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ค าน า 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 และพุทธศักราช 2546 ตามล าดับ บริหารงานโดยคณะบาทหลวง
ของสังฆมณฑลจังหวัดราชบุรี  วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี
และสาขางานการขาย และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี   
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยมีคุณภาพทางด้านผู้เรียน ทางด้าน
กระบวนการ ทางด้านป๎จจัย และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ต้องมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ประกาศใช้ใน
วันที่ 30 มกราคม 2549  

ด้วยเหตุผลนี้ทางวิทยาลัยจึงได้จัดท าแบบรายงานประเมินภายในปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและด้านป๎จจัย ตามที่ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนได้แนะน า และได้ใช้ 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วย เพ่ือ
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษา ได้ทราบการด าเนินงานของวิทยาลัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา และได้เห็นความตระหนักของวิทยาลัยในการ
จัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สมดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “คุณธรรม น าวิชา 
พัฒนาสุข”  

 ทางวิทยาลัยฯ หวังว่ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าของทุกท่านทุกฝุาย ในการเสนอแนะการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มี
คุณภาพด้วยดีเสมอมา 

 

 
 
 
 

                         วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
                                                              เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2558 
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1. มติคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
2. ตัวอย่างความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมิน 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน         32       ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จ านวน          2        ตัวบ่งชี้    

2. ระดับมาตรฐาน 
  2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน          7        มาตรฐาน  
            2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน           -        มาตรฐาน                                 

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

                      ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 

มาตรฐานที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 รวม เฉลี่ย 

1 5 5 5 2 4 - 5 5 5      

2 5 5 5 5 5          

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

4 5              

5 2 4             

6 5 5 5 5           

7 5 4             

 



 
 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาจัดให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศจ านวนมากและเน้นการสอนแบบการสนทนาระหว่างผู้เรียน

และครู จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การสอบ V-NET ด้านภาษาอังกฤษสูงเกินค่าเฉลี่ยระดับชาติจ านวนมาก  
2. สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
3. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดหาครู

จากต่างประเทศมาช่วยสอน ท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีมาก 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝุาย และมีผู้เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
5. สถานศึกษามีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของครูและผู้เรียนเป็นจ านวนมาก 
6. สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และ

ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมาก 
7. ครูและบุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี

คุณภาพสู่สังคม 

จุดควรพัฒนา 
1. สถานศึกษาต้องพัฒนาผลการสอบ V-NET โดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้เรียนในการท าสอบความรู้ด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ 
2. ควรพัฒนาระบบการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามองค์ประกอบของการ

พัฒนาหลักสูตร 
3. ควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. สถานศึกษาต้องจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง 3-5 ปี โดย

การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ควรน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่/จัดแสดง/ประกวด/แข่งขันในระดับภาค/ชาติด้วย 
6. ควรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในแผนการจัดการ

เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาควรจัดท าเป็นแผนระยะปานกลาง 3 -5 ปี สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
8. สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2557 
ตอนที่ 1 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1  ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี     (รหัสสถานศึกษา 70100012) 
1.2  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2522 
1.3  ปัจจุบันตั้งอยู ่   เลขที่  80/28  ถนนคฑาธร  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง   

จังหวัดราชบุรี  70000  
โทรศัพท์  0-3233-8793   โทรสาร 0-3231-4767 
E-mail  darunacms@daruna.ac.th 

1.4  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดราชบุรี  เขต  1 
1.5  สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 

  ย่านธุรกิจการค้า     ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
  ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
  ใกล้นิคมอุตสาหกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ) .................................... 

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

ประชากรในจังหวัดมีประมาณ 825,272 คน อยู่ในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ 28.2 นอกเขตเทศบาลคิดเป็น
ร้อยละ 71.8 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย วิทยาลัยฯตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจและสถาน
ประกอบการ สะดวกในการคมนาคม ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพพาณิชยกรรม ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ 
70,000 - 120,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน  

3. ประวัติสถานศึกษา 

  ผู้บริหาร 

ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1) ผู้รับใบอนุญาต 
   บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ์ 

ปริญญาเอก Philosophy in Management 1 พฤษภาคม 2553 
ถึงป๎จจุบัน 

2) ผู้อ านวยการ (ครูใหญ่) 
    นายมนัส  วงศ์ประดู่ 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ (วัน/เดือน/ปี) 
18 เมษายน  2522 

ถึงป๎จจุบัน  เป็นเวลา 34 ปี 
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ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 80/28 ถนนคฑาธร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3233-8793 โทรสาร 0-3231-4767 http://www.daruna.ac.th e-mail: 
darunacms@daruna.ac.th สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ    
ป๎จจุบันจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยเปิดสอน 2 ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีและ
สาขางานการขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         ปรัชญาของวิทยาลัย สืบเนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นวิทยาลัยในเครือคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี บริหารงานโดยบาทหลวงและนักบวชคาทอลิก มีโรงเรียน/วิทยาลัยในเครือทั้งหมด 18 โรง ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี โรงเรียน/วิทยาลัยทั้งหมดมีปรัชญาเดียวกัน  เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ คือ “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” 

คุณธรรม  หมายถึง คุณธรรมตามหลักพระคริสต์ธรรมและตามหลักสากล ซึ่งต้องน าหน้าวิชาการ และเป็น
ตัวก าหนดทิศทางการใช้ความรู้ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมประจ าใจ คุณธรรมที่เน้น ได้แก่ ความศรัทธาต่อ
ศาสนา ความรักต่อผู้อ่ืน ความเสียสละ ความกตัญํู ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี อีกทั้งให้ผู้เรียนสามารถล าดับ
ค่านิยมได้อย่างถูกต้องด้วย 

 น าวิชา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นน าหรือเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่างๆ มีความสามารถในการจัดการทั้งเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล ให้ผู้ เรียนได้รู้จักฟ๎ง รู้จด รู้จ า รู้
ท า รู้คิดค้นและรู้จักวิจัยอย่างถูกต้อง 

 พัฒนาสุข  หมายถึง ความสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาอบรม ไปพัฒนาชีวิต ทั้ง
ร่างกายและจิตใจในการด าเนินชีวิต  ปฏิบัติหน้าที่การงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เพ่ือสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจตรงกันให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกฝุายของวิทยาลัย วิทยาลัยได้ จัดท าปูายปรัชญาติดไว้ตาม
สถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัย เช่น ทางขึ้นอาคารเรียนทั้งสองด้าน โรงอาหาร ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องพิมพ์ดีดและห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้งยังปรากฏในเอกสารของวิทยาลัย เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือครู คู่มือ
นักเรียน สมุดวิทยาลัย ธรรมนูญวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและครูได้ทราบในโอกาสประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมครู เป็นต้น 
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วิสัยทัศน์  (VISION)  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นสถาบันให้การศึกษาอบรมเพ่ือสร้างเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเป็นเลิศในด้านวิชาชีพ การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัว และ
วัฒนธรรมประเพณีแห่งความเป็นไทย 

