใช คะแนน  2.50  –  3.49 
ตองปรับปรุง คะแนน  1.50 –  2.49 
ตองปรับปรุงเรงดวน คะแนน  1.00  –  1.49 
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มาตรฐานท่ี  5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจยั

ของผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
สถานศึกษามีความตระหนัก และมีการประชุมมอบหมายงาน สนับสนุนผูสอนบุคลากรและ

ผูเรียนในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศซ่ึงนําไปสูการ
แขงขันระดับชาติ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียน

จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน 
: 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้นสถานศึกษาไดเขารวมประกวดกับ อศจ. จังหวัด
กําแพงเพชร และไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 ของ
จํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษานําผลงานเผยแพรตอสาธารณชน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด

แสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทํา
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงาน
ท้ังหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น 
ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น 

มี 

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา 

 
มี/รอยละ

70.64 
4 สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย

กวารอยละ 25 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 

มี/รอยละ
100.00 

5  สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 
ดําเนินการ           

รอยละ 6.74 
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หมายเหตุ     -  นักเรียน ระดับ ปวช.3 จาํนวน 540 คน  จํานวน 3 คน: 1 ชิ้น จํานวน 170  ชิ้นงาน 
       -  นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จํานวน 457 คน จํานวน 2 คน: 1 ชิ้นจํานวน  193  
   ชิ้นงาน  รวม  363 ชิ้นงาน 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี  5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบงช้ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยของครู 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษารวมกับบุคลากรครู และบุคลากรทุกฝาย รวมท้ังองคกรภายนอก วางแผนสงเสริม 

สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยเพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอน และสนองนโยบายของตนสังกัด 

ดําเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักสนับสนุน ใหครูจัดทําและ

ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหครูทุกคน จัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ไปใชประโยชนในสถานศึกษานํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค  
และชาต ิ

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด

แสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย  

มี 

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา 

100.00 

4 สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

100.00 

5 สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 5  ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

รอยละ 

5.06 

 
หมายเหตุ :  -  คร ูจํานวน 139 คน  มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของครู

จํานวน  158  ชิ้นงาน 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5 
 

ตัวบงชี้ท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการ
ประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการโครงการ     
     สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปน   
     ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร 

5 ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของครู 

5 ดีมาก 

เฉล่ีย 5 ดีมาก 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ด ี คะแนน  3.50  –  4.49 
พอใช คะแนน  2.50  –  3.49 
ตองปรับปรุง คะแนน  1.50 –  2.49 
ตองปรับปรุงเรงดวน คะแนน  1.00  –  1.49 
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มาตรฐานท่ี 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงช้ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

ความตระหนัก (Awareness)  

สถานศึกษามีการวางแผนรวมกับบุคลากรทุกฝายและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ความพยายาม (Attempt)  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ 
กิจกรรมใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม
นอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 

 5 
โครงการ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดําเนินการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขา
รวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดําเนินการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา
ท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51– 5.00 

4.03 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงช้ี 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ 

 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษารวมกับทุกฝายจัดประชุม วางแผนการจัดโครงการ กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีและ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังท่ีจัดภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีจํานวนโครงการ กิจกรรม การ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรมดําเนินการใหผูเรียนทุกคน
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
และสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 
ไมครบ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝง
จิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ดําเนินการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ดําเนินการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ี
มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.53 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงช้ี 6.3ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  

สถานศึกษาไดวางแผนรวมกับทุกฝาย วางแผนงานโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและ
นันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรมใหครูและบุคลากรทุกฝายและผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือเปนการสนองนโยบาย และเปนการสงเสริมสุขภาพ 
สูคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีจํานวนโครงการ กิจกรรม 

ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรมใหครูและบุคลากรทุกฝายและผูเรียนทุก
คนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอย

กวา 5 โครงการ กิจกรรม 
5 โครงการ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการ 

ดําเนินการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ดําเนินการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ี
มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.02 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดมีาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 
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มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษารวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของประชุม วางแผนจัดโครงการ กิจกรรมและมอบหมาย

ใหมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สรางความรูและสรางความเขาใจใหแกครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนอยางตอเนื่อง 

การดําเนินการ (Attempt) 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักโดยการสรางความรู ความเขาใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนมีแผนงาน 
โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
และสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียน 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และ
ผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ี
มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.10 
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ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดมีาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัตติามประเด็น  1  ขอ 1 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 6 
 

ตัวบงชี้ท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ 
     รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ  
     ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  
     ทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ   
     วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ 
     อนุรักษสิ่งแวดลอม 

