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  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา              

ตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษา การจัดการ

เรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน การบริการวิชาชีพสูสังคม การจัดทํานวัตกรรม วิจัยและส่ิงประดิษฐ 

วิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวา การสรุปรายงานผลการประเมินจะเปนประโยชนแกหนวยงาน และ

ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงานตอไป   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เดิมช่ือโรงเรียนชางไมกําแพงเพชร เปดทําการสอนเมื่อวันท่ี  
18 เมษายน 2482 แผนกชางไม ปการศึกษา 2503 ไดขยายหลักสูตรเปดสอนช้ันอาชีวศึกษาช้ันสูง
แผนกชางกอสราง และเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนชางไมกําแพงเพชรเปนโรงเรียนการชางกําแพงเพชร 
ภายหลังไดเปล่ียนจากช้ันมัธยมอาชีวศึกษา เปนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (สายอาชีพ) และจากช้ัน
อาชีวศึกษาช้ันสูงเปนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503   
 ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2 ระบบ คือ ระบบ
ปกติ เปดทําการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาคี  คือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ระดับปริญญาตรี 
1.  การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน  แบงเปน  4  ประเภทวิชา  คือ 
 1.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 1.2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
 1.3  ประเภทวิชาคหกรรม 
 1.4  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2.  หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน  ปจจุบันเปด  3 หลักสูตร 
  2.1  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผูสําเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  3  ป เปดทําการสอน  13 สาขางาน  
   (1)  สาขางานยานยนต 
   (2)  สาขางานเครื่องมือกล    
   (3)  สาขางานเช่ือมโลหะ 
   (4)  สาขางานไฟฟากําลัง 
   (5)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
   (6)  สาขางานสถาปตยกรรม 
   (7)  สาขางานกอสราง 
   (8)  สาขางานการบัญชี 
   (9)  สาขางานการขาย 
   (10)  สาขางานการเลขานุการ 
   (11)  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   (12)  สาขางานธุรกิจคหกรรม 
   (13)  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2.2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
(ปวช.)  เขาศึกษาตอ  2  ป  หรือผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาเขา
ศึกษาตอ 2 ป โดยเปดทําการสอน 16 สาขางาน คือ 
 (1)  สาขางานเทคนิคยานยนต  

(2)  สาขางานเครื่องมือกล  
(3)  สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ  
(4)  สาขางานเครื่องกลไฟฟา  
(5)  สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
(6)  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  
(7)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 
(8)  สาขางานระบบเสียงและภาพ  
(9)  สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต  
(10)  สาขางานเทคนิคการกอสราง  
(11) สาขางานการบัญชี 
(12) สาขางานการตลาด 
(13)สาขางานการเลขานุการ 
(14)สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(15)สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(16) สาขางานธุรกิจคหกรรม 

 
 2.3  หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ไดจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผูสําเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทา
เขาศึกษาตอ  3  ป เปดทําการสอน 7 สาขา คือ 
   (1)  สาขางานยานยนต 
   (2)  สาขางานเครื่องมือกล    
   (3)  สาขางานเช่ือมโลหะ 
   (4)  สาขางานไฟฟากําลัง 
   (5)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
   (6)  สาขางานการบัญชี 
   (7)  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
      
   หลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. รับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. หรือผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาเขาศึกษา
ตอ 2 ป โดยจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยเปดทําการสอน 5 สาขาวิชา คือ 
 (1)  สาขาเทคนิคยานยนต 
 (2)  สาขางานเครื่องมือกล 
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  (3)  สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 
  (4)  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
  (5)  สาขางานการบัญชี 
 
 2.4  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาท่ี  โดยจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยเปด
ทําการสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยียานยนต 
 
3. ขนาดและท่ีต้ัง 
 ปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ต้ังอยูเลขท่ี 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 ตามมาตรฐานและตัวบง ช้ีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา   
 มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ จํานวน 9 ตัวบงช้ีมีผลการประเมิน     
                           อยูในระดับ ดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี 
                            มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 3 ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน  12  ตัวบงช้ีมีผลการประเมินอยูใน     
                           ระดับ ดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบงช้ีมีผลการประเมิน     
                           อยูในระดับ ดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน 2 ตัวบงช้ี 
                           มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง  
                           โลกจํานวน 4 ตัวบงช้ีมีผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
 มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน  2  ตัวบงช้ีมีผลการประเมินอยูใน   
                           ระดับ ดีมาก 
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5. จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา  
จุดเดน 

ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
1. ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม  2.00 ข้ึนไปผานเกณฑระดับ ดีมาก 
2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน      

ผานเกณฑระดับ ดีมาก 
3. ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานเกณฑระดับ ดีมาก 
4. ผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  

ต้ังแตคาเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปผานเกณฑระดับ ดีมาก 
5. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาผานเกณฑระดับ ดี 
6. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ปผานเกณฑ

ระดับ ดีมาก 
7.  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการท่ีมี

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑระดับ ดีมาก  
 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

1. คุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียนผานเกณฑระดับ ดีมาก 

2. คุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาผานเกณฑระดับ ดีมาก 
3. คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผานเกณฑระดับ ดีมาก 
4. คุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผานเกณฑระดับ ดีมาก 
5. คุณภาพในการฝกงานผานเกณฑระดับ ดีมาก 

 
ดานบริหารจัดอาชีวศึกษา   

1. คุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาผานเกณฑระดับ ดีมาก 
2. คุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณผานเกณฑระดับ ดีมาก 
3. คุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาผานเกณฑระดับ             

ดีมาก 
4. คุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาผานเกณฑระดับ   

ดีมาก 
5. คุณภาพในการบริหารความเส่ียงผานเกณฑระดับ ดี 
6. คุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียนผานเกณฑระดับ ดีมาก 
7. คุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร

เรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการผานเกณฑระดับ ดีมาก 
8. คุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอรผานเกณฑระดับ  ดีมาก 
9. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานเกณฑระดับ  ดี 



 
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ปการศึกษา 2558               

10. คุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ ผานเกณฑระดับ ดี 
11. คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและหรือ

ตางประเทศ ผานเกณฑระดับ ดีมาก 
 
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

1. คุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพผานเกณฑระดับ ดีมาก 
 
ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียนผานเกณฑระดับ ดีมาก 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย
ของครูผานเกณฑระดับ ดีมาก 

  
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

1. คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมผานเกณฑระดับ ดีมาก 

2. คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ อนุรักษส่ิงแวดลอมผานเกณฑระดับ ดีมาก 
3. คุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการผานเกณฑระดับ ดีมาก 
4. คุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาผานเกณฑของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ดีมาก 

 
ดานการประกันคุณภาพภายการศึกษา 

1. คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ผานเกณฑระดับ ดีมาก 
2. คุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ผานเกณฑระดับ ดี 

 
 

จุดท่ีตองพัฒนา 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ต้ังแตคาเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษผานเกณฑระดับ พอใช 

2. คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยผานเกณฑระดับ 
พอใช 
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6.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 

 แนวทางพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  โดยผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) สรุปได
เปนขอๆ ดังตอไปนี ้

 

1. สถานศึกษาควรเปนศูนยกลางการเรียนรูอาชีวศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาครูผูสอนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทันตอเทคโนโลยีปจจุบัน 
3. นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาตองมีความรูความสามารถเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
4. นักศึกษาไดรับกระบวนการเรียนรูท่ีดี เหมาะสมกับอาชีพ 
5. มีการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาใหสะอาดรมรื่น 
6. สถานศึกษาเปนผูนําดานเทคโนโลย ี
7. สถานศึกษาควรจัดหาทุนการศึกษาใหกับผูเรียน 
8. ผูสอน ผูเรียน และบุคลากรไดมีสวนรวมพัฒนาตามโครงการตางๆ 
9. ผูเรียนใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ไดตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

ผูเรียนมีความรูและทักษะในการทํางานตามความตองการของตลาดแรงงานหรือ
สามารถเปนผูประกอบการเอง 

10. สถานศึกษาควรหาเงินหรืองบประมาณดวยตนเองมาใชเปนบางสวน 
11. ผูสอนและผูเรียนมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามหลักสูตรและการประเมิน มีความ

หลากหลายในการเรียนรู เนนมีทักษะเช่ียวชาญพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง 
12. ผูเรียนจบการศึกษาทุกระดับของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร มีคุณภาพดี 
13.  ผูเรียนจบมีงานทําตรงตามสาขาท่ีเรียน สามารถประกอบกิจการเปนของตัวเองได 
14. บุคลากรในวิทยาลัยควรมีจิตสํานึกในการทํางาน และมีความสามัคคี  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  
ประวัติของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร เดิมช่ือโรงเรียนชางไมกําแพงเพชร เปดทําการสอนเมื่อวันท่ี 
18 เมษายน 2482 แผนกชางไม ปการศึกษา 2503 ไดขยายหลักสูตรเปดสอนช้ันอาชีวศึกษาช้ันสูง
แผนกชางกอสราง และเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนชางไมกําแพงเพชรเปนโรงเรียนการชางกําแพงเพชร 
ภายหลังไดเปล่ียนจากช้ันมัธยมอาชีวศึกษา เปนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (สายอาชีพ) และจากช้ัน
อาชีวศึกษาช้ันสูงเปนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503   
 ปการศึกษา 2519 เปนโรงเรียนเทคนิคกําแพงเพชร วันท่ี 1 เมษายน 2523 ยกฐานะ จาก
โรงเรียนเทคนิคกําแพงเพชร เปนวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรไดเปดสอน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2503 ประเภทวิชา 
คหกรรมในปการศึกษา 2519 และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในปการศึกษา 2523 เปดสอนระดับ ปวช.  
ปการศึกษา 2525  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปการศึกษา  2530 และระดับปริญญาตรี 
(ทล.บ.) ปการศึกษา 2557  
 ปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ต้ังอยูเลขท่ี 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  ต้ังอยู  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  มีสถานท่ี
ราชการอยูตลอดแนวถนน  ไดแก ท่ีวาการอําเภอเมือง  พิพิธภัณฑ มีวัดท่ีสําคัญหลายแหง ไดแกวัดคูยาง 
วัดนาควัชรโสภณ วัดบาง และวัดพระบรมธาตุ  มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจําจังหวัดไดแก 
โรงเรียนกาํแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยาและ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สถานพยาบาล 
ไดแก  โรงพยาบาลกําแพงเพชร โรงพยาบาลเอกชนเมืองกําแพงเพชรและโรงพยาบาลแพทยบัณฑิต 
มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจกลางเมืองไดแก สวนสาธารณสิริจิตอุทยาน ลานอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ 
มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 

กําแพงเพชร อยูทางภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยทางทิศเหนือและทิศใตของจังหวัด
เปนท่ีราบทางทิศตะวันตกเปนภูเขาสลับซับซอนและเปนตนน้ําของลําธารตางๆเชนคลองสวนหมาก 
คลองวังเจา คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสูแมน้ําปงท่ีเปนแมน้ําสําคัญท่ีไหลผานกลางพื้นท่ี
ของจังหวัดต้ังแตเหนือสุดจนใตสุดกําแพงเพชรเปนท่ีต้ังของเมืองเกาท่ีปรากฏหลักฐานอยูใน
ประวัติศาสตรไทยไมนอยกวา 700 ป เคยเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเปนเมือง
ลูกหลวงและเปนเมืองหนาดานทางยุทธศาสตรท่ีสําคัญกําแพงเมืองและปอมปราการจึงถูกสรางอยาง
แข็งแรงและยังเหลือรองรอยอยูจนปจจุบันจากหลักฐานทางประวัติศาสตร กอนมีเมืองกําแพงเพชร
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เคยมีเมืองเกามากอน 2 เมืองคือเมืองชากังราว ต้ังอยูทางฝงซายของแมน้ําปงและเมืองนครชุมอยูทาง
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
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และการจัดการศึกษาระบบเทียบ
โอนการศึกษา 
  1.2.1  การจัดการเรียนการสอน  แบงเปน  4  ประเภทวิชา  คือ 
    (1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    (2)  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
    (3)  ประเภทวิชาคหกรรม 
    (4)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  1.2.2  หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน  ปจจุบันเปด 3 หลักสูตร 
    1)  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผูสําเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ 2 ป เปดทําการสอน  13 สาขางาน  คือ 
    (1)  สาขางานยานยนต 
    (2)  สาขางานเครื่องมือกล    
    (3)  สาขางานเช่ือมโลหะ 
    (4)  สาขางานไฟฟากําลัง 
    (5)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
    (6)  สาขางานสถาปตยกรรม 
    (7)  สาขางานกอสราง 
    (8)  สาขางานการบัญชี 
    (9)  สาขางานการขาย 
    (10)  สาขางานการเลขานุการ 
    (11)  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    (12)  สาขางานธุรกิจคหกรรม 
    (13)  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   2)  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ 
(ปวช.)  เขาศึกษาตอ  2 ป หรือผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาเขา
ศึกษาตอ 2 ป โดยเปดทําการสอน 16 สาขางาน  คือ 
  (1)  สาขางานเทคนิคยานยนต  

 (2)  สาขางานเครื่องมือกล  
 (3)  สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ  
 (4)  สาขางานเครื่องกลไฟฟา  
 (5)  สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
 (6)  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  
 (7)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

(8)  สาขางานระบบเสียงและภาพ  
(9)  สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต  
(10)  สาขางานเทคนิคการกอสราง  
(11) สาขางานการบัญชี 
(12) สาขางานการตลาด 
(13)สาขางานการเลขานุการ 
(14)สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(15)สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(16) สาขางานธุรกิจคหกรรม 

      

   3)  หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  ไดจัดการศึกษา  
   หลักสูตรทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผูสําเร็จการศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3)  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  3  ป  
   หลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ป ว ส .  รั บ ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาระดับ ปวช. หรือผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาเขาศึกษา
ตอ 2 ป โดยจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ โดยเปดทําการสอน 6 สาขาวิชา คือ 
    (1)  สาขางานยานยนต 
    (2)  สาขางานเครื่องมือกล 
    (3)  สาขางานไฟฟากําลัง 
    (4)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
    (5)  สาขางานการบัญชี 
    (6)  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