นโยบายของวิทยาลัย 
1. สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ศรัทธาในศาสนา และยึดมั่นใฝุหลักธรรมมีจิตตารมย์ในพระวรสาร เพียบพร้อมด้วย

คุณธรรม และจริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักด าเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย

และมีระเบียบวินัย 
3. สร้างให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝุรู้และเพ่ิมพูน

ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียน และการด ารงชีวิตในอนาคต 
4. สร้างผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักแบ่งป๎นให้ผู้อ่ืนด้วยความรักและความเสียสละ

ตามแบบอย่างพระคริสต์เจ้า 
5. สร้างผู้เรียนให้เป็นคนมุ่งมั่นที่จะประกอบสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย์ รักการท างาน ขยันขันแข็ง อดทน และรู้จัก

การท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ    
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
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4. โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย/แผนก/งาน 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานปกครอง                   - งานทะเบียน รายงานผล         - งานบริหารวิชาการ       - งานการใช้อาคาร - สอนค าสอนคาทอลิก 
- งานสารวัตรนักเรียน                   - งานธุรการ                            - งานหลักสูตร           - งานซ่อมแซม - สอนทักษะชีวิต 
- งานกิจกรรมนักเรียน                  - งานบุคลากร - งานวัดผล ประเมินผล   - งานนักการภารโรง  - ให้ค าปรึกษา 
- งานแนะแนว  - งานสารบรรณ - งานวิจัยและพัฒนา - งานยานพาหนะ - จัดกจิกรรมด้าน 
- งานพยาบาล - งานพัสดุครุภัณฑ์ - งานโสตทัศนูปกรณ์/สื่อการสอน                               คุณธรรม จริยธรรม 
- งานจัดเลี้ยง - งานการเงินและบัญชี - งานห้องสมุด 
- งานประชาสัมพันธ ์ - งานครัว จ าหนา่ยอาหาร - งานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
- งานสวัสดิการครู/นักเรียน  - งานหมวดวิชา 
  

อธิการ/ผูร้ับใบอนุญาต 

ฝุายจริยธรรม 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยั 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายบริหาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

ฝุายกิจการนักเรยีน นักศึกษา

นักศึกษา 

ฝุายทะเบยีน ธุรการ - การเงิน ฝุายวิชาการ ฝุายอาคาร/สถานท่ี 

ผู้อ านวยการ 
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
5.1 คณะกรรมการบริหารชุดป๎จจุบัน ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

(ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 
 1. บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายมนัส  วงศ์ประดู่  กรรมการ/เลขานุการ 
 3. บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. บราเดอร์ศิรวิทย์ พรหมนิ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นางนิรมล  ตันติคะเนดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นางสาวอัมพร  วิชาดากุล  ผู้แทนครู 
 7. นางสาวสมควร บุญมีประเสริฐ  ผู้แทนครู 
 8. นายมานพ  เขียวมา   ผู้แทนผู้ปกครอง  

5.2  ผู้รับใบอนุญาต   
ชื่อ - สกุล     บาทหลวงจ าเนียร จิตเสรีวงศ ์
โทรศัพท ์                    -                  
E- mail                - 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    Doctor of Philosophy in Management จาก Adamson University  

จังหวัด  Manila  ประเทศ  Philippines 
เมื่อวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2545 

ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   1  พฤษภาคม  2552 

5.3  ผู้จัดการ   
ชื่อ - สกุล       นายมนัส    วงศ์ประดู่ 
โทรศัพท ์                -                    
E- mail                 -  
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   ปีการศึกษา  2527 

5.4  ผู้อ านวยการ   
ชื่อ - สกุล        นายมนัส    วงศ์ประดู่ 
โทรศัพท ์                -                      
E- mail                 -  
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่   ปีการศึกษา  2550 
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6. จ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ  
(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ผู้รับใบอนุญาต 1 - - - - 1 - - - 

ผู้จัดการ - - - - - - - - - 

ผู้อ านวยการ 1 - - 1 - - - 1 - 

ครู 98 - - 72 26 - 1 97 - 

บุคลากรทางการศึกษา 18 - - 15 3 - - 16 2 

บุคลากรสนับสนุน 9 - - - - - - - 9 

รวม 127 - - 88 29 1 1 114 11 

จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

สาขาบัญชี 20 20 - 19 1 - - 20 - 

สาขาการตลาด 20 20 - 18 2 - - 20 - 

สาขาคอมพิวเตอร์ 15 15 - 10 5 - - 15 - 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา  
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   

(ปีท่ีจัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 

ชั้นปี 
รวม 

1 2 3 

ปกต ิ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี ปกต ิ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี 

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา       1,811  

ปวช. 430 - 498 - 447 - 1,375  

ปวส. 219 - 217 - - -   436  

ปวช.  แยกตามประเภทวิชา               
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 430 - 498 - 447 - 1,375  
- ประเภทวิชาศิลปกรรม         
- ประเภทวิชาคหกรรม         
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม         
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         
รวม       1,375  
ปวส. แยกตามประเภทวิชา         
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 219 - 217 - - - 436  
- ประเภทวิชาศิลปกรรม         
- ประเภทวิชาคหกรรม         
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม         
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว         
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

        

หมายเหตุ    กรณีท่ีสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ เช่น การ

จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี การเทียบโอนประสบการณ์ ของให้สถานศึกษารายงานจ านวนผู้เรียน แต่ละวิธีการ

จัดการเรียนการสอน ด้วย 
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8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

ผลงานครู ปีการศึกษา  2557 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
 คณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  
ให้ได้รับรางวัล  “หนึ่งแสนครูดี”  ประจ าปี  2557  จ านวน  12  ท่าน 
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รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

รางวัลผู้รู้ธรรมะ 
อาจารย์ณัฐพร กลิ่นประทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้รับเกียรติบัตรพร้อมด้วยเงินรางวั ล 4,000  

บาท และอาจารย์วลัยพร รัตนบ ารุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับจังหวัด ได้รับเกียรติบัตร พร้ อมด้วยเงิน
รางวัล 1,000 บาท ในการสอบป๎ญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33 จัดโดยคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

 

 

           

  

เมื่ อวันที่  14  กุมภาพันธ์   2558  

อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา

โปลีเทคนิค เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชู

เกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น จากสมาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย

ธนบุรี  กรุงเทพฯ 
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ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา  2557 
เก่งกฎหมายวันรพี 

 นายธรรมธัช สอนพานิช นายวินัย ฟ๎กแฟง และนางสาวยุพาวรรณ ทัศเจริญสุข นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรีเข้าร่วมการแข่งขันตอบป๎ญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับจังหวัดราชบุรี  เข้าสู่การแข่งขันระดับภาคต่อไป 

 
 

เยาวชนดีเด่นของจังหวัดราชบุรี 
นายธัชชา หลักเมืองราช นักศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูให้เป็น