4 ด ี

6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ 
     นันทนาการ 

5 ดมีาก 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5 ดมีาก 

เฉล่ีย 4.75 ดีมาก 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ด ี คะแนน  3.50  –  4.49 
พอใช คะแนน  2.50  –  3.49 
ตองปรับปรุง คะแนน  1.50 –  2.49 
ตองปรับปรุงเรงดวน คะแนน  1.00  –  1.49 
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มาตรฐานท่ี 7ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1  ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผนระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง

โดยดําเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกอบดวยระบบพัฒนาคุณภาพระบบการ
ติดตามคุณภาพกระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพโดยกําหนดระเบียบวิธีการข้ันตอนบุคลากร
งบประมาณและระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในเชนนโยบายและแผนงานประกันคุณภาพคณะ
บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพคูมือการประกันคุณภาพมาตรฐานและ
เกณฑการประกันคุณภาพตลอดจนประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีจะสงผลใหผูเรียนและผูจบการศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 
ความพยายาม (Attempt)  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจดัทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรยีน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 

 
 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น และ (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี 7ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผนระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

อยางตอเนื่องโดยดําเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 
มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้  

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จ

จากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนมี
คูมือและแผนการประกันคุณภาพมีหลักฐานหรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในประจําปมีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําปรวมท้ัง
ขอเสนอแนะมาใชพัฒนาปรบัปรุงการบริหารมีการปฏิบัตงิานโดยใชระบบคุณภาพ (PDCA) มี
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ
กรรมการสถานศึกษารวมท้ังสาธารณชน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ 

ผลการตัดสินตามเกณฑ 
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

1 1.1 5     
 1.2 5     
 1.3 5     
 1.4 5     
 1.5  4    
 1.6      
 1.7   3   
 1.8 5     
 1.9 5     
2 2.1 5     
 2.2 5     
 2.3  4    
 2.4  4    
 2.5 5     
3 3.1 5     
 3.2  4    
 3.3  4    
 3.4 5     
 3.5 5     
 3.6 5     
 3.7 5     
 3.8 5     
 3.9 5     
 3.10  4    
 3.11  4    
 3.12  4    
4 4.1 5     
5 5.1 5     
 5.2 5     
6 6.1 5     
 6.2  4    
 6.3 5     
 6.4 5     
7 7.1 5     
 7.2   3   

รวม 110 36 6 - - 
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รวมตัวบงชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  คือ ดี  จํานวน 22  ตัวบงชี้   
 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
พอใช 23 ตัวบงชี ้ 3 

 
เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูใน

เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุง
เรงดวน 

5 

ด ี 24 – 33 ตัวบงชี ้ 4 
พอใช 18 – 23 ตัวบงชี้ 3 
ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบงชี้ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา 12 ตัวบงชี ้ 1 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 7 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน (5 คะแนน)                                           

5 ดีมาก 

7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  (5 คะแนน) 

3 พอใช 

เฉล่ีย 4 ดี 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ด ี คะแนน  3.50  –  4.49 
พอใช คะแนน  2.50  –  3.49 
ตองปรับปรุง คะแนน  1.50 –  2.49 
ตองปรับปรุงเรงดวน คะแนน  1.00  –  1.49 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมท้ัง 7 มาตรฐาน  
 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.62 ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
4.6 ดมีาก 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.58 ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย 
5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก 

4.75 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ด ี
เฉล่ีย 4.65 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน   
 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร มีผลการประเมินท้ัง 7 มาตรฐาน อยูในระดับ   
 
 ดีมาก     ดี    พอใช   ควรปรับปรุง  ตองปรับปรุง 

 
 

 เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ด ี คะแนน  3.50  –  4.49 
พอใช คะแนน  2.50  –  3.49 
ตองปรับปรุง คะแนน  1.50 –  2.49 
ตองปรับปรุงเรงดวน คะแนน  1.00  –  1.49 
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บทท่ี 4  

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
      ผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัย พบวามีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีวิทยาลัย
มีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีวิทยาลัยยังตองไดรับ
การพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือใหไดคุณภาพศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา               
ซ่ึงพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
 

1. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดีและอยูในระดับท่ีนาพอใจ เรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ (5 ตัวบงช้ี) 

1. ตัวบงชี้ท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใน
มาตรฐานท่ี 1 

2. ตัวบงชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน ในมาตรฐานท่ี 2 
3. ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาในมาตรฐานท่ี 3 
4. ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพรในมาตรฐานท่ี 5 
5. ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูน

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมใน
มาตรฐานท่ี 6 

 
2. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง เรียงตามลําดับจากมากไป

หานอย ดังนี ้(5 ตัวบงช้ี) 
 - 
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4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ซ่ึงไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังนี้ 
 

4.2.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ไดแก โครงการดังตอไปนี้ 
ปการศึกษา 2557 

1. โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
2. โครงการติดตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 
3. โครงการสงเสริมความรูในดานภูมิปญญาทองถ่ินภายในประเทศเพ่ือการ

พัฒนาผูเรียน 
4. โครงการสงเสริมความรูในดานภูมิปญญาทองถ่ินตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