      4) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาท่ี  โดยจัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ โดยเปดทําการสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยียานยนต 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษาแตละระดับช้ัน 
 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน นักศึกษา 

ปวช. 1 755 
ปวช. 2 598 
ปวช. 3 535 
รวม 1,888 

ปวส. 1 776 
ปวส. 2 630 
รวม 1,406 

ปริญญาตรี 1 16 
ปริญญาตรี 2 10 

รวม 26 
รวมท้ังสิ้น 3,320 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนครู-อาจารยจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทวุฒิ ชาย หญิง รวม 
1.ปริญญาเอก 3 1 4 
2.ปริญญาโท 48 24 72 
3.ปริญญาตร ี 42 29 71 
4.อนุปริญญา - - - 
5.ตํ่ากวาอนุปริญญา - - - 
6.ไมมีวุฒิทางคร ู - - - 
ครู –อาจารยประจํา และ ครูพิเศษ  รวมท้ังหมด 94 54 147 

                                                               ขอมูลงานบุคลากร  ณ เมษายน2558 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา 
 

ประเภทวิชา/สาขางาน ชาย หญิง รวม 
1.อุตสาหกรรม 85 9 94 
2.พาณิชยกรรม 1 13 14 
3.คหกรรมผลิต 1 3 4 
4.เทคโนโลยีและสารสนเทศการส่ือสาร 6 4 10 
5.สามัญสัมพันธ 4 21 25 

รวม 97 50 147 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาท่ีและเพศ 
 

 
ตําแหนง 

ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ  
 รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ฝายบริหารทรัพย        
1.งานบริหารงานท่ัวไป  1  1   2 
2.งานบุคลากร  1     1 
3.งานการเงิน  3     3 
4.งานการบัญชี  2     2 
5.งานพัสดุ 1 3 3 1   8 
6.งานอาคารสถานท่ี 3 6 5 1   15 
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.งานสงเสริมการคา  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.งานสื่อการเรียนการสอน  1     1 
4.งานวัดผลและประเมินผล  1     1 
5.งานวิทยบริการและหองสมุด 1 1     2 

รวมท้ังหมด 7 31 8 3  1 50 
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 1.3  ระบบโครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายเดโชวัต  ทักคุม 
 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายยุทธพิชัย   กลาหาญ 
 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายนิธิศศักด์ิ  นอยรูปเรา 

 

ฝายวิชาการ 

นายสิทธิชัย  สนุนพิทักษ 

งานบริหารงานทั่วไป 

นายสุพล  จันปอภาร 

งานบุคลากร 

นายคชา  กังวาฬ 
 

งานการเงิน 

นางสุดใจ  ยาละ 
 

งานการบัญช ี

นางสุรคณา  ศรีเดช 
 

งานพัสดุ 

นายสมบัติ  ชิวหา 
 

งานอาคารสถานที ่

นายขจรศักด์ิ  จันทรนวล 
 

งานทะเบียน 

นายฉันทพัฒน  สมนึกเจริญสุข 

งานประชาสัมพันธ 

นายธารางกูล  บัวบาน 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสิรินาฏ  สมนักพงษ 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายนุกูล เทียนการ 
 

งานสงเสริมผลิตผล  

การคาและประกอบธุรกิจ 

นายสุชาญ  นาคนอย 
 

งานความรวมมือ 

นายไชยบูรณ  ประเดิมรัตนกุล 

 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ 
นางจุฑารัตน  เนวะมาตย 

งานประกันคุณภาพ       

และมาตรฐานการศึกษา 

นายวาที  สุรินทะ 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นายอัธฌายนัน  สงวนวงศ 
 

งานโครงการพิเศษ 

และการบริการชุมชน 

นายอุดม  เสือดอนกลอย 

งานปกครอง 

นายชัยพร  ดอนกลาง 

งานครูที่ปรึกษา 

นางสาวณัฐปาลิน ทักษิณวงศ 
 

งานแนะแนวอาชีพ 

และจัดหางาน 

นายวันชัย  กอบกิจ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธและ

แผนกวิชาชีพ  

1. นางชนัญญา  มุงตอกิจ สามัญสัมพันธ 

2. นายสมศักดิ์  พุฒตาลดง ชางยนต 

3. นายวชัรธน  ขอพรกลาง ชางกลโรงงาน 

4. นายพงษเพชร  นาคพงษ ชางเชื่อม 

5. นายณรงค  ตระกูล ชางไฟฟา 

6. นายธวัชชัย  พุมร้ิว ชางอิเล็กทรอนิกส 

7. นายพิชิต  แสงจันทร ชางกอสราง 

8.นายกฤษฎา ชูกล่ิน ชางเทคนคิพ้ืนฐาน 

9. นายวีระพงษ  ขาํเปรม ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 

10. นายสมทัย  บัวชื่น ชางเทคนคิสถาปตยกรรม 

11.นางจิตราภรณ  แซตั้ง การบัญชี 

12.นางศุภรัตน  เทยีบลม การขายและการตลาด 

13.นางมะลิวัลย งามจันทราทิพย การเลขานุการ 

14.นายอํานวย ดีพา คอมพิวเตอรธุรกิจ 

15. นางกานดา ขําเปรม ธุรกิจคหกรรม 

16. นายสัจจา  มโนมัยนุกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางพชรกมล  อินทรสูต 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายสิทธิพร  ไกรยวงศ 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

นายประหยัด  แชมจุย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

นายจําลอง  สิงหโต 
 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายศุภกร  ศรีอาวุธ 
 

ผูอํานวยการ 

นายมะณู  คุมกล่ํา 

งานสวัสดิการ 

นักเรียน นักศึกษา 

นางสุธาทิพย  เมฆพัฒน 
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1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจเปนท่ียอมรับในสังคม ท้ังทางดานนักเรียน นักศึกษา บุคลากรใน
สถานศึกษา และสถานศึกษา 
 

ปการศึกษา 2558 รางวัล/เกียรติบัตร/โล 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
 

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ
เปนภาษาอังกฤษ ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงสากลหญิง
ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยสากล
ชายในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยสากล
หญิงในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

6. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง
หญิง ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  
7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง
ชายในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  
8. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรักการอาน ในการ
แขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  
9. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแขงขันตอบปญหา
วิชาการวิชาประวัติศาสตร ในการแขงขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

 10. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย             
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีสากล           
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ิงประดิษฐ
เครื่องดูดใบไมดวยระบบไซโคลน 

 13. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ิงประดิษฐ
ผลิตภัณฑกลวยน้ําวาฟาทะลายโจร 
14. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ิงประดิษฐเตารีด
ประหยัดพลังงานไฟฟา 

 15. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ิงประดิษฐ
รถสามลอโยกสําหรับคนพิการรูปแบบใหม 
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ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 16. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ิงประดิษฐ
หัตถศิลปแขวนฝาผนังจากเศษวัสดุ 

 17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ิงประดิษฐรถ
ชวยเหลือผูสูงอายุ 2 ระบบ 

ระดับภาค 18. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ งาน
ควบคุมเครื่องกลึง CNC  
19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ งานควบคุมเครื่องกัด CNC 
20. . รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ งาน
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร 

21. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ งานมาตรวิทยาดานมิติ(ทีม) 

22. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ 

ระดับชาติ 23. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตรฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ 

 24. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬาหมากลอม

อาชีวศึกษา 

25. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันวิทยากรครูฝก

ขับข่ีปลอดภัยฮอนดา ครั้งท่ี 12 

26. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขง ขันหุนยนต

อาชีวศึกษา 

 27.  รางวัลการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 

ระดับดีมาก (รอยละ 100)  

ระดับนานาชาติ 28. การประกวดส่ิงประดิษฐ  เตียงผูปวยโรคอัมพาต 

ประเทศไตหวัน (ไดรับรางวัลเหรียญทอง) 
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1.5  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สภาพความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวัง (สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ได

เนนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ในดานตางๆ ดังนี ้

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

 
1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียงประจําปการศึกษา 

2558  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดานความเสี่ยง เปาหมายความสําเร็จ 

1. ความเส่ียงดานความปลอดภัย ของ
ผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา                                  

-  ความเส่ียงดานความปลอดภัย ของผูเรียน   ครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

ผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา ไดรับการ

ดูแล รกัษาความปลอดภัย มากกวารอยละ 80 

2. ความเส่ียงดานการทะเลาะวิวาท                                                                                                 -  ความเส่ียงดานการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นกัศึกษา

ภายในสถานศึกษา มีการกําหนดมาตรการ กํากับ

ติดตาม และการทะเลาะวิวาทลดลงอยางตอเนื่อง 

3. ความเส่ียงดานส่ิงเสพติด     - ความเส่ียงดานส่ิงเสพติด ภายในสถานศึกษาลดลงอยาง

ตอเนื่อง  

4. ความเส่ียงดานสังคม เชนการต้ังครรภ
กอนวัยอันควร         

-  ความเส่ียงดานสังคม เชนการต้ังครรภ 

กอนวัยอันควร ลดลง 

5. ความเส่ียงดานการพนันและการมั่วสุม   
 

- ความเส่ียงดานการพนันและการมั่วสุม ไมมีความเส่ียง

ดานการพนันและการมั่วสุมภายในสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา 

 ปรัชญา  
ทักษะเปนหนึ่ง ลึกซึ้งคุณธรรม นอมนําการศึกษา 
ใฝหาความรูเชิดชูสถาบัน   
 

 วิสัยทัศน   
 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  มุงพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ   
1. จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสงเสริมการสรางนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
3.   บริหารสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   

พอเพียง 
 

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

                3.  บริหารจัดการสถานศึกษาและปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 
แกผูเรียนใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เปาประสงค (Goals) 
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ผูเรียนมีความรู ความคิดสรางสรรคและทักษะดานเทคโนโลยีในการสรางนวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ  
3. บุคลากรและผูเรียนมีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา  
 ทักษะดี มีมาตรฐาน   บริการวิชาชีพสูชุมชน 
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2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากลและ     
                              ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 

กลยุทธ (Strategies) 
 1. พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 2. เพิ่มขีดสมรรถนะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ันมุงสูมาตรฐานสากล 
 3. สนับสนุนทุนการศึกษาของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 4. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตส่ือการเรียนรูดวย CAI และ E-Learning 
 5. พัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรูในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 6. สงเสริมสนับสนุน กํากับงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ สมศ. 
 7. สงเสริมสนับสนุนผูเรียนคนคิด สรางนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน  
 8. สงเสริมสนับสนุนครูผูสอนพัฒนานวัตกรรมและทําวิจัยเพื่อการเรียนการ 
 9. สงเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาชีพตามความตองการของ 
 10. สงเสริมพัฒนากลวิธีในการชักจูงใหผูเรียนมาเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน  
 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. พัฒนาคานิยมรวมใหผูเรียนยึดมั่นในความดี มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอสังคม 

 5. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนกลาแสดงออก และมีภาพลักษณใหเปนท่ี

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

 11. สนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
  

กลยุทธ (Strategies)  
 1. พัฒนาศูนยอาชีวศึกษาอาเซียนในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 2. สงเสริมสนับสนุนเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหวางสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 
 3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนาภาษาตางประเทศ 
 4. สงเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับประเทศในประชาคมอาเซียน  
 5. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อมุงสูประชาคมอาเซียน 
 6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหองเรียนมาตรฐานเปนหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 7. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 
 8. พัฒนาเครือขายการแลกเปล่ียนบุคลากรอาชีวศึกษาระหวางประชาคมอาเซียน  
 

แผนการควบคุม กํากับ ติดตาม 
 

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

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

การควบคุมกํากับติดตามเปนข้ันตอนหรือองคประกอบสําคัญข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการทางการ
บริหารท่ีตอเนื่องและสัมพันธกันของการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของ
องคการและการจัดทําแผนปฏิบัติการผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนการควบคุมและการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการทบทวนและการปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานขององคการใหสอดรับกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปองคประกอบสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธแสดงไวในแผนภาพดังนี้ 
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แผนภาพองคประกอบสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 

 สถานศึกษาท่ีตรวจสอบตัวเองเปนประจําจะสามารถเรียนรูและพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืนในการเรียนรูของสถานศึกษาควรจะตองทําการศึกษาวิเคราะหวางแผนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบรวมท้ังผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนโดยจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดยการอาศัย
ตัวช้ีวัดผลงานหลักท่ีกําหนดไวลวงหนาการท่ีวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรไดจัดทําแผนกลยุทธเพื่อ
กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธและดัชนีช้ีวัดพรอมท้ังไดกําหนดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เปนการแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงของการปฏิบัติงานเพื่อ
เปาหมายท่ีคาดหวังอยางมีเหตุมีผล 
 

 ในการบริหารแผนกลยุทธของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรใหบรรลุตามวิสัยทัศนพันธกิจ
และเปาประสงคท่ีกําหนดไวจําเปนตองมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีช้ีวัด
หรือตัวช้ีวัดผลงานหลักโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บและรายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการตามแผนกลยุทธกําหนดข้ึนเปนระยะๆรวมท้ังประเมินเปาหมายผลงาน
ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) เพื่อชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีถูกตองครบถวนสําหรับใชใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและเพื่อจะไดทราบถึงผลการดําเนินงานความกาวหนาปญหาอุปสรรค
อันจะไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือปรับเปล่ียนทิศทางกิจกรรมการดําเนินงานของวิทยาลัยฯให
เหมาะสมและประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคท่ีไดกําหนดไวรวมกันและสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจทางการบริหารรวมท้ังการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนไดดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนกลยุทธ 

(Strategic Planning) 

การควบคุมและวัดผลงาน 
(Strategic Controlling) 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
(Strategic 

Implementation) 
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เคร่ืองมือในการประเมินผลรูปแบบตางๆ ในภาคราชการ 
 

1. แนวคิดเบือ้งตนเก่ียวกับการติดตามประเมินผลในภาคราชการ 
 

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

 
  