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากกองการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี ประจ าปี 2557 สาขาพัฒนาเยาวชนบ าเพ็ญประโยชน์ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนเข้ารับเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  

 

นักเรียนทุนพระราชทาน 
 

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
ประกอบ ด้วยนายโยธิน  วิเศษสัตย์  และ
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ผลงานยอดเยี่ยม 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ที่ได้แสดง

ความรู้ ความสามารถ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น  166 รางวัล 

สถานศึกษา สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร 

เหรียญทอง 

ประกาศนียบัตร 

เหรียญเงิน 

ประกาศนียบัตร 

เหรียญทองแดง 
รวม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ดรุณาราชบุรี 
บริหารธุรกิจ 43 11 8 62 

 

 

 



13 
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ผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 

      

 

 

 
รางวัลคนดี คนเก่ง 

เมื่อวันที่  29-30  มกราคม  2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ.นนทบุรี  
 เกียรติบัตรเหรียญทอง  5 รางวัล 
 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  11 รางวัล 
 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 19 รางวัล 
 เกียรติบัตรชมเชย  3 รางวัล 
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นางสาวภัทราพร จริยป๎ญญา นักศึกษา 

ปวส. 1/2 สาขาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี รางวัลเด็กดีเด่น 

สาขาการศึกษาและวิชาการรับเกียรติ

บัตรเชิดชูเกียรติ จากนายสุรพล แสวง

ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนื่องใน

โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 

 
รางวัลผู้รู้ธรรมะ 

นางสาวเอ๋ วงศ์ทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ได้รับรางวัลอันดับ 2 ระดับจังหวัดราชบุรี และรางวัลชมเชย
อันดับ 2 ระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท นางสาวณัฐกุล  ศรีเพ็ชร และนางสาวดาว 
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับจังหวัด ในการสอบป๎ญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33 จัดโดยคณะกรรมการ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
 

ผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งท่ี 28 ของกลุ่มภาคกลาง 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ที่ได้แสดง

ความรู้ ความสามารถ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2557    
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 166 รางวัล  

สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตร 

เหรียญทอง 

ประกาศนียบัตร 

เหรียญเงิน 

ประกาศนียบัตร 

เหรียญทองแดง 
รวม 

บริหารธุรกิจ 100 26 5 131 
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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
1.1 ปรัชญา    
คุณธรรม   น าวิชา   พัฒนาสุข 

1.2 วิสัยทัศน์    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นสถาบันให้การศึกษาอบรมเพ่ือสร้างเสริม และพัฒนานักเรียนนักศึกษา

ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเป็นเลิศในด้านวิชาชีพ การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์   
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และตระหนักถึงคุณค่าของ
ครอบครัว และวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเป็นไทย 

 1.3 เอกลักษณ์ 
เอ้ืออาทร องค์กรเข้มแข็ง ร่วมใจร่วมแรง เป็นแหล่งความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ผดุงไว้

ซึ่งหลักพระคริสต์ธรรม 

1.4 อัตลักษณ์ 
มีวินัย ใฝุศึกษา เห็นคุณค่าความเป็นไทย เอ้ืออาทรผู้ยากไร้ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข มีความซื่อสัตย์สุจริต  

ขยัน อดทน บนความพอเพียง และมีภูมิคุ้มกัน 
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เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงก าหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม ความรู้ 
ความสามารถ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ตรงตามสาขาวิชาชพี 
3. พัฒนาผู้เรียนให้
สามารถสื่อสารภาษา 
อังกฤษและภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้เห็น
คุณค่าการมีสุขภาพ 
กายใจที่ด ี
5. พัฒนาผู้เรียนให้
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ครอบครัว วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
 
 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้
เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้
เป็นผู้น าที่มีความรู้
ความสามารถ 
3. พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะของผู้เรียน 
4. พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชา
ภาษาตา่งประเทศ 
5.ส่งเสริมผู้เรียนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ด ี
6. ส่งเสริมและ
ปลูกฝ๎งจิตส านึกด้าน
ครอบครัว วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม 
มีระเบียบวินยัประพฤติตนดี
งามมีจิตสาธารณะต่อสังคม 
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
2. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและ
มีทักษะทางวิชาชีพ 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตรง
ตามสาขาวิชาชีพ 
4. ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาตา่งประเทศที่มีคุณภาพ 
5. สถานศึกษามีหลกัสูตร
ภาษาตา่งประเทศที่มีคุณภาพ 
6. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
7. ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า
ของครอบครัว 
8. ผู้เรียนมีมารยาทอันดีงาม
ต่อตนเองและสังคม 
9. ผู้เรียนปฏิบัติและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็น
ผูน้ าที่มีคุณธรรม มี
ระเบียบวินยั ประพฤติ
ตนดีงามมีจิตสาธารณะ
ต่อสังคม เอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่น 
2. จ านวนผู้เรียนทีมี
ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและมี
ทักษะทางวิชาชีพ 
3. จ านวนผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ตรงตาม
สาขาวิชาชีพ 
4. จ านวนผู้เรียนที่
สามารถใช้
ภาษาตา่งประเทศได้
อย่างมีคุณภาพ 
5. จ านวนผู้เรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
6. จ านวนผู้เรียนที่
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ครอบครัว 
7. จ านวนผู้เรียนมี
มารยาทอันดีงามต่อ
ตนเองและสังคม 
8. จ านวนผู้เรียนที่
ปฏิบัติตามและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของตน 
 

1. โครงการวันวิชาการ 
2. แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
3. สอนเสริมวิชาการ
เพื่อแข่งขัน 
4. การประยกุต์ใช้ภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นในการ
ประกอบอาชีพ 
5. บอร์ดความรู้หน้า
ห้องภาษาอังกฤษ 
6. อบรมสัมมนาและ
ฟื้นฟูจิตใจ 
7. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนที่
เรียนอ่อน 
8. โครงการติดตามผู้จบ
การศึกษาในระดับ ชั้น
ปวช.3 และปวส.2 
9. โครงการชมรม
ภาษาอังกฤษ 
10. โครงการปรับปรุง
บทเรียนภาษาอังกฤษ 
11. โครงการแข่งขัน
ตอบป๎ญหาธรรมะ 
12. โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
13. โครงการสร้าง
ลักษณะนิสัยนักเรียน 
นักศึกษารักการอา่น 
14. โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน
ภาษีอากรให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาสาขาการบัญช ี
15. โครงการการจัดท า
บัญชีอย่างไรให้เป็น
เร่ืองง่าย 
16. โครงการบริการ
ค านวณภาษีเงินได้ใน
ชุมชน 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม
และแสดงออกซ่ึงความ 
สามารถของตนเอง 
2. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่เข้ารว่มแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพได้รับเหรียญ
รางวัล 
3. ร้องละของนักเรียน
นักศึกษาที่เข้าแข่งขันและ
ได้รับเหรียญรางวัล 
4. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่น าความรู้ภูมิ
ป๎ญญาไปประยกุต ์
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่น าความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
6. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ 
7. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น 
8. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่สามารถติดตาม
ได้ 
9. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าชมรม
ภาษาอังกฤษและน า 
10. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในบทเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
11. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมตอบตอบป๎ญหา
ธรรมะความรู้มาใช ้
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
17. โครงการบริการให้
ค าปรึกษาด้านการ
ประกันภยั 
18. โครงการจุลินทรีย์
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
19. โครงการประกวด
มารยาทไทย 
20. อบรมพุทธศาสนา
กับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เยาวชนและ
ครอบครัว 
21. โครงการท าบุญ ฟ๎ง
ธรรม และเวยีนเทียน
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
22. โครงการนักเรียน
ช่วยงานหอ้งสมุด 
23. โครงการวันสุนทรภู่ 
24. การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
25. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
26. พัฒนางานวิจยัของ
ครู 
27. พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
28. โครงการนิเทศ
ภายใน 
29. โครงการนักเรียน
ช่วยงานหอ้งสมุด 
30. โครงการบริจาค
โลหิตเนื่องในวันพ่อ วัน
แม่ 
31. โครงการวิทยาลยัฯ 
บ้าน สานสัมพันธ ์
32. โครงการประกวด
ความสะอาดห้องเรียน
และบริเวณวิทยาลัยฯ 
33. โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
34. โครงการวันไหว้ครู 
 

12. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการวันภาษาไทยและ
มีความรู้ด้านภาไทย
เพิ่มขึ้น 
13. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษารักการอา่น 
14. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาสาขาการบัญชี
เกิดทักษะด้านภาษอีากร 
15. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่สามารถจัดท า
บัญชีได ้
16. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษามีความรู้และเข้
ร่วมโครงการประกันภยั 
17. ร้อยละของนักเรียนที่
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
จุลินทรีย์ให้กับชุมชน
ท้องถิ่นได ้
18. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษามีมารยาทที่ดีงาม 
19. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาที่รับการอบรม
พุทธศาสนาและมี
ภูมิคุ้มกันต่อตนเองและ
ครอบครัว 
20. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่เห็น
ความส าคัญของวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
21. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีคุณธรรม
จริยธรรมรู้จักเสียสละตอ่
ส่วนรวม 
22. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษามีความรู้ด้าน
วรรณคดี 
23. ร้อยละชองบุคลากร
ภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตามหน้าที่
รับผิดชอบ 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 
35. โครงการปฐมนิเทศ
การใช้ห้องสมุด 
36. โครงการห้องสมุด
อีเล็กทรอนิกส์ การใช้
อินเตอร์เน็ต 
37. โครงการรีไซเคิล 
38. โครงการกีฬาต้าน
ยาเสพติด 
39. โครงการแบ่งป๎น
น้ าใจจากพี่สู่น้อง 
40. กิจกรรมเยี่ยม
ผู้สูงอายุบ้านเมธาน ี
 

24. ร้อยละของครูที่มี
ผลงานวิจัย 
25. ร้อยละของครูผู้สอนที่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณภาพในสาชาวิชา 
26. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีคุณธรรม
จริยธรรมรู้จักเสียสละตอ่
ส่วนรวม มีน้ าใจ มีค่านยิม
ที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธ ์
27. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาได ้
รับการดูและเอาใจใส ่
28. ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาเกิดจิตส านึกใน
การรักความสะอาดและ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
แผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2557 

แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ติดตามผู้จบการศึกษา
ในระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 ปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการวันวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานประชุมผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนต่ า 
 
 

4. การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 28 ณ 
วิทยาลยัเทคโนโลยภีาค
ตะวันออก (อีเทค) 
 
 

5. โครงการแข่งขันตอบ
ป๎ญหาธรรมะทาง
ก้าวหน้าระดับอาจารย ์

 

1. เพื่อทราบข้อมูลจ านวนผู้จบการศึกษาปี 
2554  ที่ศึกษาต่อ, ท างาน, ท างานและ
ศึกษาต่อ ว่างงาน 
2. เพื่อทราบความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ผู้จบการศึกษาได้ท างาน 
3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 2 มาพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียน, นักศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
4. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 โดยเฉพาะผู้
จบการศึกษาที่วา่งงานเพื่อแนะน างานให้
ต่อไป 

1. เพื่อให้ทุกหมวดวิชาน าผลงานของ
นักเรียนและครูแสดงต่อที่ชุมชนเป็นการ
ยกยอ่งและให้ก าลังใจแก่นักเรียนและครู 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้กล้า
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้
สูงขึ้น 

1. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา  ฝุายวิชาการ 
ผู้ปกครองได้ร่วมกันแก้ไขป๎ญหาการเรียน
ของนักเรียนให้มีผลการเรียนอยู่ในระดบัที่
น่าพอใจ ให้นักเรียนเรียนได้คะแนนเฉลีย่ 
2.00 ในภาคเรียนต่อไป 

1. เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านวิชาการและ
ทางด้านการแสดง การร้องเพลง  เป็นต้น 
ได้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนั
เป็นการเพิ่มพูนความรู ้ทักษะและ
ประสบการณ์โดยตรง 

1. เพื่อให้ความร่วมมอืแก่สมาคม
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
เพื่อให้อาจารย์เข้าใจธรรมะของพระพุทธ
องค์ได้ถูกต้องและน าไปปฏิบัติในชีวิตจรงิ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียน ปวช.3 ทกุคนที่จบ
หลักสูตร 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 ทกุคนที่จบ
หลักสูตร 2546 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ 
ชั้นปีของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรีและนักเรียนจาก
สถาบันภายนอกระดับ ม.3- 
ม.6 
 
 
 

ผู้ปกครอง, นักเรียน  
รวม 545 คน ปวช.1 256 คน, 
ปวช.2 143 คน, ปวช.3 31 คน 
ปวส.1 96 คน, ปวส.2 19 คน 
 

นักเรียน นักศึกษา ที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
 
 
 
 

อาจารย์หมวดสังคมศึกษา
และอาจารย์หมวดวิชาอื่นๆ ที่
สนใจ 
 

ส.ค. 56 - มิ.ย. 57 
29-30 พ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21-22 พ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3-4 ก.พ. 2557 
 
 
 
 

 
มิ.ย. - พ.ย. 2556 
 
 

ฝุายวิชาการ 
อ.สุดารัตน์ 
ฝุายวิชาการ
และหัวหน้า
หมวดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุายวิชาการ 
 
 
 
 
 

 
 
ฝุายวิชาการ 
 
 
 
 

ฝุายวิชาการ
และหัวหน้า
หมวดวิชา 
 
 

 
ฝุายวิชาการ
และหมวด
สังคม 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 

 
13,625 

 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 

- 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการแข่งขันตอบ
ป๎ญหาธรรมะทาง
ก้าวหน้าระดับนกัเรียน 