ผูเรียน (ทุกสาขางาน) 
5. โครงการแขงทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานระดับภาคเหนือ  ระดับชาติ 
6. โครงการตอบปญหาวิชาชีพการบัญชีฃ 
7. โครงการตอบปญหาวิชาการเลขานุการ 
8. โครงการแขงขันตอบปญหาวิชาชีพการขายและการตลาด 
9. โครงการทดสอบมาตรฐานการใชคอมพิวเตอร 
10.โครงการพิจารณาเงินทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประจําปงบประมาณ 2557 

 
4.2.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ รองรับอาเซียน 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติ(สรางผูนําอาเซียน) 
4. โครงการแนะแนวอาชีพและจัดหางานสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
5. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
7. โครงการนวสัมพันธระหวางหนวยศึกษาดูงานองคการ 
8. โครงการประชุมสัมมนารวมกับนักศึกษาตางประเทศ 
9. โครงการเผยแพรความรูดานอาชีวศึกษาของตางประเทศ 
10.โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ (Brush Up Your English for 

Marketing) 
11.โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
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12.โครงการจัดทําแผนการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

13.โครงการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

14.โครงการปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกงานของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

15.โครงการสัมมนาการศึกษาของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนา
ในอนาคต 

 
4.2.3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

1. โครงการประชุมเชิงวิชาการ จัดทําแผนโครงการปฏิบัติกิจกรรม  2557 
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

ปฏิบัติงานรวมกับวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
3. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2556 (ท่ีสอดคลองกับ    

อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ) 
4. โครงการประเมินการบริหารและภาวะผูนําของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 
5. โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2556- 2559)โครงการ

ปรับปรุงซอมแซมและพัฒนาเครือขายระบบภายในหองบริการคอมพิวเตอร 
6. โครงการซอมแซมคอมพิวเตอรและพัฒนาระบบเครือขายภายใน

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
7. โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบขอมูลสารสนเทศ 

โดยบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
8. โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ดาน (ความปลอดภัยการทะเลาะวิวาท สิ่งเสพ

ติด สังคม การพนัน  การทะเลาะวิวาท  
9. โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนวิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 
 

4.2.4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
1. โครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว  
2. โครงการจัดและแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณใหมดานการบัญชี                 
3. โครงการการสรางผูประกอบการนักบัญชีรายใหม 
4. โครงการออกคายอาสาพัฒนา 
5. โครงการ ผูรับบริการฝกอาชีพระยะสั้น  
6. โครงการรวมดวยชวยประชาชน  
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7. โครงการ Fix it Center 
 

4.2.5  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
1. โครงการจัดแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย 
2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแกไข และพัฒนาการเรียนการสอน 
4. โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 
5. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 
6. โครงการสนับสนุนการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ 

2557 
7. โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

และการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา  
 

4.2.6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ทางกาย อารมณ สังคม และทางจิตวิญญาณ) 
2. โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม  
3. โครงการประกวดมารยาทไทย 
4. โครงการแหเทียนเขาพรรษา 
5. โครงการพัฒนาสถานท่ีสําคัญทางศาสนา 
6. โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
7. โครงการ 5 ธันวา มหาราช 
8. โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา แหเทียนเขาพรรษา 
9. โครงการสงเสริมภาวะผูนําพัฒนาคุณธรรมสูความพอเพียง 
10.โครงการครูพระสอนศีลธรรม (ฝกสมาธิ)ลูกเสือ ปวช.1 
11.โครงการกตัญุตาคุณครู ประจาํป 2557 (ไหวครู) 
12.โครงการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง แกบุคลากรของ

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร (การรณรงคในการประหยัดสาธารณูปโภค) 
13.โครงการสงเสริมสุขภาพรางกาย สติปญญา 
14.โครงการกีฬา กรีฑา ภายในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
15.โครงการพัฒนาจิต สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 
4.2.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

1. โครงการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
2. โครงการอบรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานและตัวบงชี้การ

ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
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3. กิจกรรม/ประชุมสัมมนาการจัดพัฒนา กํากับติดตามและประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 
 

1. การสนับสนุนดานทุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน หรือสถานประกอบการ ใหกับ
นักเรียน  นักศึกษา 

2. การสนับสนุนดานทุนศึกษาคนควางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ใหกับผูเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  จากภาครัฐและเอกชน 

3. การแลกเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณในการจัดการเรียนรูจากสภาพจริง ท่ีไดจาก
องคกรหรือสถานประกอบการท่ีเก่ียงเนื่อง เพ่ือเกิดประโยชนตอการศึกษาและคนควา 

4. การสนับสนุนครุภัณฑทางการศึกษาใหเพียงพอตอสัดสวนจํานวนผูเรียนท่ีมีเพ่ิมมาก
ข้ึน 
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