หนาท่ีทางการจัดการของผูบริหาร  ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร 
(Organizing) การส่ังการและช้ีนํา (Leading) และการประเมินผลและควบคุม (Controlling) จะ
พบวาการประเมินผลการดําเนินงานเปนหนึ่งในหนาท่ีทางการจัดการท่ีองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนให
ความสําคัญ  เนื่องจากการประเมินผลชวยในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงองคกร  โดยทําใหองคกร
ทราบสถานะหรือสถานการณขององคกรในขณะนั้น  อันจะทําใหผูบริหารสามารถบริหารองคกรได
อยางสูงสําหรับองคกรและผูบริหารทุกระดับช้ัน  แตผูบริหารในระดับตางๆ ไมสามารถท่ีจะประเมิน
ทุกอยางภายในองคกร  ท้ังนี้เนื่องจากองคกรหนึ่งๆ จะประกอบดวยกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ 
มากมาย  ผูบริหารยอมไมสามารถท่ีจะประเมินไดครบทุกกิจกรรม  ดังนั้นผูบริหารจึงตองเลือก
ประเมินเฉพาะกิจกรรมหรือส่ิงท่ีมีความสําคัญสําหรับองคกรเทานั้น 
 หลักการ/แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีหลายแนวคิดดวยกันแตหลักการ 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ไดนํามาปรับใชกับหนวยราชการไทย คือ แนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งได
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 ถูกพัฒนาข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1992 โดย Robert S. Kaplan และ 
David P. Norton เพื่อชวยในการประเมินผลองคกรและนําเสนอขอมูลหรือรายงานใหผูบริหาร  โดย
การประเมินผลในส่ีมุมมอง  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 ส่ิงท่ีองคกรมุงหวังหรือตองการท่ีจะบรรลุในดาน
ตางๆ  
 2. ตัวช้ีวัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) ไดแกตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค
ในแตละดาน ซึ่งตัวช้ีวัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดาน
หรือไม 

Balanced Scorecard

(BSC)

Results Based Management 

(RBM)

คํารับรอง

การปฏิบัติราชการ

หลักการ/แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

Balanced Scorecard

(BSC)

Results Based Management 

(RBM)

คํารับรอง

การปฏิบัติราชการ

Balanced Scorecard

(BSC)

Results Based Management 

(RBM)

คํารับรอง

การปฏิบัติราชการ

หลักการ/แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

มุมมองดานการเงิน 
(Financial Perspective)

มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective)

วิสัยทัศน

พันธกิจ
แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค

แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค

แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค

แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดวัตถุประสงค

มุมมองดานกระบวนการภายใน 
(Internal Process Perspective)

มุมมองดานลูกคา 
(Customer Perspective)
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 3. เปาหมายตัวช้ีวัด (Target) ไดแก เปาหมายหรือตัวเลขท่ีองคกรตองการจะบรรลุของ
ตัวช้ีวัดแตละประการ 
 4. แผนงาน โครงการ กิจกรรม (Initiative) คือ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีองคกรจะ
จัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
 
 
 

3. Results Based Management (RBM)  
  

     การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management -RBM) เปนวิธีการบริหาร
จัดการท่ีมุงเนนท่ีผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนหลัก  มีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  โดยการสรางตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมวัดผล
การปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
 

 
  
จากเดิมท่ีหนวยราชการใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคกรโดยมุงเนนท่ีกระบวนการทํางานและตัว
หนวยงานมากกวาปจจัยภายนอก เพื่อใหหนวยราชการมีการพิจารณาผลการปฏิบัติ งานมุมมองท่ี
หลากหลาย  สําหนักงาน ก.พ. ไดนํา Balanced Scorecard มาใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
ระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ แตมีการปรับเปล่ียนมุมมองใหเหมาะสมกับหนวยราชการเปน 4 
มุมมอง ดังนี้ 
 

 

ผลสัมฤทธิ

(Results)
ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes)

ผลงานที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรมของสวนราชการโดยตรง

ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ 

หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต มี

ความเกี่ยวของโดยตรงตอ

ผูใชบริการและสาธารณะ

ผลสัมฤทธิ

(Results)
ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes)

ผลงานที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรมของสวนราชการโดยตรง

ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ 

หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต มี

ความเกี่ยวของโดยตรงตอ

ผูใชบริการและสาธารณะ

แนวคิดดานองคประกอบภายใน
องคกร (Internal Perspective)

แนวคิดดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก
องคกร (External Perspective)

การมองนอกองคกรไปยังผูมีสวน
เกี่ยวของ เชน รัฐบาล ลูกคา ผูรับบริการ
สาธารณชนและสิ่งแวดลอมภายนอก

แนวคิดดานการเงิน 
(Financial perspective)

ความรับผิดชอบขององคกรในดาน
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาของเงินและผลิตภาพ รวม
ไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวคิดดานนวัตกรรม 
(Innovation perspective)

ความสามารถขององคกรในอนาคต 
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 

ปรับปรุง และปฏิบัติอยางมีกลยุทธ 
มีความคิดริเริ่ม

การมองภายในองคกรถึงบุคลากร 
กระบวนการทํางาน โครงสรางองคกร 

การบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะของ
บุคลากร พฤติกรรมองคกร วัฒนธรรม 
คานิยม กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

แนวคิดดานองคประกอบภายใน
องคกร (Internal Perspective)

แนวคิดดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก
องคกร (External Perspective)

การมองนอกองคกรไปยังผูมีสวน
เกี่ยวของ เชน รัฐบาล ลูกคา ผูรับบริการ
สาธารณชนและสิ่งแวดลอมภายนอก

แนวคิดดานการเงิน 
(Financial perspective)

ความรับผิดชอบขององคกรในดาน
ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาของเงินและผลิตภาพ รวม
ไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวคิดดานนวัตกรรม 
(Innovation perspective)

ความสามารถขององคกรในอนาคต 
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 

ปรับปรุง และปฏิบัติอยางมีกลยุทธ 
มีความคิดริเริ่ม

การมองภายในองคกรถึงบุคลากร 
กระบวนการทํางาน โครงสรางองคกร 

การบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะของ
บุคลากร พฤติกรรมองคกร วัฒนธรรม 
คานิยม กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ

วิสัยทัศน

พันธกิจ
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4. คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

     คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดกรอบการประเมินผลการพัฒนา
ระบบราชการสําหรับสวนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด เพื่อรับส่ิงจูงใจตามขอตกลงผลการ
ปฏิบัติราชการ  ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผล 4 มิติ ดังนี้ 
 
 

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

 มีหลักการใหสวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับการเปล่ียนแปลงของ
องคกร เชน การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา  การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน เปนตน 
 ภายใตแตละมิติของคํารับรองการปฏิบัติราชการ  จะประกอบไปดวย  ประเด็นการประเมิน 
ผลตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานในแตละประเด็น  น้ําหนักการใหคะแนน  เปาหมายและเกณฑการให
คะแนนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานแตละตัวรวมถึงแนวทางในการดําเนินงาน 
 
 

มิติที ่ 3 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

มิติที ่ 1 
มิติดานประสิทธิผลตาม พันธ กิจ 

มิติที่  2 มิติดาน 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

มิติที ่ 4 
มิติดานการพัฒนาองคกร 

สวนราชการแสดงความสามารถใน 
การปฏิบัติราชการ 

สวนราชการแสดงผลงานทีบ่รรล ุ
วัตถุประสงคและเปาหมายตามที ่
ไดรับงบประมาณมาดาํเนินการ 

สวนราชการแสดงความสามารถใน 
การเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

ขององคกร 

สวนราชการแสดงการใหความสําคัญ 
กับผูรับบริการ 

ในการใหบริการที่มีคุณภาพ 

มิติที ่ 3 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

มิติที ่ 1 
มิติดานประสิทธิผลตาม พันธ กิจ 

มิติที่  2 มิติดาน 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

มิติที ่ 4 
มิติดานการพัฒนาองคกร 

สวนราชการแสดงความสามารถใน 
การปฏิบัติราชการ 

สวนราชการแสดงผลงานทีบ่รรล ุ
วัตถุประสงคและเปาหมายตามที ่
ไดรับงบประมาณมาดาํเนินการ 

สวนราชการแสดงความสามารถใน 
การเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

ขององคกร 

สวนราชการแสดงการใหความสําคัญ 
กับผูรับบริการ 

ในการใหบริการที่มีคุณภาพ 
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5. การประยุกต Balanced Scorecard เขากับระบบราชการของไทย 
 

     แนวคิด Balanced Scorecard มีจุดกําเนิดข้ึนมาเนื่องจากตองการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจ  และแนวคิดท่ีมีประโยชนเหลานี้
ไดเริ่มมีการนําเอามาประยุกตใชในหนวยงานราชการเพิ่มมากข้ึน  โดยการแปลงแนวคิดดานการ
ประเมินผลการดําเนินงานเขามาใชกับระบบราชการนั้นถือวามีจุดเริ่มตนจากทางอเมริกาและอังกฤษ
ท่ีไดมีการออกกฎหมายท่ีบังคับใหหนวยงานทุกแหงไดมีการพัฒนาระบบในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน  โดยในอเมริกานั้นไดมีการกําหนดออกมาเปน Government Performance Review 
Act (GPRA) หรือท่ีอังกฤษท่ีใหหนวยราชการทุกแหงมีการทํา Pubic Service Agreements (PSA) ป 
2544 ทางรัฐบาลของประธานาธิบดีบุชไดประกาศออกมาวาจะมีการสราง Scorecard ท่ีภายใน
ประกอบดวยตัวช้ีวัดซึ่งจะมีไฟสัญญาณจราจรสีเขียว เหลือง แดง ไวบงบอกใหรูถึงความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน  โดยทางรัฐบาลสหรัฐตองการใหประธานาธิบดีของตนสามารถท่ีจะ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยราชการตางๆ วาเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว
หรือไม แลวก็เชนเดียวกับแนวคิดหรือความเคล่ือนไหวทางดานการจัดการตางๆ ท่ีเริ่มตนจากโลก
ตะวันตกแลวคอยๆ เคล่ือนเขามาในไทย  ปจจุบันหนวยราชการของไทยหลายๆ แหงไดเริ่มท่ีจะนํา
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรมาใชมากข้ึน  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
หรือนอยกวาส่ีมุมมองก็ไดและในขณะเดียวกันมุมมองท่ีมีอยูก็ไมจําเปนท่ีจะตองยึดตามตนแบบด้ังเดิม
ก็ ไ ด   ตั วอย าง ท่ี ชัดเจนกรณีการพัฒนาระบบการบริหารมุ งผล สัมฤทธิ์  (Result-Based 
Management) ของทางสํานักงาน ก.พ. เองท่ีไดปรับมุมมองด้ังเดิมของ Balanced Scorecard ให
เหมาะสมกับระบบราชการไทยมากข้ึน 
 โดยมีมุมมองดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร (External Stakeholders Perspective) 
มุมมองดานองคประกอบภายในองคกร (Internal Perspective) มุมมองดานนวัตกรรม (Innovation 
Perspective) และมุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) ซึ่งภายใตมุมมองดานการเงินนั้น 
ไมไดมุงเนนในเรื่องของการหารายไดหรือกําไรแตประการใด แตมุงเนนในเรื่องของความประหยัด 
และความมีประสิทธิภาพในการทํางาน รวมท้ังความคุมคาของการใชทรัพยากร 
 สําหรับแผนท่ีกลยุทธ (Strategy Map) นั้นทางหนวยราชการหลายๆ แหงก็ไดมีการจัดทํา 
โดยแทนท่ีจะเรียงมุมมองตางๆ จากการเงิน ลูกคา กระบวนการภายในและการเรียนรูและพัฒนา 
ตามแนวคิดด้ังเดิม ก็จะนําวิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยราชการนั้นไวบนสุด ตามดวยลูกคา 
กระบวน การภายใน การเรียนรูและพัฒนา และสุดทายเปนมุมมองดานการเงิน เนื่องจากหนวย
ราชการไมไดมุงแสวงหากําไร แตมุงเนนในเรื่องของงบประมาณท่ีเพียงพอท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในราย ละเอียดของการปฏิรูปราชการท่ีกําลังดําเนินการอยูนั้นมุงเนนใหมีการประเมินผลขาราชการ
โดยมุงเนนท่ีผลลัพธเปนสําคัญ  และการประเมินผลนั้นใหไปผูกแบผลลัพธการทํางาน ซึ่งในปจจุบัน
แนวคิดนี้ไดมีการนํามาใชกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและใหสวนราชการตางๆ ไดเสนอ
ขอส่ิงจูงใจท่ีตองการโดยจะมีการพิจารณาใหส่ิงของจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติ
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เชนเดียวกับการปฏิบัติงานในภาคเอกชน  ท่ีมีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานใหไดผลลัพธผลสัมฤทธิ์ตาม
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 

- โครงการจัดทําแผนการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
- โครงการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแกไขและพัฒนาการเรียน

การสอน 
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เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
 

2.ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา(ตอ) 

 

- โครงการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
ฝกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

- โครงการสัมมนาการศึกษาของนักศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการเพื่อการพัฒนาในอนาคต 

 
3. ดานการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

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

- หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 

ป (พ.ศ.2556-2559)  

- โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ2558 

(ท่ีสอดคลองกับ อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศนพันธกิจ) 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

 

เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
3. ดานการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา(ตอ) 

- โครงการบริหารความเส่ียง 5 ดาน (ความปลอดภัยการ

ทะเลาะวิวาท ส่ิงเสพติด สังคม การพนัน และการมั่วสุม) 

- โครงการจัดหาทุนการศึกษา 

- โครงการพิจารณาเงินทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจําป

งบประมาณ 2558 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศน

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
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- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 

- โครงการแลกเปล่ียนครู และบุคลาการทางการศึกษากับ

องคกรภายนอก 

- โครงการสงเสริมสนับสนุน ครู และบุคลากรใหไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยอง (ครูดีเดน ครูสอนดีหนึ่งแสน

ครูดี ฯลฯ) 

 
 
 