7. โครงการส่งนักเรียน
แข่งขันทักษะวิชาการที่ 
PBAC 

8. โครงการอบรมครู
เร่ืองการดูแลเยาวชน
(นักเรียน)เชิงบวก 

9. โครงการประชุม
ผู้ปกครองระดับปวช.1 
ปวช.2 และปวส.1 ปิดปี
การศึกษา 2555 
 
 
 
 
 

10. โครงการน าหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ไปใช้
จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 

11.อบรมการเรียนรู้โดย
น าป๎ญหาเป็นตวัตั้งและ
การเรียนรู้ผ่านการท า
โครงงาน 

12. โครงการอบรมเพิ่ม
คุณภาพการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ก้าว
ไกลสู่อาเซียน 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจธรรมะของพระ
พุทธองค์ได้ถูกต้องและน าไปปฏิบัติในชวีิต
จริงได้อย่างมีคุณภาพ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทางด้านวิชาการและสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบัน 

1. เพื่อให้อาจารย์ได้แนวคิดและวีการเชิง
บวกในการดูแลเยาวชน (นักเรียน) และ
น ามาใช้ในการท างานอยา่งมีประสิทธิผล 

1. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลงานของ
วิทยาลยัและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
ต่อวิทยาลัย 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติแก่
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรด้านต่างๆ  
3. เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมมือกับอาจารย์ที่
ปรึกษาและฝาุยวิชาการในการแก้ป๎ญหา
ด้านการเรียนของนักเรียน โดยหวัง
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตร ปวช. 2556 
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดท าแผนการเรียน
แบบฐานสมรรถนะและสามารถพัฒนา
รายวิชาในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู ้ความ
เข้าใจในการเรียนรู้โดยน าป๎ญหาเป็นตัวตั้ง
และการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน โดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้ครูเข้าใจและน าความรู้ไปใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน และน า
เทคนิคการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
 

1. น าการจัดการเรียนแบบสหกิจศึกษาเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

นักเรียน ปวช.2 (ห้อง1-12) 
จ านวน 427 คน 
 

นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
ต่างๆ (การบัญชี, คอมพิวเตอร์, 
ภาษาอังกฤษ) เป็นต้น 

อาจารย์ทุกหมวดวิชา จ านวน 
100 คน 
 

ผู้ปกครองนักเรียน ปวช.1 
ปวช.2 และ ปวส.1 จ านวน 
1,243 คน 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและครูวิทยาลัย
เอกชน 5 แห่ง 321 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและครูวิทยาลัย
เอกชน 5 แห่ง 321 คน 
 
 

ผู้บริหารและครูวิทยาลัย
เอกชน 5 แห่ง 308 คน 

มิ.ย.-พ.ย. 2556 
 
 

25 ม.ค. 2556 
 
 

23 ต.ค. 2556 
 
 

22 มี.ค. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ก.ค. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 ส.ค. 2556 
 
 
 

11-12 มี.ค. 

ฝุายวิชาการ
และหมวด
สังคม 

ผ่ายวิชาการ
และหัวหน้า
หมวดวิชา 

ฝุายวิชาการ 
 
 

ฝุายวิชาการ 
หัวหน้าหมวด
และอาจารย ์
ทุกท่าน 
 

 

 
 
ฝุายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุายวิชาการ 
 
 
 

ฝุายวิชาการ 
 
 

 

- 
 
 

2,000 
 
 

30,000 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
22,256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,748 
 
 
 

28,816 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. เสริมสร้าง
ประสบการณ์
อาชีวศึกษาและสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน 
 
 

14. วัยใสใส่ใจภาษ ี57 
 
 
 
 
 
 

15 สุขอนามัยของวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 

16. เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29 
 
 
 
 

17. แข่งขันทักษะ
วิชาการและทักษะ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.ราชภัฏเพชรบุร ี

18. แข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ประเภท
เยาวชน ที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
4 ราชบุรี 
 
 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นกัศึกษามี
โอกาสใช้การจัดกจิกรรม “ศูนย์บรกิาร
วิชาชีพ” 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
อาชีพของผู้เรียนให้มีโอกาสฝกึปฏบิัติจรงิ
เตรียมพร้อมสู่โลกอาชพี 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงภาษีที่รัฐบาล
ประกาศใช้ได้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
ก าหนด 
2. เพื่อให้นักศึกษาค านวณภาษีเงินบุคคล
ธรรมดาจากเอกสารจริงและกรอกแบบ 
ภ.ง.ด. 90, 91 ได้ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสุขอนามยั
ของวัยรุ่น 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงป๎ญหาทีจ่ะ
เกิดกับการไม่ใส่ใจในการปูองกันโรค 
3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม 

1. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาน าความรู้ที่
เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการ
ทบทวนความรู้ที่เรียนมา นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงออกในกจิกรรมที่
เหมาะสม และสรา้งชื่อเสียงให้กับตนเอง
และวิทยาลัย 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และเปิดโลกทัศน์
ของผู้เรียน  ช่วยสร้างความกระตือรือรน้
ในการเรียนรู้   ได้รับประสบการณ์จริง
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นักเรียน นักศึกษา  
จ านวน 6 คน 
 
 
 
 

จัดบรรยายพิเศษ ปวช.2 
สาขาการบัญชี 221 คน 
ปวส.1 การบัญช ี183 คน 
 
 
 
 

นักเรียน ปวช.3 สาขา 
การบัญชี จ านวน 215 คน 
 
 
 
 
 

นักเรียน ปวช.3  
สาขาการบัญชี จ านวน 3 คน 
นักศึกษา ปวส.2  
สาขาการบัญชี จ านวน 3 คน 
 
 

นักเรียนชั้น ปวช.3 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น 
ปวช.3 และปวส.2 

2-4 ก.พ. 58 
 
 
 
 
 

2-3 ก.ย. 57 
 
 
 
 
 
 

12, 20 มิ.ย. 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 58 
 
 
 
 
 

14-16 ก.พ. 
 
 
 
 

15 ส.ค. 56 

หมวดบัญช ี
 
 
 
 
 

หมวดบัญช ี
 
 
 
 
 
 

หมวดบัญช ี
 
 
 
 
 
 

หมวด บัญช ี
 
 
 
 
 

หมวด
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

หมวด
คอมพิวเตอร์ 
 

 

- 
 
 
 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. อาจารยห์มวด
คอมพิวเตอร์ไปศึกษาดู
งานการเรียนการสอนที่
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.หอการค้า
ไทย 

20. อบรม  “The 
Internet and 
Computing Core 
<Ic3 > Certificate”  

21. อบรม “Microsoft 
Office Specialist 
[MOS] certificate” 

22. ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรอบรม
“โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพสถาบัน
การเงินชุมชน” ให้แก่
กองทุนหมู่บ้าน 

23. อบรมนักศึกษา 
“The Internet and 
Computing Core 
<Ic3 > Certificate” 

24. อบรมนักศึกษา 
“Microsoft Office 
Specialist [MOS] 
certificate”  

25. อบรมครูใน
วิทยาลยัฯ 
“Microsoft Office 
Specialist [MOS] 
certificate” 

26. จัดบอร์ดความรู้
หน้าห้องหมวด
ภาษาอังกฤษ 

27. จัดบอร์ดกิจกรรม
วันแม่และวันพ่อ 

1. เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความรู้เกีย่วกับ
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของทั้ง 
2 สถาบัน 
 
 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะให้มากยิ่งขึ้น 
และน ามาเผยแพร่ต่อนักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะให้มากยิ่งขึ้น 
และน ามาเผยแพร่ต่อนักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 

1. เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และ
สัมพันธ์กับชุมชน ให้บริการแก่ชุมชนที่
ใกล้เคียง 
 
 

 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองที่อบรมและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนและการท างาน
ต่อไปในอนาคต 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองที่อบรมและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนและการท างาน
ต่อไปในอนาคต 

1. เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม
กับอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยฯได้น าไปใช้
ให้เกิดประโยชนก์ับการท างาน  
 
 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู ้ข่าวสารและขอ้มลู
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวันแม่และ
วันพ่อ 

คณาจารย์หมวดคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 

 
อ.สุวรรณา, อ.รุ่งทิพา 
 
 
 

อ.สุวรรณา 
 
 

การเงินชุมชน 180 คน 
 
 
 
 
 

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 
 
 
 

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 
 
 

 
อาจารย์ในวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา  
ทุกระดับชั้น  
 

นักเรียน นักศึกษา ทกุ
ระดับชั้น  

15 ต.ค. 56 
 
 
 
 

 
15-18 ต.ค. 

 
 
 

28-30 ต.ค. 
 
 

1 ธ.ค. 56 
 
 
 
 
 

5-6 ก.พ. 
 
 
 

7-8 ก.พ. 
 
 
 

28 ก.พ. 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

5-12 ส.ค. 
1-5 ธ.ค. 

หมวด
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 
หมวด

คอมพิวเตอร์ 
 

 
หมวด

คอมพิวเตอร์ 
 

อ.สุนีย์ เขียวมา 
 
 
 
 
 

หมวด
คอมพิวเตอร์ 
 

 
หมวด

คอมพิวเตอร์ 
 
 

หมวด
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

หมวด  
ภาษาอังกฤษ 
 

หมวด
ภาษาอังกฤษ 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 28. ปรับปรุงบทเรียน
ส าหรับปีการศึกษา 2557 
(module) 
 

29. จัดซุ้มภาษาอังกฤษ
ในวันวิชาการ และการ
ตอบป๎ญหาภาษาอังกฤษ
ระหว่างสถาบัน 
 
 
 
 
 

30. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใน
ส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่ราชบุร ี

31. แข่งขันตอบป๎ญหา
ภาษาอังกฤษภายใน
สถานศึกษาในระดับชั้น
ปี 

32. จัดให้มีการ Review 
ภาษาอังกฤษเพื่อสอบ 
V-Net 

33. English club for 
children in the 
countryside 
 

34. ประกวดกลา่ว
สุนทรพจน์ นักเรียน
โรงเรียนเอกชน 
 

35. ชมรมภาษาอังกฤษ 
ปี2556 (Englisg Club) 

1. เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมี
ความสอดคล้องและสามารถน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวันและตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

1. ส่งเสริมทักษะและความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและแสดงผลงานของ
นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริมด้านการแสดงออกโดยการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
3. ส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสารความรู้
ภาษาอังกฤษและส่งเสริมประสบการณ์
ด้านการแข่งขันตอบป๎ญหาทั้งภายในและ
ภายนอก 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
สื่อสารให้แก่บุคลากรในส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรีเพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสาร
ความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านการแข่งขันตอบปญ๎หา
ภายในสถานบัน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมให้การสอบ V-NET  
 

1. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาได้มีจิตใจแห่ง
การแบ่งป๎น เอือ้เฟื้อ สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา ได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ด้านการแข่งขัน 

1. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา ได้มีโอกาสฝึก 
ทักษะในด้านการพูด การฟ๎ง การอ่าน การ
เขียน และการกลา้แสดงออกต่อที่ชุมชน 
ในเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 

เพื่อปรับปรุงบทเรียนให้
สอดคล้องเป็นป๎จจุบัน 
 
 

นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ
และสถาบันอื่น  
นักเรียนชั้น ม.3 - ม.5  
นักเรียนชั้น ปวช.1 - 2 
นักเรียนชั้น ปวช.3/1 
 
 
 
 

เจ้าหน้าทีภ่ายในส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
จ านวน 40 คน 
 

นักเรียน นักศึกษา 
ทุกระดับชั้นป ี
 
 

นักเรียนระดับ ปวช.3  
 
 

นักเรียนชมรมภาษาอังกฤษ   
30 คน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนบ้านบ่ออุปถัมภ ์

นักเรียนชั้น ปวช.2 และ  
ปวช.3 จ านวน 3 คน 
 
 

นักเรียนทุกระดับชั้นปีที่สนใจ 
จ านวน 60 คน 

มี.ค.-พ.ค. 2557 
 
 
 

21-22 พ.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เม.ย. - 
4 ก.ค. 56 

 
 

12-16 พ.ย. 2556 
 
 
 

2 สัปดาห ์
ก่อนสอบ V-NET 

 

19 ม.ค. 56 
เวลา 8.00-16.00น. 
 
 

13 ก.ค. 56 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

หมวด
ภาษาอังกฤษ 
 
 

หมวด  
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 
ภาษาอังกฤษ 
 
 

หมวด
ภาษาอังกฤษ 
 
 

หมวด
ภาษาอังกฤษ 

 

หมวด
ภาษาอังกฤษ 
 
 

วิทยาลยั
เทคโนโลยี
พณิชยการ

อยุธยา 

อ.ณชยุต
,T.Delia 
อ.หมวด
ภาษาอังกฤษ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

7,000 
 
 
 

- 
 
 
 

10,000 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 36. ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 

37. โครงการวันสุนทรภู่ 

 
 
 
 
 
 
38. พัฒนาปรับปรุง
แผนการสอน 

39. เตรียมความพร้อม
การสอบ V-NET 
 

40. นิเทศการสอน 

 
41. โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42. สรุปผลการเก็บ
คะแนนระหวา่งภาค
เรียนเป็นรายวิชา 

43. ส่งข้อสอบปลายภาค 

1. เพื่อหาแนวทางการปูองกัน แก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระสุนทร
โวหาร ให้นักเรียน/นกัศึกษาได้ทราบถึง
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู ่
2. เพื่อปลุกจิตส านกึของนักเรียน/
นักศึกษา ให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย
และรู้จักประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

1. เพื่อปรับปรุงแผนการสอนแต่ละวิชาให้
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา 

1. ทบทวนความรู้ทางภาษาไทย เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET 
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 

1. เพื่อสังเกตการสอน แนะน าและปรับปรุง
พัฒนาเทคนิคการสอนแบบกัลยาณมิตร 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น
นักปราชญ์และนกัภาษาไทย รวมทั้งเพือ่
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและ
พระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
ภาษาไทย 
2. เพื่อกระตุ้นและปลกุจิตส านกึของ
นักเรียน นักศึกษาให้ตระหนกัถึง
ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย
ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุง
ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย 