 
เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 

4. ดานการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน ชุมชน 

- โครงการบริการทางดานวิชาการดานวิชาชีพของ

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  

เชน  Fix It Center,  อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 
 

 
5. ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 
 

 สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชน ตลอดจนมีการ
เผยแพร 

- โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ทักษะวิชาชีพ

ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนต

อาชีวศึกษา 

- โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกไขและพัฒนาการเรียน

การสอน 

- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ ของคนรุนใหม และ

โครงงานวิทยาศาสตร ประจําป 2558 

 
6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก  

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

รักชาติ   
- โครงการสงเสริมความรูลูกเสือวิสามัญ 

- โครงการฝกอบรมนักศึกษาวิชาทหารปท่ี 1-5 

- ประจําปงบประมาณ 2558 

- โครงการเตรียมความพรอมงานชุมนุมลูกเสือ 

- และเนตรวิสามัญระดับภาค 

เทิดทูลพระมหากษัตริย 
- โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 

- โครงการวันปยะมหาราช 

- โครงการ 5 ธันวา มหาราช 

 

เปาหมายการพัฒนา กิจกรรม/โครงการ 
6. ดานการปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 

สงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
- โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย 

ทํานุบํารุงศาสนา 
- โครงการแหเทียนเขาพรรษา 

- โครงการพัฒนาสถานท่ีสําคัญทางศาสนา และหนวยงาน

ราชการ 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
- โครงการรณรงคปลูกตนไม 

- โครงการ 3D BIG CLEANING DAY 

- โครงการสงเสริม ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

- โครงการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาทางเศรษฐกิจ 

พอเพียง แกบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

 
7. ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
- โครงการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิค
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กําแพงเพชร 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 
 
 
 
 
 

 
 2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง 
 สถานศึกษาไดกําหนด วางแผนการบริหารความเส่ียงโดยมีมาตรการปองกันและควบคุม
ความเส่ียงดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
1. ความเส่ียงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียนครู 
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา                       

-  ผูเรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ไดรับการดูแล 
รักษาความปลอดภัย อยางท่ัวถึง 

1. จัดเวร-ยาม ตรวจสอบ และ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 24 ช่ัวโมง 

2. จัดซอมแซมวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องจักรใหพรอมตอการใช
งานสม่ําเสมอ 

3. จัดทําปายเตือน ปายควร
ระวังในการใชงานเครื่องจักร 
และอุปกรณในสํานักงาน 
และโรงงาน 

4. จัดใหมีการตรวจเช็คอุปกรณ 
เครื่องจักรกอนใชงาน 

2. ความเส่ียงดานการ
ทะเลาะวิวาท                   

 

-  มีมาตรการปองกันดานการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ภายในสถานศึกษา 

    จัดครูฝายปกครองระดับ
แผนกวิชา  ระดับ
สถานศึกษาดูแล และ
สอดสองพฤติกรรมเส่ียงดาน
การทะเลาะวิวาท 

 

3.ความเส่ียงดานส่ิงเสพ
ติด    

 

-  สถานศึกษาปลอดส่ิงเสพติด 1.  จัดตรวจสารเสพติดภายใน
สถานศึกษา ทุกภาคเรียน
ทุกแผนกวิชา 
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2.  จัดทําโครงการอบรมปองกัน
ส่ือลามก อนาจารการพนัน 

 
ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

4.ความเส่ียงดานสังคม 
เชนการต้ังครรภกอนวัยอัน
ควร 
 

-  สถานศึกษาไมมีความเส่ียงดาน
สังคม เชน การต้ังครรภกอนวัย
อันควร 

1. จัดทําโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
2. จัดทําระบบครูท่ีปรึกษา 

ดูแล และใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด 

 
5.ความเส่ียงดานการพนัน
และการมั่วสุม   
 

-  มีมาตรการปองกันความเส่ียง
ดานการพนันและการมั่วสุม   

1. มีระบบฝายปกครองท่ี
เขมแข็งในสถานศึกษาให
การดูแลสอดสองพฤติกรรม
เส่ียง 

2. จัดโครงการดนตรี กีฬา 
และนันทนาการใหนักเรียน 
นักศึกษา 

3. จัดโครงการออกเยี่ยมบาน 
และเยี่ยมหอพักนักเรียน 
นักศึกษา 
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2.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบติัตามขอเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. ควรเตรยีมความพรอมสถานศึกษาทางดานอาคาร 
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 ตกแตงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู และจัดหา วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและพอเพียง 

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

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

 ปจจุบันไดทําการเปดสอนในสาขา
สาขาเทคโนโลยียานยนต 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบติัตามขอเสนอแนะ 

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

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

5. ควรวางแผนและสงเสริมใหครูและนักศึกษาผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสูท่ีสามารถเผยแพรใน
ระดับประเทศ 
 

- สถานศึกษาวางแผนและสงเสริมใหครู
และนักศึกษาผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับสูงท่ีสามารถ
เผยแพรในระดับประเทศและมีการ
นําไปใช 

6. ควรพัฒนาการนําไปใชประดิษฐของผลงานวิชาชีพ
และส่ิงประดิษฐของผูเรียน 

- สถานศึกษาไดสนับสนุนการพัฒนาผม
งานส่ิงประดิษฐจนไดรางวัลหลาย
ระดับ  เชน เตียงผูปวยโรคอัมพาต  
ไดรางวัลเหรียญทองท่ี ไตหวัน 

7. ควรเพิ่มการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริงเพื่อ
เนนการเรียนการสอนท่ีมีผูเรียนเปนสําคัญ 
 

- สถานศึกษาเนนการจัดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงเพื่อเนนการเรียน
การสอนท่ีมีผูเรียนเปนสําคัญ 

   โดยการจัดออกฝกงาน  ศึกษาดูงาน 
และแหลงเรียนรูจากประสบการณ
จริง และพยายามเพิ่มหลักสูตรทวิ
ภาคีในสาขาวิชาอื่นๆท่ีเหลือใหครบ
ทุกสาขาวิชา 
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8. ควรทําการประเมินประกันคุณภาพภายในโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกปการศึกษาเพื่อใหเกิดการ
ตรวจสอบและการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
 
 

-  สถานศึกษาไดดําเนินการใหมีการ
ประกันคุณภาพในระดับแผนกวิชา  
ครบทุกสาขาวิชาไดประเมินตนเอง
และทราบขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงาน  

- สถานศึกษามีการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการพัฒนา
คณะอนุกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน
โดยมีผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหลังจาก
หมดวาระ เพื่อใหการพัฒนาและ
บริหารงานเปนไปอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบติัตามขอเสนอแนะ 

9. ควรพัฒนาระบบการประเมินบุคลากรทุกฝายท่ี
สามารถวัดไดอยางเท่ียงตรง เปนธรรม และสอดคลอง
กับบทบาทหนาท่ีของบุคลากร และความตองการในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 

-  สถานศึกษาไดดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการท่ีมีความรู
ความสามารถพัฒนาระบบการ
ประเมินบุคลากรและดําเนินการ
ประเมินสามารถวัดไดอยางเท่ียงตรง 
เปนธรรม และสอดคลองกับบทบาท
หนาท่ีของบุคลากร และความ
ตองการในการพัฒนาสถานศึกษา 

10. สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณกับสถานศึกษาและสถานประกอบการอื่น
ใหมากข้ึน 

-  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมให
นักศึกษาไดแลกเปล่ียนประสบการณ
โดยการศึกษาดูงานกับสถานศึกษา
และสถานประกอบการอื่น  เชนใหบุ
ครากรครูเขาไปฝกประสบการณจริง
ในสถานประกอบการ ในชวงปดภาค
เรียน 

11. ควรพัฒนาขอสอบวัดมาตรฐานทางวิชาชีพเฉพาะ
ทางรวมกับภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรวิชาชีพท่ีเปนท่ี
ยอมรับ 

-  สถานศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม
และองคกรวิชาชีพท่ีเปนท่ียอมรับ
พัฒนาขอสอบวัดมาตรฐานทาง
วิชาชีพในแตละสาขางานและมีการ
พัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
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12. ควรพัฒนาระบบติดตามผูสําเร็จการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาสมาคมศิษยเกาใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

-  สถานศึกษาไดพัฒนาระบบติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพหลากหลายชองทาง 
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เชน ทาง
โทรศัพท  ไปรษณียบัตร  ทาง
ออนไลน  ทางเว็บไซด  

 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบติัตามขอเสนอแนะ 
13. ควรวางแผนเชิงกลยุทธในการลดจํานวนนักศึกษาท่ี
ออกกลางคัน และท่ีสามารถรับศึกษาใหไดตามแผน 

-  สถานศึกษาไดวางแผนเชิงกลยุทธใน
การลดจํานวนนักศึกษาท่ีออก
กลางคันจัดทํากิจกรรม โครงการ  
จัดทําวิจัยขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

-  จัดระบบครูท่ีปรึกษาติดตามนักเรียน
นักศึกษาไดอยางเรงดวนทันทวงที 
ประสานงานกับผูปกครองไดรวดเร็ว
เพื่อแกปญหาและลดจํานวนการออก
กลางคัน 

14. สถานศึกษาควรสรางนโยบายและสงเสริมใหครู
และนักศึกษาผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสูง
สามารถเผยแพรในระดับชาติ 
 

-  สถานศึกษาสงเสริมใหครูและนักเรียน 
นักศึกษาผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ อยางตอเนื่อง และ
สามารถเผยแพร นําไปใชประโยชนได 

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

- สถานศึกษาวางแผนการพัฒนา
รวมกับแผนกวิชา จัดสรรงบประมาณ 
ตกแตงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม
ท่ีเอื้อตอการเรียนรูและจัดหา วัสดุ 
อุปกรณและครุภัณฑสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
พอเพียง 
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16. เพิ่มการประสานงาน การประสานผลประโยชนกับ
ภาคชุมชน-ภาคธุรกิจใหมาก เนนการเพิ่มการเรียนรู
ใหแกผูเรียนและพัฒนาผลงานวิชาชีพ/ส่ิงประดิษฐของ
ผูเรียนโดยประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 

- สถานศึกษาไดมกีารประสานงาน กับ
ภาคชุมชน-ภาคธุรกิจ เนนการเพิ่ม
การเรียนรูใหแกผูเรียนและพัฒนา
ผลงานวิชาชีพ/ส่ิงประดิษฐของผูเรียน
โดยประชาสัมพันธในรูปแบบตาง 
หลากหลายชองทาง 

 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบติัตามขอเสนอแนะ 

17. พัฒนานวัตกรรมท่ีมีช่ือเสียงอยางตอเนื่อง เชน ศูนย
บริรักษไทย ศูนยพัฒนาหุนยนตอาชีวศึกษาเนนการ
สรางความกระตือรือรนในการศึกษาตอดานอาชีวศึกษา
ของเยาวชน 

- สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมท่ีมี
ช่ือเสียงอยางตอเนื่อง เชน ศูนย
บริรักษไทย ศูนยพัฒนาหุนยนตมีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องรวมกับ
จังหวัดกําแพงเพชร 

- จัดหาทุนในการพัฒนาหุนยนต
อาชีวศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีหุนยนตใหมีประสิทธิภาพท่ี
ดียิ่งข้ึน 

18. เพิ่มแรงจูงใจในดานการเรียนอาชีวศึกษา 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
เกียรติบัตรใหผูท่ีสรางช่ือเสียงให
สถานศึกษา  สรางประโยชน  
เสียสละและทําความดี 
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19. พัฒนาการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของ
บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา เพื่อสราง
บทบาทหนาท่ีในความรับผิดชอบ มีสวนรวมปฏิบัติอยาง
ชัดเจน 
 
 
 
 

- สถานศึกษาพัฒนาการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพของบุคลากรใน
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
เพื่อสรางบทบาทหนาท่ีในความ
รับผิดชอบ มีสวนรวมปฏิบัติอยาง
ชัดเจนโดยการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการพัฒนา  กํากับ
ติดตาม และคณะอนุกรรมการ
ประเมินผล และจัดโครงการ กิจกรรม
สรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร
ในสถานศึกษาทุกฝาย 
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บทท่ี 3 
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
 

ความตระหนัก (Awareness)  สถานศึกษาไดดําเนินการวางแผน ช้ีแจงขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนใหครูผูสอน ผูเรียนและ
ผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแตละช้ันป  ตามระเบียบวาดวยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาไดดําเนินการประชุม ช้ีแจงขอมูลขาวสาร ดานการ
พัฒนาการเรียนการสอนและผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันปใหดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดาน

การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ีนักเรียน 

นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

3. ครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

4. ครูทํา/จัดหาส่ือการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 

5. ครูผูสอนมีการประเมินผลตามสภาพจริง 

6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของคร ู

7. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

8. มีระบบการดูและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมีครูท่ี

ปรึกษาทุกหองเรียน มีการพบปะครูท่ีปรึกษา เพื่อใหครูท่ีปรึกษาไดพบปะพูดคุยและ

ใหความชวยเหลือแกนักเรียนนักศึกษาไดตามความเหมาะสม 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

ระดับ  ปวช. 
 

สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวน 
ผูเรียน 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท้ังหมด 

จํานวน
ผูเรียน     
ท่ีออก

กลางคัน 

  

 
จํานวน 
ผูเรียนท่ี 
มีอยูจริง 

  

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

2.00 ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

1.สาขางานยานยนต ปวช.1 137 25 112 73 65.18 

  ปวช.2 134 48 86 77 89.53 

  ปวช.3 165 61 104 72 69.23 

รวม/เฉล่ีย 436 134 302 222 73.51 

2.สาขางานเครื่องมือกล ปวช.1 120 25 95 59 62.11 

  ปวช.2 138 66 72 66 91.67 

  ปวช.3 103 50 53 50 94.34 

รวม/เฉล่ีย 361 141 220 175 79.55 

3.สาขางานเช่ือมโลหะ ปวช.1 24 5 19 17 89.47 

  ปวช.2 31 14 17 16 94.12 

  ปวช.3 6 1 5 4 80.00 

รวม/เฉล่ีย 61 20 41 37 90.24 

4.สาขางานไฟฟากําลัง ปวช.1 152 30 122 84 68.85 

  ปวช.2 146 51 95 88 92.63 

  ปวช.3 129 47 82 70 85.37 

รวม/เฉล่ีย 427 128 299 242 80.94 

5.สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส 

ปวช.1 78 12 66 52 78.79 

  ปวช.2 121 49 72 68 94.44 

  ปวช.3 91 33 58 36 62.07 

รวม/เฉล่ีย 290 94 196 156 79.59 
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สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวน 
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียน 
ท้ังหมด 

จํานวน 
ผูเรียนท่ี          

ออก
กลางคัน 

  

จํานวน 
ผูเรียนท่ี   
มีอยูจริง 

  
  

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

2.00 ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

6.สาขางานกอสราง ปวช.1 71 10 61 38 62.30 

  ปวช.2 70 46 24 20 83.33 

  ปวช.3 41 24 17 14 82.35 

รวม/เฉล่ีย 182 80 102 72 70.59 

7.สาขางาน
สถาปตยกรรม 

ปวช.1 17 3 14 11 78.57 

  ปวช.2 27 12 15 11 73.33 

  ปวช.3 28 9 19 17 89.47 

รวม/เฉล่ีย 72 24 48 39 81.25 

8.สาขางานการบัญชี ปวช.1 109 5 104 95 91.35 

  ปวช.2 102 24 78 73 93.59 

  ปวช.3 120 34 86 85 98.84 

รวม/เฉล่ีย 331 63 268 253 94.40 

9.สาขางานการขาย ปวช.1 32 5 27 27 100.00 

  ปวช.2 44 15 29 28 96.55 

  ปวช.3 18 9 9 7 77.78 

รวม/เฉล่ีย 94 29 65 62 95.38 

10.สาขางานการ
เลขานุการ 

ปวช.1 24 4 20 18 27.69 

  ปวช.2 23 5 18 16 88.89 

  ปวช.3 21 8 13 4 30.77 

รวม/เฉล่ีย 68 17 51 38 74.51 

11.สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ปวช.1 104 16 88 50 56.82 

  ปวช.2 120 45 75 67 89.33 

  ปวช.3 142 68 74 53 71.62 

รวม/เฉล่ีย 366 129 237 170 71.73 
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สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวน 
ผูเรียน 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท้ังหมด 

จํานวน 
ผูเรียนท่ี

ออก
กลางคัน 

  

จํานวน 
ผูเรียนท่ี      
มีอยูจริง 

  
  

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

2.00 ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

12.สาขางานธุรกิจคหกรรม ปวช.1 23 6 17 8 47.06 

  ปวช.2 23 6 17 15 88.24 

  ปวช.3 25 10 15 15 100.00 

รวม/เฉล่ีย 71 22 49 38 77.55 

13.สาขางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปวช.1 17 7 10 8 80.00 

รวม/เฉล่ีย 17 7 10 8 80.00 

รวม/เฉลี่ยท้ังหมด 2776 888 1888 1512 80.08 

 
 
 
ระดับ ปวส.  
 

สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวน 
ผูเรียน 

ที่ลงทะเบียน 
ทั้งหมด 

จํานวน 
ผูเรียน 
ที่ออก

กลางคัน 
  

จํานวน 
ผูเรียนที่มี
อยูจริง 

  
  

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

2.00 ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

1. สาขางานเทคนิคยานยนต ปวส.1 94 5 89 74 83.15 

  ปวส.2 90 9 81 75 92.59 

รวม/เฉลี่ย 184 14 170 149 87.65 

2. สาขางานเทคนิคการเชื่อม
โลหะ 

ปวส.1 13 2 11 8 72.73 

  ปวส.2 20 2 18 15 83.33 

รวม/เฉลี่ย 33 4 29 23 79.31 

3. สาขางานเทคนิคการผลิต ปวส.1 125 11 114 97 85.09 

  ปวส.2 118 16 102 95 93.14 

รวม/เฉลี่ย 243 27 216 192 88.89 
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สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวน 
ผูเรียน 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท้ังหมด 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท่ีออก

กลางคัน 

  

จํานวน 
ผูเรียนท่ี   
มีอยูจริง 

  
  

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

2.00 ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา ปวส.1 77 8 69 69 100.00 

  ปวส.2 83 14 69 65 94.20 

รวม/เฉล่ีย 160 22 138 134 97.10 

5. สาขางานเครื่องทําความ
เย็นฯ 

ปวส.1 20 0 20 19 95.00 

  ปวส.2 26 3 23 20 86.96 

รวม/เฉล่ีย 46 3 43 39 90.70 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

ปวส.1 54 5 49 40 81.63 

  ปวส.2 47 4 43 39 90.70 

รวม/เฉล่ีย 101 9 92 79 85.87 

7. สาขางานเทคนิคระบบ
เสียงและภาพ 

ปวส.1 33 2 31 23 74.19 

  ปวส.2 0 0 0 0 0.00 

รวม/เฉล่ีย 33 2 31 23 74.19 

8. สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร 

ปวส.1 0 0 0 0 0.00 

  ปวส.2 30 10 20 12 60.00 

รวม/เฉล่ีย 30 10 20 12 60.00 

9. สาขางานเทคนิค
อุตสาหกรรมฯ 

ปวส.1 62 5 57 55 96.49 

  ปวส.2 40 7 33 25 75.76 

รวม/เฉล่ีย 102 12 90 80 88.89 

10. สาขางานเทคนิคการ
กอสราง 

ปวส.1 33 0 33 17 51.52 

  ปวส.2 52 24 28 25 89.29 

รวม/เฉล่ีย 85 24 61 42 68.85 
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สาขางาน ระดับช้ัน 

จํานวน 
ผูเรียน 

ท่ี
ลงทะเบียน 

ท้ังหมด 

จํานวน 
ผูเรียน 
ท่ีออก

กลางคัน 

  

จํานวน 
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง 

  
  

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 

2.00 ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

11. สาขาการบัญชี ปวส.1 151 11 140 137 97.86 

  ปวส.2 111 9 102 95 93.14 

รวม/เฉล่ีย 262 20 242 232 95.87 

12. สาขาการตลาด ปวส.1 42 7 35 29 82.86 

 ปวส.2 22 5 17 16 94.12 

รวม/เฉล่ีย 64 12 52 45 86.54 

13. สาขาการเลขานุการ ปวส.1 15 1 14 14 100.00 

 ปวส.2 17 1 16 11 68.75 

รวม/เฉล่ีย 32 2 30 25 83.33 

14. สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

ปวส.1 84 2 82 78 95.12 

 ปวส.2 67 5 62 59 95.16 

รวม/เฉล่ีย 151 7 144 137 95.14 

15. สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปวส.1 29 4 25 25 100.00 

 ปวส.2 16 4 12 9 75.00 

รวม/เฉล่ีย 45 8 37 34 91.89 

16. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม ปวส.1 7 0 7 5 71.43 

 ปวส.2 5 1 4 4 100.00 

รวม/เฉล่ีย 12 1 11 9 81.82 

รวม/เฉลี่ยท้ังหมด 1583 177 1406 1255 89.26 

 
 

หมายเหตุ  ขอมูลจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีลงทะเบียน หมายถึง ยอดสรุปปลายภาคเรียนส้ินปการศึกษา
รวมภาคฤดูรอน 
 

                                  จํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
รอยละ    =                                                                                                                  x 100 
                                (จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  -  จํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคัน) 
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                                             1,512+1,255 
84.01  =                                                                      x 100 
                                   ( 2,776+ 1,583)  – (888+177) 

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก 84.01 5 

 
เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็นการ

พิจารณาต้ังแตรอยละ 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 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของ

ผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการประชุมรวมกับผูท่ีเกี่ยวของใน
การติดตามนักเรียน  นักศึกษาและติดตามขอมูลจากสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ในการหา
ระดับความพึงพอใจของเจาของสถานประกอบการหนวยงาน ชุมชน หรือผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูเรียนใน 3 ดาน ของแตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางานท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับ 1) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและ
3) ดานสมรรถนะอาชีพ เปนตน 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงถึงความตระหนัก
โดยมีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไปเมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 

คาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉล่ีย 
ดานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 

ดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะ

ท่ัวไป 

ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ระดับ ปวช. 
1. สาขางานยานยนต 4.33 3.94 4.10 4.11 
2. สาขางานเครื่องมือกล 4.40 40.18 4.27 4.28 
3. สาขางานเช่ือมโลหะ 4.21 4.43 4.11 4.28 
4. สาขางานไฟฟากําลัง 4.34 3.83 3.78 3.98 
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 4.17 3.87 3.88 3.95 
6. สาขางานกอสราง 4.03 3.68 3.70 3.80 
7. สาขางานสถาปตยกรรม 4.13 4.25 4.08 4.69 
8. สาขางานการบัญชี 4.63 4.28 4.13 4.35 
9. สาขางานการขาย 4.77 4.43 4.56 4.92 
10. สาขางานการเลขานุการ 4.71 4.45 4.61 4.58 
11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 5.00 4.50 4.79 4.75 
12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 4.81 4.55 4.75 4.69 

เฉลี่ย 4.47 4.26 4.14 4.28 
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สาขางาน 

คาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉล่ีย 
ดานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 

ดานสมรรถนะ
หลักและ

สมรรถนะท่ัวไป 

ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ระดับ ปวส. 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต 4.17 4.29 4.40 4.28 
2. สาขางานเทคนิคการผลิต 4.40 4.31 4.48 4.39 
3. สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ 4.17 4.32 4.40 4.29 
4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 4.60 4.60 4.72 4.63 
5. สาขางานเครื่องทําความเย็น

และปรับอากาศ 
4.07 3.91 4.16 4.03 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

4.20 4.31 4.44 4.31 

7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 4.67 4.68 4.75 4.70 
8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

การผลิต 
4.06 3.91 4.16 4.03 

9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 4.25 4.36 4.47 4.35 
10. สาขาวิชาการบัญชี 4.19 4.05 4.05 4.17 
11. สาขาวิชาการตลาด 4.20 4.31 4.44 4.16 
12. สาขาวิชาการเลขานุการ 4.50 4.43 4.43 4.31 
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4.03 4.07 4.30 4.50 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.45 4.40 4.49 4.44 
15. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 4.03 3.83 3.96 3.93 

เฉล่ีย 4.26 4.24 4.40 4.30 
 

หมายเหตุ  
1. จํานวนสถานประกอบการหนวยงาน องคกร และชุมชนท้ังหมด  260 แหง  (บางสถาน

ประกอบการรับนักศึกษาฝกงานท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.) 
2. แหลงขอมูลจาก กลุม นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.คือ จํานวนสถานประกอบการ 

หนวยงาน องคกร และชุมชน ท่ีใหขอมูลจํานวน 152 แหง 
3. แหลงขอมูลจาก กลุม นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.คือ จํานวนสถานประกอบการ 

หนวยงาน องคกร และชุมชน ท่ีใหขอมูลจํานวน 254 แหง 
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หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 

1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง สราง
เครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมา
วิเคราะห 

มี 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอย
ละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอย
ละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอย
ละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอย
ละ 80 ข้ึนไปเมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

4.29 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

 และมีผลตาม (5) 
5 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5) 5 
ดี 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) สถานศึกษารวมกับผูท่ีเกี่ยวของวางแผนการจัดการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐานการอาชีวศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ  ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และเปนการ
ยกระดับการศึกษาวิขาชีพใหสูงข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู
ความสามารถในทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพโดยอิสระได 
เนนใหผูเรียนตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช.3 และ  ปวส.2 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของไดดําเนินการ โดยมีการจัดโครงการ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนําไปสูมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555  เชน มีการ
ประชุม  วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ กิจกรรม กํากบัติดตาม ตรวจสอบการปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธี
สอน  ปฏิรูปวิธีสอบ เปนตน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบ   

ทุกรายวิชาตาม
โครงสราง (จบ) 

จํานวนผูสอบ 
ผานเกณฑ 

รอยละ 

ระดับปวช. 3 
1. สาขางานยานยนต 104 99 95.19 

2. สาขางานเครื่องมือกล 53 52 98.11 

3. สาขางานเช่ือมโลหะ 5 4 80.00 

4. สาขางานไฟฟากําลัง 82 71 86.59 

5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 58 56 96.55 

6. สาขางานกอสราง 17 17 100.00 

7. สาขางานสถาปตยกรรม 19 19 100.00 

8. สาขางานการบัญชี 86 82 95.35 

9. สาขางานการขาย 9 8 88.89 

10. สาขางานการเลขานุการ 13 13 100.00 

11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 74 74 100.00 

12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 15 15 100.00 

รวม 535 510 95.33 
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สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตาม
โครงสราง (จบ) 

จํานวนผูสอบ 
ผานเกณฑ 

รอยละ 

ระดับ ปวส. 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต 84 79 94.05 
2. สาขางานเทคนิคการผลิต 102 101 99.02 
3. สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ 18 18 100.00 
4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 65 65 100.00 
5. สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับ

อากาศ 
23 23 100.00 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 27 27 100.00 
7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 36 36 100.00 
8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการ

ผลิต 
33 33 100.00 

9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 28 28 100.00 
10. สาขาวิชาการบัญชี 102 102 100.00 
11. สาขาวิชาการตลาด 17 16 94.12 
12. สาขาวิชาการเลขานุการ 16 15 93.75 
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 62 61 98.39 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 12 100.00 
15. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 4 4 100.00 

รวม 629 620 98.89 
 
 

                           จํานวนผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมด 
รอยละ    =                                                                                                        x 100 

                               จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  
 

510+620=1,130 
97.00    =                                                        x 100 

535+629= 1,164 
 
 
 



    
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ปการศึกษา 2558              43 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก 97.00 5 

 
เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็น

การพิจารณาต้ังแตรอยละ 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 
ระดับ ปวช.  ประเมินทฤษฎี 20% ตองไดไมตํ่ากวา รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม (12 คะแนน) 

ประเมินปฏิบัติ 80% ตองไดไมตํ่ากวา รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม (52 คะแนน) 
                 รวม 100% ตองไดไมตํ่ากวา รอยละ 65 

  ระดับ ปวส.  ประเมินทฤษฎี 40% ตองไดไมตํ่ากวา รอยละ 65 ของคะแนนเต็ม (26   คะแนน) 
ประเมินปฏิบัติ 60% ตองไดไมตํ่ากวา รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม (42    คะแนน) 
รวม 100% ตองไดไมตํ่ากวา รอยละ 70 
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มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษา ไดรวมกับทุกฝาย แผนกวิชาท่ีเกี่ยวของวางแผนการ
จัดกิจกรรม โครงการ  และจัดแผนการเรียนของนักเรยีน นักศึกษา  

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษา ใหแผนกวิชาจัดแผนการเรียนในแตละสาขาวิชา  และ
จัดโครงการ ท่ีดําเนินการไปสูมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555  มีการประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ 
สรุปรายงานโครงการใหผูบริหารทราบ  เก็บขอมูลในการจัดทําประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 

จํานวน
ผูเรียนท่ี
ลงทะเบียน
เขาสอบ 

จํานวนผู
เขาสอบ 

จํานวนผูได
คะแนนเฉล่ีย

ต้ังแตคาคะแนน
เฉล่ีย

ระดับประเทศ
ข้ึนไปวิชาท่ัวไป 

คาเฉล่ียระดับชาติ
วิชาความรู

พื้นฐานท่ัวไป 

ระดับ ปวช. 
1. สาขาวิชาเครือ่งกล 95 88 28  

 
 
 
 
 

43.83 

2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอม
บํารุง 

46 45 14 

3. สาขาวิชาโลหะการ 5 3 0 
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 72 69 43 
5. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 53 52 38 
6. สาขาวิชากอสราง 13 13 6 
7. สาขาวิชาสถาปตยกรรม 19 19 14 
8. สาขาวิชาการบัญชี 82 77 68 
9. สาขาวิชาการตลาด 4 4 0 
10.สาขาวิชาการเลขานุการ 12 12 4 
11.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 66 62 46 
12สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 16 15 6 
 483 459 267 

รวมเฉลี่ย 55.28  
หมายเหตุ  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  
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สาขางาน 

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียน
เขาสอบ 

จํานวนผู
เขาสอบ 

 
จํานวนผูได
คะแนนเฉล่ีย

ต้ังแตคาคะแนน
เฉล่ีย

ระดับประเทศ
ข้ึนไปวิชา

ความรูพื้นฐาน
ท่ัวไป 

 
 

คาเฉล่ียระดับชาติ
วิชาความรู

พื้นฐานท่ัวไป 

ระดับ ปวส. 
1. สาขาวิชาเครื่องกล 82 76 30  

 
 
 
 
 
 

41.69 

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 104 100 29 

3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 18 18 6 

4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 89 80 34 
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 64 63 30 

6. สาขาวิชากอสราง 30 23 6 
7. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 35 33 13 

8. สาขาวิชาการบัญชี 101 101 57 
9. สาขาวิชาการตลาด 17 14 3 
10. สาขาวิชาการเลขานุการ 16 15 9 
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 62 59 39 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 11 9 

13. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร 

4 4 1 

 634 597 266 
รวมเฉลี่ย 41.96  

 

หมายเหตุ  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏบิัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 
                           จํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียต้ังแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
รอยละ    =                                                                                                                x 100 

                               จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเขาทดสอบ  
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267+266=533 
47.72    =                                                        x 100 

483+634= 1,117 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก 4.77 5 

 

เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็นการ

พิจารณาต้ังแตรอยละ 50.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 

สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
     50 
    4.77 =  47.72  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  และเกณฑคาเฉล่ียระดับชาติ ปการศึกษา 2558 
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มาตรฐานท่ี1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษา ไดจัดแผนการเรียนของนักศึกษา โดยเนนใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรม แผนงาน

โครงการในการส่ือสารดานการฟง การอาน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐาน  ในการจัดการอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ  เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V – NET) 
 การดําเนินการ (Attempt) 

 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและมีขอมูลท่ีแสดงถึงความตระหนักการปฏิบัติ
โดยมีกิจกรรม/โครงงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเชนการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเรียนการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพเปนตน โดย
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และพิจารณาประเด็นขอมูลจาก 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
 

 

สาขางาน 

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียน
เขาสอบ 

จํานวน
ผูเขา
สอบ 

จํานวนผูไดคะแนน
เฉลี่ยต้ังแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศข้ึน
ไปวิชาภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศข้ึนไป
วิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับ ปวช. 
1. สาขาวิชาเครื่องกล 95 87 25 

29.13 

2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารงุ 46 45 15 
3. สาขาวิชาโลหะการ 5 3 0 
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 72 69 33 
5. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 53 52 27 
6. สาขาวิชากอสราง 13 13 6 
7. สาขาวิชาสถาปตยกรรม 19 19 11 
8. สาขาวิชาการบัญชี 82 77 44 
9. สาขาวิชาการตลาด 4 4 2 
12.สาขาวิชาการเลขานุการ 12 12 2 
11.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 66 62 34 
12.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 16 15 7 

รวม 483 458 206 
คิดเปนรอยละ 42.65  
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สาขางาน 

จํานวน
ผูเรียนท่ี
ลงทะเบีย
นเขาสอบ 

จํานวนผู
เขาสอบ 

จํานวนผูไดคะแนน
เฉลี่ยต้ังแตคา
คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศข้ึนไป
วิชาภาษาอังกฤษ 

 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับ ปวส. 
1. สาขาวิชาเครื่องกล 82 76 19 

25.10 
 

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 104 100 26 
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 18 18 5 
4. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 89 80 21 
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 64 63 21 
6. สาขาวิชากอสราง 30 23 6 
7. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 35 33 3 
8. สาขาวิชาการบัญชี 101 101 35 
9. สาขาวิชาการตลาด 17 14 3 
10. สาขาวิชาการเลขานุการ 16 15 6 
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 62 59 21 
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 11 6 
13. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม 4 4 1 

 634 597 173  

คิดเปนรอยละ 27.29  
 

จํานวนผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานระดับชาติข้ึนไปในกลุม 
      วิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด 

รอยละ    =                                                                                                        x 100 
                               จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  
 
 

206+173=379 
33.93 =                                                               x 100 

483+634=1,117 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
พอใช 3.39 3 
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 เกณฑการตัดสิน 
 ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็นการ
พิจารณาต้ังแตรอยละ 50.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 

 สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
     50 
                     3.39         =  33.90  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 2558 
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มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
ตัวบงช้ีท่ี  1.6 รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
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มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผน  ประชุมคณะครู คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของ ในการวางแผนรวมกันเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
นักศึกษา และสงเสริมการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑท่ีกําหนด 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการ
ปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพเชนการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงจัดทําโครงการแจงเตือนกอนรีไทรโครงการพัฒนาระบบครูท่ีปรึกษาเปนตนโดยดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนแรกเขาของผูเรียนระดับช้ันปวช.3 แตละประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ันปวช.3 แตละประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาของระดับช้ันปวช.3 แตละประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา 

ปการศึกษา 2556 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2558 
รอยละ 

ระดับ ปวช. 
1. สาขางานยานยนต 165 83 50.30 
2. สาขางานเครื่องมือกล 103 36 34.95 
3. สาขางานเชื่อมโลหะ 6 2 33.33 
4. สาขางานไฟฟากําลัง 129 67 51.94 
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 91 51 56.04 
6. สาขางานกอสราง 41 13 31.71 
7. สาขางานสถาปตยกรรม 28 19 67.86 

8. สาขางานการบัญชี 120 80 66.67 
9. สาขางานการขาย 18 3 16.67 
10. สาขางานการเลขานุการ 21 12 57.14 
11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 142 63 44.37 
12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 25 15 60.00 

รวมเฉลี่ย 889 444 49.94 
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สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรก

เขา 
ปการศึกษา 2557 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

ปการศึกษา 2558 
รอยละ 

ระดับ ปวส. 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต 90 72 80.00 
2. สาขางานเทคนิคการผลิต 118 91 77.12 
3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 20 16 80.00 
4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 83 60 72.29 
5. สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 26 22 84.62 
6. สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 47 43 91.49 
7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 30 19 63.33 
8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต 40 23 57.50 
9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 52 31 59.62 
10. สาขาวิชาการบัญชี 111 100 90.09 
11. สาขาวิชาการตลาด 22 18 81.82 
12. สาขาวิชาการเลขานุการ 17 13 76.47 
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 67 54 80.60 
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 10 62.50 
15.สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 5 4 80.00 

รวม 744 576 77.42 
 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2558 

รอยละ    =                                                                                                        x 100 
                       จํานวนผูเรียนแรกเขา ปวช.ปการศึกษา 2556 และ ปวส.ปการศึกษา 2557 ท้ังหมด 

 
 

    62.47      =                   444+579          x 100 

                                      889+744 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดี 3.91 4 

 

เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็นการ

พิจารณาต้ังแตรอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 

สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
               80 
   3.91 =    62.47 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 และงานท่ีรับผิดชอบ ใน
สวนของการกํากับติดตาม นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช.และปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมาท่ี
ไดงานทําในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ปตาม
ประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการ
ปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพเชนกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาตอโครงการปจฉิมนิเทศกอนจบการศึกษา
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาเปนตนโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาแตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชา
และสาขางาน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ังภาครัฐ 
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอวางงานและไมสามารถติดตอไดภายใน 1 ป แตละ
หลักสูตร  ตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง 
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอวางงานและไมสามารถติดตอไดภายใน 1 ป
แตละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง 
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอวางงานและไมสามารถติดตอไดภายใน 1 ป
แตละหลักสูตร 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท้ัง 
ภาครัฐและเอกชนรวมท้ังประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปแตละหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ปการศึกษา 2558              55 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผู
ไดงาน

ทํา
ภายใน 
1 ป 

จํานวนผู
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ

ภายใน1 
ป 

จํานวนผู
ศึกษาตอ
ภายใน 
1 ป 

รวมผูได
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพ 
และ

ศึกษาตอ 

รอยละ 

ระดับปวช. 
1. สาขางานยานยนต 74 6  50 56 75.68 
2. สาขางานเครื่องมือกล 50 3  34 37 74.00 
3. สาขางานเช่ือมโลหะ 8  1 6 7 87.50 
4. สาขางานไฟฟากําลัง 80 2  62 64 80.00 
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 70 1 1 55 57 81.43 
6. สาขางานกอสราง 35 2 1 28 31 88.57 
7. สาขางานสถาปตยกรรม 13   9 9 69.23 
8. สาขางานการบัญชี 77 4  6 69 89.61 
9. สาขางานการตลาด 13 3  9 12 92.31 
10. สาขางานการเลขานุการ 9   5 5 55.56 
11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 102 9 1 75 85 83.33 
12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 12 3  6 9 75.00 

รวม 543 50 4 404 441 81.22 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ปการศึกษา 2558              56 
 

สาขางาน 
จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนผู
ไดงาน

ทํา
ภายใน 
1 ป 

จํานวนผู
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ
ภายใน   
1 ป 

จํานวนผู
ศึกษาตอ
ภายใน 
1 ป 

รวมผูได
งานทํา 

ประกอบ
อาชีพ 
และ

ศึกษาตอ 

รอยละ 

ระดับ ปวส. 

1.สาขางานเทคนิคยานยนต 65 27 5 21 53 81.54 

2.สาขางานเทคนิคการผลิต 59 38 4 7 49 83.05 
3.สาขางานเทคนิคการเช่ือม
โลหะ 

9 3  4 7 77.78 

4.สาขางานเครื่องกลไฟฟา 25 14 1 7 22 88.00 
5.สาขางานเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศ 

30 17  7 24 80.00 

6.สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

22 14 2 2 18 81.82 

7.สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร 

24 11 1 7 19 79.17 

8.สาขางานเทคนิค
อุตสาหกรรมฯ 

35 25  2 27 77.14 

9.สาขางานเทคนิคการ
กอสราง 

17 13 1  14 82.35 

10.สาขาวิชาการบัญชี 66 28 3 25 56 84.85 
11.สาขาวิชาการตลาด 2 8 4 4 16 80.00 
12.สาขาวิชาการเลขานุการ 7 2  4 6 85.71 
13.สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

51 19 4 21 44 86.27 

14.สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 5  1 6 100.00 

รวม 436 224 25 112 316 82.80 
 

ขอมูลการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 1 ป (ป 2557) 
 
รอยละ =  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน1ป x 100 
                                    จํานวนสําเร็จการศึกษา 
             



    
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ปการศึกษา 2558              57 
 

  77.72 =       441+316= 757  x 100 
                    543+436=979 

 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก  4.83 5 

 

เกณฑการตัดสิน 
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ  ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  โดยกําหนดผลจากประเด็นการ

พิจารณาต้ังแตรอยละ 80.00 ข้ึนไป เทียบคาไดคะแนน 5.00 
 

สูตรการคํานวณ คาคะแนน  =  รอยละจากประเด็นพิจารณา  x 5 
               80 
   4.83 =    77.32 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 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการประชุมรวมกับผูท่ีเกี่ยวของใน
การติดตามนักเรียน  นักศึกษาและติดตามขอมูลจากสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน หรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในการหาระดับความพึงพอใจของเจาของสถาน
ประกอบการหนวยงาน ชุมชน หรือผูรับบริการท่ี   มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน 3 ดาน ของแต
ละหลักสูตรตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางานท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ1) ดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปและ3) ดานสมรรถนะอาชีพ เปนตน 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษาไดดําเนินการโดยมีกิจกรรม/โครงงาน/โครงการท่ี
ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเชนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนฝกทักษะ
วิชาชีพโครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCAและเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการท่ีใหขอมูลโดยระบุช่ือและท่ีต้ังของสถานประกอบการ 
2. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานไดแกดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลัก 
   และสมรรถนะท่ัวไป และ ดานสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร/ ประเภทวิชา /สาขาวชิาโดย 
   แบบประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ 
3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานแตละหลักสูตรจําแนกออกเปนสาขาวิชา และ สาขางาน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

สาขางาน 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉลี่ย 
ดาน

คุณลักษณะ
ท่ีพึง

ประสงค 

ดานสมรรถนะ
หลักและ

สมรรถนะท่ัวไป 

ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ระดับ ปวช. 
1. สาขางานยานยนต 4.43 4.29 4.03 4.13 