1. เพื่อแจ้งให้ผู้อ านวยการทราบและใหค้ า
ชี้แนะ 

 
1. เพื่อเสนอฝุายวิชาการพิจารณาตรวจ
และใช้ในการสอบปลายภาค 

การวางแผน,วางเค้าโครง  
การวิจยั, ด าเนินการวิจยัและ
เขียนรายงานการวิจยั 
อาจารย์ 1 ทา่นต่อ 1 ผลงาน 

อ่านประวัตแิละบทสดุดีจัด
ปูายนิเทศ ตอบปญ๎หา
เกี่ยวกบัประวัตแิละผลงาน
ของสุนทรภู่และเกมประลอง
ป๎ญญาภาษาไทย/นกัเรียน 
นักศึกษาทุกระดับชั้นป ี

 
การแก้ไขปรับปรุงแผนการ
สอน 

นักเรียน ปวช.3 นกัศึกษา 
ปวส.2 
 

การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  
1 คร้ัง/1 คน ต่อปีการศึกษา 

การจัดปูายนิเทศ,ประกวดคัด
ลายมือ, การกลา่วสุนทรพจน์, 
wall Rally ประลองป๎ญญา
ภาษไทย, การแสดงของ
นักเรียนบนเวที, ทายป๎ญหา
ภาษาไทย, การแข่งขัน
การละเล่นของเด็กไทยสมัย
โบราณ, การสาธิตการ
แกะสลักผักผลไม้/นักเรียน
นักศึกษาทุกระดับชั้นป ี

 
 
สรุปคะแนนเก็บลงใน
แบบฟอร์มที่ฝุายวิชาการ
ก าหนดวิชาละ 1 ชุด 

วิเคราะห์จุดประสงค์การ
เรียนรู้,ออกข้อสอบเสนอ
หัวหน้าหมวดตรวจสอบความ
ถูกต้องและเหมาะสม, เสนอ
ฝุายวิชาการ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

วันศุกร์ที่ 
26 มิ.ย. 56 

 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

เดือน ก.พ. 57 
 
 

ภาคเรียนที่ 
1/2556 

29 ก.ค. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนวันที ่
4 ก.ย. 

 
ก่อนวันที ่
30 ส.ค. 

หมวด
ภาษาไทย 

 

 
หมวด

ภาษาไทย 

 
 
 
 
 

หมวด
ภาษาไทย 

หมวด
ภาษาไทย 

 

ฝุายวิชาการ
และหัวหน้า 

หมวด
ภาษาไทย 
อาจารย์ใน

หมวด
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 

หมวด
ภาษาไทย 

 
หมวด

ภาษาไทย 

50 บาท/วิชา 
 
 

 
8,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

- 

 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 

44. เตรียมงานวัน
วิชาการ 

 
 
 
 
 
45. ออกข้อสอบ 
Pre-test 

 
 
 
46. ส่งตัวแทนนักเรียน 
นักศึกษา ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 

 
 
 
 
47. ออกข้อสอบ  
Pre-test 

48. ประยุกต์ภูมปิ๎ญญา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
49. โครงการจุลินทรีย์
ท้องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
50. จัดซุ้มความรู้ของ
หมวดวิทย-์คณิตฯ  
ในวันวิชาการ 

 

1. เพื่อร่วมงานวันมหกรรมดรุณาวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
1. เพื่อใช้ในการสอบคัดห้องเรียนส าหรบั
นักเรียนใหม่ระดับชั้น ปวช.1 

 
 
 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 

 
 
 
 
 
1. เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกห้องเรียน
ส าหรับนักเรียนใหม ่

1 เพื่อน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ใช้น ามาผลิตสบู่ และน้ ายา
เอนกประสงค์ 
2. น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาผลิตผลิตภัณฑ์
ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นการส่งเสริม
การด าเนินชีวิตแบบพอเพยีง 

1. เพื่อปลูกฝ๎งการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันและสามารถช่วยกันคิด
แก้ไขข้อผิดพลาด 
3. เพื่อให้น าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในครัวเรือนหรือชุมชนของ
นักเรียน 

1. แสดงผลงานและให้ความรู้ในด้าน 
วิทย-์คณิตฯ 

1. ออกข้อสอบช่วงชั้นที่ 3-4 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
จ านวน 2 ช่วงชั้นๆ ละ 1 ชุด 
2. จัดนิทรรศการ, จัดกิจกรรม
ซุ้มภาษาไทย 
3. ประกวดร้องเพลงสตริง 
4. ประกวดคัดลายมอื 

ออกข้อสอบเนื้อหาหลัก
ภาษาไทยและวรรณคดีที่มี
เนื้อหาอยู่ในระดับชว่งชั้นที่ 3 
(ม.1-ม.3) 1 ชุด จ านวน 100 
ข้อ 

คัดเลือกนักเรียน 1 คน   
เตรียมบท, ฝึกซ้อมบทและส่ง
เข้าประกวดคัดเลือก/ฝกึซ้อม
ตัวแทนนักเรียนในการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
1 คน, ร าสี่ภาค 4 คน และ
กล่าวสุนทรพจน ์1 คน 

นักเรียนเข้าใหม ่
ระดับชั้นปวช. 

นักเรียนระดับชั้น ปวส.2  
ทุกคน 

 
 
 
 
นักเรียนในระดับชั้น  
ปวช.2  ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน
และนักเรียนนอกสถาบันอื่นๆ  
 

ต.ค.-พ.ย. 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 56 

 
 
 
 

พ.ย.-ม.ค. 56 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

พ.ย. 

อ.สุวรรณา 
อ.สุกฤตตา 

 
 
 
 
 

อ.ศิริรัตน์ 
อ.สุกฤตตา 

 
 
 

อ.สุเทพ 
อ.คนึงนิตย์ 
อ.วราภรณ์ 

 
 
 
 

อ.สุดารัตน์ 
อ.วิไล 

หมวด 
วิทย-์คณิตฯ 

 
 
 
 

หมวด 
วิทย-์คณิตฯ 

 
 
 
 
 
 

หมวด 
วิทย-์คณิตฯ 

7,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบ 
ประมาณ 

วันวิชาการ 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 

51. เตรียมติว V-NET 

 
52. เตรียมงานวัน
วิชาการ 

53. ฝึกซ้อมนักกีฬา
ลีลาศ 

 
 
54. ฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ประจ าป ี

 
 
55. โครงการท าบุญฟ๎ง
ธรรมเวียนเทียนวัน
อาสาฬหบูชา 

 
 
 
56. เตรียมฝึกซ้อม
ตัวแทนในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 

57. เตรียมงานวัน
วิชาการ 

 
58. โครงการแข่งขัน
ตอบป๎ญหาธรรมะ 

 
59. จัดซุ้มความรู้ของ
หมวดสังคม –กฎหมาย
ในวันวิชาการ 

 
60. เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ป๎ญหากฎหมายและดู
งานด้านกฎหมาย 
ในวันรพี 
 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ  
V-NET 