2. สาขางานเครื่องมือกล 4.64 4.67 4.00 4.51 

3. สาขางานเช่ือมโลหะ - - - - 

4. สาขางานไฟฟากําลัง 4.18 4.06 4.22 4.15 

5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส 3.50 3.29 3.20 3.38 

6. สาขางานกอสราง 4.38 4.43 4.38 4.39 

7. สาขางานสถาปตยกรรม - - - - 

8. สาขางานการบัญชี 4.21 4.64 4.05 4.30 

9. สาขางานการขาย 4.47 4.48 4.33 4.44 

10. สาขางานการเลขานุการ - - - - 

11. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4.31 4.41 4.13 4.31 

12. สาขางานธุรกิจคหกรรม 4.92 4.33 4.40 4.94 

เฉลี่ย 4.34 4.29 4.08 4.28 
   

 ขอมูลการติดตาม นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 
 

หมายเหตุ : สอบถามนักเรียนท้ังหมด 12 สาขางาน จํานวน 54 แหง จากสถานประกอบการ หนวยงาน 
ชุมชน ท่ีใหขอมูล จํานวน 48 แหง 
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สาขางาน 

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน 

คาเฉลี่ย 
ดานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 

ดานสมรรถนะ
หลักและ

สมรรถนะท่ัวไป 

ดานสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ระดับ ปวส. 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต 4.54 4.52 4.60 4.55 

2. สาขางานเทคนิคการผลิต 4.18 4.06 4.22 4.15 

3. สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ 4.44 4.25 4.15 4.34 

4. สาขางานเครื่องกลไฟฟา 4.35 4.26 4.26 4.30 

5. สาขางานเครื่องทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

- - - - 

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

4.47 4.51 4.47 4.48 

7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร - - - - 

8. สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมฯ 4.38 4.46 4.40 4.41 

9. สาขางานเทคนิคการกอสราง 4.46 4.48 4.44 4.49 

10.สาขาวิชาการบัญชี 4.52 4.52 4.55 4.53 

11.สาขาวิชาการตลาด 4.63 4.43 4.35 4.57 

12.สาขาวิชาการเลขานุการ 4.56 4.64 4.40 4.49 

13.สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4.46 4.48 4.67 4.48 

14.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.54 4.71 4.60 4.60 

15.สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม - - - - 

เฉลี่ย 4.46 4.44 4.43 4.45 
 

ขอมูลการติดตาม นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 
 

หมายเหตุ  : สอบถามนักศึกษาท้ังหมด 15 สาขางาน จํานวน 130 แหง จากสถานประกอบการ หนวยงาน 
ชุมชน ท่ีใหขอมูลจํานวน 106 แหง 
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ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผล/มี/
ไมมี 

1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อ
เก็บขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห 

มี 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 50-59.99 
เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 60-69.99 
เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 70-79.99 
เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

- 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป
เมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4.37 

 

หมายเหตุ :  
การประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไปเมื่อเทียบกับขอมูลท่ีไดรับ

จากกลุมตัวอยาง ระดับ  
- จํานวน นักเรียน ระดับ ปวช. ท่ีไดรับการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิด

เปน รอยละ 88.89  
- จํานวน นักศึกษา ระดับ ปวส. ท่ีไดรับการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิด

เปนรอยละ คิดเปนรอยละ 81.54  
 

รอยละของการประเมินความพึงพอใจ = จํานวนผูใหขอมูล ระดับ ปวช.+ จํานวนผูใหขอมูล ระดับ ปวส x 100 

                                            จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 
                        83.69        = 48+106=154    x  100 
                                   54+130=184    
ผลสัมฤทธิ์ 

 

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

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5) 5 
ดี 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 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม  
2.00 ข้ึนไป (5 คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  
ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน   

(5 คะแนน)  

5 ดีมาก 

1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ (5คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคา
คะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป  (5 คะแนน) 

5 
 

ดีมาก 
 

1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดาน (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (5 คะแนน) 

3 พอใช 

1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง (5 คะแนน) 

- - 

1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เขา (5 คะแนน) 

4 ดี 

1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน 1 ป   (5 คะแนน) 

5 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  
หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการท่ีมีคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา (5 คะแนน) 

5 ดมีาก 

เฉลี่ย 4.63 ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในระดับสาขาวิชาสาขางานหรือรายวิชา ปรับปรุงแผนการเรียนในแตละสาขาวิชาใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียนโดยดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษามีไดดําเนินการโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการโครงการประชุม
ผูปกครองระบบทวิภาค  โครงการนิเทศติดตามการฝกงานของนักศึกษาระบบทวิภาคีเปนตนโดย
ดําเนินงานตามข้ันตอนของวงจรคุณภาพ PDCA และสถานศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพท่ีเปดสอนในสถานศึกษา

โดยพิจารณาจาก 
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 สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพฒันาหลักสูตร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
มี 

3 สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5 สถานศึกษามีการนําหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแลวตามขอ (1)-

(4) ไมเกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 

80.00 
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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 ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการดานคุณธรรมจริยธรรมหรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมี
การจัดกิจกรรมการใชส่ือการสอน การวัดประเมินผลอยางหลากหลายท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
ผูเรียน 

การดําเนินการ (Attempt)  สถานศึกษาไดมีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพเชนโครงการสงเสริมทักษะการทําวิจัยเพื่อใชพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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.) 528 429 81.25 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 435 350 80.45 

รวม 963 779 80.89 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

2 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 50-59.99 ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

- 

3 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 60-69.99 ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

- 

4 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 70-79.99 ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

- 

5 สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) 80 ข้ึนไป ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

มี/รอยละ 
80.89 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และ

มีผลตาม (5) 
5 

 

เกณฑการตัดสิน 
 

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

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน                      
จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน  และวางแผนการกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอน  ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน  ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนรายวิชาในดาน
ตางๆเชนความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอนเนื้อหาและการใชส่ือการสอนการวัดและประเมินผล    เปนตน 

การดําเนินการ (Attempt)   สถานศึกษามีการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและมีขอมูล
ท่ีแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ี
ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเชนการนิเทศการสอนของครูผูสอน 
โดยดําเนินงานตามข้ันตอนของวงจรคุณภาพ PDCA  การจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมารวม
เปนผูเช่ียวชาญในการสอน  จัดหาชาวตางประเทศ เจาของภาษามาสอนเสริมใหแกนักเรียน นักศึกษา  
โดยเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในดานตางๆ

ไดแกดานความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอนความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน
การใชส่ือการสอน การวัดและประเมินผลเปนตน 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถระอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

80.70 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

80.00 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคน
ทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

80.00 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

มีการ
ดําเนินการ 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

มีการ
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ :  -    จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน ระดับ ปวช.  528 รายวิชา 

- จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน ระดับ ปวส.  435 รายวิชา 
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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  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน                    
จัดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน  และวางแผนการกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  ศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนรายวิชาในดานตางๆเชนความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอน
เนื้อหาและการใชส่ือการสอนการวัดและประเมินผลเปนตน 

การดําเนินการ (Attempt)   สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพื่อนําไปสู
มาตรฐานคุณภาพเชนการนิเทศการสอนของครูผูสอน โดยดําเนินงานตามข้ันตอนของวงจรคุณภาพ 
PDCA เก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน 
2. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในดานตางๆ

ไดแกดานความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอนความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน
การใชส่ือการสอน การวัดและประเมินผลเปนตน 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ

ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนนิการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุก
รายวิชาท่ีสอน 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหเปนผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 

มี 
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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  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการประชุมรวมกับผูท่ีเกี่ยวของใน
การติดตามนักเรียน  นักศึกษาและติดตามขอมูลจากสถานประกอบการ  การศึกษาความพึงพอใจของ
เจาของสถานประกอบการ หรือผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอพฤติกรรมของผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางานท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ 1) ความรูความสามารถ
ทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 2) ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนในการทํางานเชน
การเปนผูนําและผูตามท่ีดีการตัดสินใจความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานทักษะในการส่ือสารทักษะในการจัดการและการทํางานเปนทีมความสามารถในการคิด
วิเคราะหและการแกไขปญหาความคิดริเริ่มสรางสรรคความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศและ3) 
ดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเชนความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานความมีวินัยความ
ซื่อสัตยความเมตตากรุณาความขยันอดทนความเสียสละการตรงตอเวลาการอุทิศตนในการทํางานท่ี
รับผิดชอบรวมท้ังประสิทธิผลในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาท่ีทํางานในสถานประกอบการหรือ
หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนโดยสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หนวยงานท่ีมีตอการ
ทํางานของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตางๆการมีมนุษยสัมพันธมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมไมเกี่ยวของกับ
อบายมุขและส่ิงเสพติดเปนตน 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงถึงความตระหนัก
การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงงาน/โครงการท่ีดําเนินการ
เพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเชนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนฝกทักษะวิชาชีพโครงการ
สัมมนารวมกับสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาโดยดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCAและเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. จํานวนและประเภทของสถานประกอบการท่ีใหขอมูลโดยระบุช่ือและท่ีต้ังของสถานประกอบการ 
2. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานไดแกความรูความสามารถทางดานวิชาการความรู

ความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนในการทํางานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตามหลักสูตร/ 
ประเภทวิชา /สาขาวิชาโดยแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีมาตรวัด 5 ระดับ 

3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียแตละดานแตละหลักสูตรจําแนกออกเปนสาขาวิชา และ สาขางาน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความ

รวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หนวยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 
หนวยงาน 

มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ 
สถานประกอบการ หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของเขารวมการสัมมนา 

มี 

 
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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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 5 ดีมาก 
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 
5 ดีมาก 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 5 ดีมาก 
เฉล่ีย 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและประชาคม

อาชีวศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบไดและความ
รวมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/สาขางานหนวยงานและบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนารวมท้ังการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสและตรวจสอบไดสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษา และสอดคลองกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 2551 ท่ีกําหนดไว 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจาก

การปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพในการ
บริหารงานของผูบริหารมีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3-5 ปหรือแผนยุทธศาสตรเอกสาร/รายงานการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางานหรือแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการประจําปรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปโดยดําเนินงานตามข้ันตอนวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

2. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน 
3. สถานศึกษาปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ       

คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา 
5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดใน

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ไมมี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

4.75 
 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 

ไมมี 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 3 
 

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  
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีประชุมการดําเนินการ  การจัดวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง 
มี 

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มี 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑที่ได 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 ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                                     
ตัวบงช้ีท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการวาง

แผนการดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการโดยมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ  
การดําเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาโดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
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 ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานท่ี  3     ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษามีการวางแผน  การจัดทําแผน บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยการบริหารจัด

การศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 
ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตน

สังกัดมีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้งมีการจัดประชุม
ผูปกครอง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง 
รวมท้ังผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนํา
ของผูบรหิารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

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

ครั้ง 
มี 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา อยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมท้ังผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

4.27 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑที่ได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏบิัติตามประเด็น 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 มีการจัดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดทําขอมูลพื้นฐาน

ท้ังหมดเปนปจจุบันเชนขอมูลผูเรียนบุคลากรงบประมาณ เปนตนมีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปน
ปจจุบันและมีประสิทธิภาพและการจัดการความรูของสาขาวิชา/สาขางานเพื่อพัฒนาการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและมี

ขอมูลอื่นท่ีจําเปนสําหรับสถานศึกษาท่ีครบถวนและเช่ือมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปน
ปจจุบันครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ท่ีจําเปนสําหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถวนและเช่ือมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลสารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

4.12 
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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 
ตัวบงช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษารวมกับฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งาน
ปกครอง  การประชุม วางแผน วิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญใน
สถานศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการ
บริหาร ความเส่ียงท่ีสําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานส่ิงเสพติด 
ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและ
ผูปกครองมีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการมีการ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีสําคัญ

อยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานส่ิงเสพติด 
ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง 

มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบรหิารความเส่ียง มี 
5 สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยางนอย 3 ดาน มีความ

เสี่ยงลดลง
2 ดาน 
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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 

ตัวบงช้ี   3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดประชุมในฝาย และหัวหนางานท่ีรับผิดชอบ ใน
ดานของงานครูท่ีปรึกษา งานแนะแนวและผูท่ีเกี่ยวของ ใหสาขาวิชา/สาขางานจัดใหผูเรียนทุกคน (ท้ัง
กลุม/หอง) พบครูท่ีปรึกษาเพื่อดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติอยาง
ตอเนื่องสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนตลอดปการศึกษา 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมี
การปฐมนิเทศผูเรียนมีการแตงต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
มีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียนมีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก
ผูเรียนมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเส่ียงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี ้
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา มี/ไมม ี
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน มี 
2 สถานศึกษามีการแตงต้ังครูท่ีปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
1ครั้ง /สัปดาห 

3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มี 
4 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน

อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนท่ีรองขอ 
รอยละ 73.33 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเส่ียงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ มี 
 

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 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ 
               การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  
 

ความตระหนัก (Awareness)  

สภาพความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการไดแกหองสมุดศูนยการเรียนรูดวยตนเองหองอินเทอรเน็ต
ท่ีมีส่ือหลากหลายมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเชนระบบการสืบคนและสามารถรองรับการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมโดยจัดใหมีครุภัณฑและอุปกรณการศึกษาท่ีเพียงพอและ/หรือ
เหมาะสมกับแตละสาขาวิชา 

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนา

และดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนมี
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการมีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนมีผลการประเมิน ความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง การบริหารจัดการ 

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ

ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 3.93 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 
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ผลสมฤทธิ์ 
 

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 
ตัวบงช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
สถานศึกษาไดมีการวางแผนการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรการจัด

สถานท่ีดวย ความเหมาะสม และสอดคลองกับการการใชงานการบริหารจัดการแตละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 

การดําเนินการ (Attempt) 
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมีแผนงาน โครงการ การจัดหา 

การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการมีการประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษาและผูเรียนมีผลการประเมิน ความพึงพอใจ และสถานศึกษามีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

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 โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 4.73 
5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

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 
ตัวบงช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับ
สภาพและสถานการณ ในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคขาวสาร  รวมท้ังจัดบุคลากรครูใหเหมาะสมกับงานกับ
รายวิชา สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนและไดรับการ
ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักโดย
การใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เขารวมโครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน 
องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา รอยละ 
1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ

ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
75 

84.83 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 

0 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวม
โครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 

6.89 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 

85.51 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5 

13.10 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4  ขอ 4 

 
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 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษามีการประชุมจัดทําแผนพัฒนา แผนกลยุทธและ
วางแผนงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
รวมท้ังรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอน ตามท่ีสาขาวิชา/สาขางานโดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวม 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมี
รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือสําหรับการจัดการเรียนการสอนมีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงาน
จากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอนมีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและส่ือสําหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเดน็การพิจารณา งบดําเนนิการ งบที่จัดสรร รอยละ 
1 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 
10 ของงบดําเนินการ 

33,206,260 7,728,323.25 23.27 

2 สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงาน
จากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอนไมนอย
กวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก 

2,308,045 582,695 25.25 

3 สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวารอย
ละ 1 ของงบดําเนินการ 

33,206,260 1,095,050 3.30 

4 สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครู
และผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
  

33,206,260 400,000 1.20 

5 สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสาํนึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ 

5 ของงบดําเนินการ 

33,206,260 2,402,076 7.23 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

 
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 
ตัวบงช้ีท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดมีการประชุม  วางแผนการระดมทรัพยากรบุคคล
เงินเครื่องมือเครื่องจักรและอื่นๆท้ังภายในภายนอกสถานศึกษาเชนการเปนวิทยากรใหความรูสนับสนุน
เงินวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักรเปนตนเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมี
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและหรือ
ตางประเทศมีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและ หรือ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน มีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศท่ีมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสาขางานท่ีเปดสอน 

80.00 

3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศท่ีมี
สวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง 

260 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ 

7 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ หรือ
ตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

มี 
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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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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
      สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

3 พอใช 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ   
     สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 5 ดีมาก 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ 
     ผูบริหารสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
     สารสนเทศของสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 4 ดี 

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 ดี 
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา  กับเครือขายท้ังในประเทศและ  หรือ
ตางประเทศ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.66 ดีมาก 
 
เกณฑการตัดสิน 

 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ดี 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 บริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

การดําเนินการ (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียนดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอปใหครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรมใหผูเรียนในแตละ
สาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

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

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ 
กิจกรรม ตอป 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอย
ละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม 

76.91 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขา
รวมโครงการ กิจกรรม 

62.69 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉล่ีย 3.51- 5.00 

4.55 
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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 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการ
ประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ดี 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 สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ

ผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษามีความตระหนัก และมีการประชุมมอบหมายงาน 
สนับสนุนผูสอนบุคลากรและผูเรียนในแตละหลักสูตรทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมีการสรางและพัฒนา
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐงานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศซึ่ง
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก
สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จัดทําโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑเฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 
จํานวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ินสถานศึกษาไดเขารวมประกวดกับ อศจ. 
จังหวัดกําแพงเพชร และไดนําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 
ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษานําผลงานเผยแพรตอสาธารณชน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

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

แสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จัดทํา
โครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงาน
ท้ังหมด ตามเกณฑเฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน 
ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

มี 

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา 

 
มี/รอยละ

78.02 
4 สถานศึกษาไดนําโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย

กวารอยละ 25 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 

มี/รอยละ
100.00 

5  สถานศึกษาดําเนนิการใหโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 
ดําเนินการ           

รอยละ 6.59 
 
หมายเหตุ     -  นักเรียน ระดับ ปวช.3 จํานวนช้ินงาน 117  ช้ินงาน  

       -  นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จํานวนช้ินงาน  262 ช้ินงาน รวม  379 ช้ินงาน 
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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  5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ตัวบงช้ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ของครู 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษารวมกับบุคลากรครู และบุคลากรทุกฝาย รวมท้ัง
องคกรภายนอก วางแผนสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอน และสนองนโยบายของตน
สังกัด 

ดําเนินการ (Attempt)สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักสนับสนุน 
ใหครูจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใหครูทุก
คน จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไปใชประโยชนในสถานศึกษานํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย เผยแพรตอสาธารณชนและนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค  
และชาติ 

ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

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

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวจัิย 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนนิการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย  

มี 

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา 

100.00 

4 สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

100.00 

5 สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 5  ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

รอยละ 

6.72 

 
หมายเหตุ :  -  ครู จํานวน 150 คน  มีนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของครู

จํานวน  119 ช้ินงาน 
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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 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ
ของการประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ     
     ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปน   
     ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร 

5 ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม   
     ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของครู 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ดี 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 สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษามีการวางแผนรวมกับบุคลากรทุกฝายและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก
ดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม
นอยกวา 5 โครงการ กิจกรรมใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก 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 ไมนอย
กวา 5 โครงการ กิจกรรม 

 5 
โครงการ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ดําเนินการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดําเนินการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง
จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51– 5.00 

4.43 

 

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 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงช้ี 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ 

 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษารวมกับทุกฝายจัดประชุม วางแผนการจัดโครงการ 
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมประเพณีและ  ทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังท่ีจัดภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมี
จํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม
ดําเนินการใหผูเรียนทุกคนครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก 
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการและสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอ
ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 
ดําเนินการ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก 
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

ดําเนินการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

ดําเนินการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

4.49 
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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 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงช้ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาไดวางแผนรวมกับทุกฝาย วางแผนงานโครงการ 
กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรมใหครูและบุคลากรทุกฝายและ
ผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ เพื่อเปนการสนองนโยบาย และเปน
การสงเสริมสุขภาพ สูคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักมี
จํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรมใหครูและ
บุคลากรทุกฝายและผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ  

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

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

กวา 5 โครงการ กิจกรรม 
5 โครงการ 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการ 

ดําเนินการ 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ดําเนินการ 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษา ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และ
มีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

4.23 
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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 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงช้ีท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษารวมกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของประชุม วางแผนจัด
โครงการ กิจกรรมและมอบหมายใหมีการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สรางความรูและ
สรางความเขาใจใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียนอยางตอเนื่อง 

การดําเนินการ (Attempt)สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักโดยการ
สรางความรู ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และ
ผูเรียนมีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการและสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 
มี 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
และผูเรียน 

มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

4.47 
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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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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานท่ี 6 
 

ตัวบงช้ีท่ี 
คาคะแนนผล 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพของ
การประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ 
     รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ  
     ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  
     ทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ   
     วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ 
     อนุรักษส่ิงแวดลอม 

5 ดีมาก 

6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ 
     นันทนาการ 

5 ดีมาก 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 ดีมาก 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ดี 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) สถานศึกษามีการวางแผนระบบกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางตอเนื่องโดยดําเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกอบดวยระบบ
พัฒนาคุณภาพระบบการติดตามคุณภาพกระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพโดยกําหนดระเบียบ
วิธีการข้ันตอนบุคลากรงบประมาณและระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายในเชนนโยบายและแผนงาน
ประกันคุณภาพคณะบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพคูมือการประกันคุณภาพ
มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพตลอดจนประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีจะสงผลใหผูเรียนและผูจบการศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน 

ความพยายาม (Attempt) สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
 
 



    
  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ปการศึกษา 2558              110 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

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

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี 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) สถานศึกษามีการวางแผนระบบกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องโดยดําเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนท่ี 1 
การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงช้ี  

ความพยายาม (Attempt)  
สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจาก

การปฏิบัติตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพเชนมีคูมือ
และแผนการประกันคุณภาพมีหลักฐานหรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปมีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําปรวมท้ังขอเสนอแนะมาใช
พัฒนาปรับปรุงการบริหารมีการปฏิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษารวมท้ัง
สาธารณชน 
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ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) มีดังนี้ 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ี 

ผลการตัดสินตามเกณฑ 
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

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

รวม 135 20 6 - - 

รวมตัวบงช้ีท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  คือ ดี  จํานวน 27  ตัวบงช้ี   
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ผลสัมฤทธิ์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 
ดี 27 ตัวบงช้ี 4 

 
เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตัวบงช้ี และไมมีตัวบงช้ีใดอยูใน

เกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุง
เรงดวน 

5 

ดี 24 – 33 ตัวบงช้ี 4 
พอใช 18 – 23 ตัวบงช้ี 3 
ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบงช้ี 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวา 12 ตัวบงช้ี 1 

 
 

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) 

4 ดี 

เฉลี่ย 4.50 ดีมาก 
 

เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ดี 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 4.63 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.66 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย 
5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก 

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.82 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมิน   
 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร มีผลการประเมินท้ัง 7 มาตรฐาน อยูในระดับ   
 
 ดีมาก     ดี    พอใช   ควรปรับปรุง  ตองปรับปรุง 

 
 

 เกณฑการตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ คาคะแนน 
ดีมาก คะแนน  4.50 –  5.00 
ดี 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 พบวามีบางมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีวิทยาลัย
มีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ และยังมีบางมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีวิทยาลัยยังตองไดรับ
การพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต ท้ังนี้เพื่อใหไดคุณภาพศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา               
ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
 

4.1.1. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดีและอยูในระดับท่ีนาพอใจ เรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี ้(5 ตัวบงช้ี) 

1. ตัวบงช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน 
ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

2. ตัวบงช้ีท่ี1.4รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

3. ตัวบงช้ีท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
4. ตัวบงช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา 
5. ตัวบงช้ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.1.2. มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ (5 ตัวบงช้ี) 
 - 
 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได
ดังนี้ 
 

4.2.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ไดแก โครงการดังตอไปนี ้
ปการศึกษา 2558 

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

กําแพงเพชร ประจําปการศึกษา 2557 
3. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2558 
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5. โครงการสงเสริมกีฬา ดนตรี  และนันทนาการ 
6. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 
7. โครงการประกันชีวิตนักเรียน  นักศึกษา 
8. โครงการจัดทําคูมือการติดตาม  ตรวจสอบขอมูลของนักเรียน  นักศึกษาป

การศึกษา 2558 
9. โครงการพิจารณาเงินทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจําปงบประมาณ 2558 
10.โครงการรายไดระหวางเรียน 
11.โครงการลดปญหาผูออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 
12.โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
13.โครงการแนะแนวอาชีพและจัดหางานสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษากอน

เขาสูโลกอาชีพ 
14.โครงการตรวจเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาและกูยืมเงิน

เพื่อการศึกษา 
15.โครงการแนะแนวศึกษาตอระดับ ปวช. และปวส. 
16.โครงการปฐมนิเทศนเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกงานของนักศึกศา

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
 

4.2.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
1. โครงการประชุมผูปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี 
2. โครงการออกฝกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
3. โครงการรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในการดําเนินงาน

ทวิภาคี วท.กพ. 
4. โครงการรักการอาน 
5. โครงการอบรมเขียนแผนฐานสมรรถนะ 
6. โครงการฝกอบรมการทําโครงงานรายวิชา(Projet  baed) 
7. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
8. โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา(V-net) 
9. โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา(V-net)ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
10.โครงการนิเทศติดตามการฝกงาน 
11.โครงการจัดการเรียนการสอน(mini EP.) 
12.โครงการจัดแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย 

 
4.2.3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

1. โครงการซอมบํารุงระบบปรับอากาศภายในงานวิทยบริการและหองสมุด 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 

4 ป (พ.ศ.2560-2563) 
3. โครงการซอมแซมครุภัณฑทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
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4. โครงการศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา(V-cop) 
5. โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนวิทยาลัยเทคนิค

กําแพงเพชร 
 

4.2.4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
1.  โครงการ Open house วิทยาลัยเทคนิคกําแพชร 
2. โครงการ สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา(R-Radio)  
3. โครงการ สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา(หลักสูตรระยะส้ันพิเศษ)  
4. โครงการรวมดวยชวยประชาชน  
5. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางสูชุมชน ( Fix it Center) 
 

4.2.5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2. โครงการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแกไข และพัฒนาการเรียนการสอน 
3. โครงการประกวดผลงานและส่ิงประดิษฐของนักศึกษา 
4. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 
5. โครงการสนับสนุนการจัดทําส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปงบประมาณ 

2558 
6. โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ทักษะวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 

และการแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา  
 

4.2.6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  
1. โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม  
2. โครงการประกวดมารยาทไทย 
3. โครงการแหเทียนเขาพรรษา 
4. โครงการเลือกต้ังตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษา อชท. และอคท. ประจําป

การศึกษา 2558 
5. โครงการภาษาไทยแหงชาติ 
6. โครงการ 5 ธันวา มหาราช 
7. โครงการลูกเสือ 
8. โครงการกตัญุตาคุณครู ประจําป 2558 (ไหวครู) 
9. โครงการปลูกจิตสํานึกดานดานอนุรักษส่ิงแวดลอม ของนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  
10.โครงการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแมแหงชาติ  และ

วันพอแหงชาติ 
11.โครงการจิตอาสาพัฒนาอยางยั่งยืนประจําปงบประมาณ 2559 
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4.2.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
1. โครงการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 
2. กิจกรรม/ประชุมสัมมนาการจัดพัฒนา กํากับติดตามและประเมินผลการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 
 

1. การสนับสนุนดานทุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน หรือสถานประกอบการ ใหกับ
นักเรียน  นักศึกษา 

2. การสนับสนุนดานทุนศึกษาคนควางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ ใหกับผูเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  จากภาครัฐและเอกชน 

3. การแลกเปล่ียนเครื่องมือและอุปกรณในการจัดการเรียนรูจากสภาพจริง ท่ีไดจาก
องคกรหรือสถานประกอบการท่ีเกี่ยงเนื่อง เพื่อเกิดประโยชนตอการศึกษาและคนควา 

4. การสนับสนุนครุภัณฑทางการศึกษาใหเพียงพอตอสัดสวนจํานวนผูเรียนท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 
                

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ปการศึกษา 2558        119 
 

 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

 


