1. เพื่อร่วมงานวันวิชาการ 

 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์เน้นการออกก าลังกาย และ
ส่งเสริมเข้าแข่งขันระดับจังหวัดและระดบั
ภาคต่อไป 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์เน้นการส่งเสริมการออก
ก าลังกาย โดยใช้ทักษะกีฬาและเพือ่คัด
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
ประจ าปกีารศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนและครูได้ระลึกถึง
พระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าที่ได้เสียสละความสุขของพระองค์ เพื่อ
ศึกษาธรรมและเผยแพร่ธรรมในการชว่ย
ชาวโลก 

 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 

 
1. เพื่อร่วมงานวันมหกรรมวิชาการ 

 
 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา 
เกิดความสนใจใฝุหาความรู้ ใน
พระพุทธศาสนา 

1. ส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านสังคม
กฎหมาย 
2. ส่งเสริมด้านการแสดงออกโดยการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
 

น.ร.ปวช.3 และนศ.ปวส.2 

 
ออกข้อสอบของระดับชว่งชั้น
ที่ 3 – 4 

นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเขา้
ร่วมโครงการใช้เวลาฝึกซ้อม
หลังเลิกเรียน 16.30-17.30น. 
ทุกวันเว้นวันศุกร์ 

นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง 
ชาย-หญิงใช้เวลาฝึกซ้อมหลัง
เลิกเรียน16.00-17.00 น. ทุก
วัน 

นักเรียน นักศึกษา ทกุ
ระดับชั้นร่วมท าบุญ และ
ตัวแทนนักเรียน ชั้น ปวช.
1/14 นักศึกษา ปวส.1/9 
และครูรวมประมาณ 100 คน 
ร่วมเวียนเทียน 

คัดเลือก/ฝึกซ้อมตัวแทน
นักเรียนในการประกวด
มารยาทไทย จ านวน 4 คน 

ออกข้อสอบของระดับชว่งชั้น
ที่ 3-4 จ านวน 1 ชุด และ
เตรียมจัดนิทรรศการ 

นักเรียน ปวช.2 ทกุแผนก 

 
 
นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน
และนักเรียนจากสถาบันอื่นๆ
ที่เข้าชมนิทรรศการ 

 
นักเรียนชั้น ปวช.3  
นักศึกษาชั้น ปวส.2 
 
 

ม.ค. 

 
พ.ย. 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

ก.ค. 

 
 
 
 
 

ก.ค. 

 
 

24-25 พ.ย. 

 
 

ส.ค. 

 
 

21-22 พ.ย. 

 
 
 

ม.ค. 57 
 
 

หมวด 
วิทย-์คณิตฯ 

หมวด 
วิทย-์คณิตฯ 

หมวด
พลานามัย 

 
 

หมวด
พลานามัย 

 
 
 

หมวดสังคม
กฎหมาย 

 
 
 
 

หมวดสังคม 
กฎหมาย 

 
หมวดสังคม
กฎหมาย 

 
หมวดสงัคม 
กฎหมาย 

 
หมวดสังคม 
กฎหมาย 

 
 

หมวดสังคม 
กฎหมาย 

 

- 

 
- 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
- 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 

61. เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 
การประกวดมารยาท
ไทยและการสมาคม 

62. เข้าร่วมแข่งขันตอบ
ป๎ญหารัฐธรรมนูญ 

63. โครงการปฐมนิเทศ
การใช้ห้องสมุดระดับ
ปวช. 1 และ ปวส. 1 

64. โครงการจัดหา
นักเรียนช่วยงาน
ห้องสมุด 

65. ให้บริการยืม - คืน 
หนังสือและให้บริการ
อินเตอร์เน็ต แสดงสถิติ
งานบริการของห้องสมุด 

 
66. จัดนิทรรศการ
สัปดาห์ห้องสมุดร่วมกบั
งานวันวิชาการ 

 
67. โครงการรักการอ่าน 
ปีการศึกษา 2555 

 
 
68. โครงการฝึกซ้อม
นักเรียน นักศึกษา เป็น
ตัวแทนแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภท
พิมพ์ดีดภาษาไทยและ
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วย
โปรแกรมคอมฯ 

69.กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะพิมพ์ดีดด้วย
โปรแกรมคอมฯ ในงาน
วันวิชาการ 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอด
วัฒนธรรมของไทย 

 
 
1. เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนญู 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎระเบยีบ
และมารยาทของการใช้หอ้งสมุดได้เข้าใจ
ถึงวิธีการใช้บริการด้านต่างๆ ของห้องสมุด 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและสร้างเจตคติที่ดีต่อ
ห้องสมุดและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้งานบรกิารด้าน
ต่างๆ ของห้องสมุดเพื่อค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียน และ
ได้เข้าใจถึงวิธีการใช้บริการด้านต่างๆ ของ
ห้องสมุด 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการที่ทาง
ห้องสมุดจัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

 
 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู รักการ
อ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์และ
ส่งเสริมการอ่านให้กวา้งขวางขึ้นและ
ปลูกฝ๎งนิสัยรักการอา่นให้แพร่หลาย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และ
ความสามารถในการพิมพ์ดีด 
เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีมีความสามคัคี
มีน้ าใจนักกีฬา 

 
 
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันทักษะ
วิชาชีพครั้งที่ 27 

ตัวแทนนักเรียน นกัศึกษา  

 
 
 
นักเรียนระดับชั้น ปวช. 
 

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและมีเจตคติที่ดี
ต่อห้องสมุด 

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
งานด้านบริการและงานดา้น
เทคนิคต่างๆ ของห้องสมุด 

ครู นักเรียน นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
เพื่อสรุปสถิติในการให้บริการ
ด้านต่างๆ ของห้องสมุด 

 
ครู นักเรียน ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนได้ร่วม
กิจกรรมในบอร์ดให้ความรู้
และเล่นเกมส์ 

ครู และนักเรียน นกัศึกษา 

 
 
 
นักเรียนในระดับชั้น ปวช.2-3 
ห้องละ 2 คน 
 

 
 
 
 
นักเรียน นักศึกษาที่เข้า
ร่วมงานวันวิชาการ 

4 ก.พ. 57 

 
 
 

พ.ย. 56 

 
ตลอดเดือน มิ.ย. 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
 
 

21-22 พ.ย. 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ก.ค.-ม.ค. 
 

 
 
 
 
 

24-25 พ.ย. 

หมวดสังคม 
กฎหมาย 

 
 

หมวดสังคม 
กฎหมาย 

ห้องสมุด 

 
 

ห้องสมุด 

 
 

ห้องสมุด 

 
 
 
 

ห้องสมุด 

 
 
 

ห้องสมุด 

 
 
 

ส านักงาน 

 
 
 
 
 
 

ส านักงาน 

- 

 
 
 
- 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

4,600 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 

70. ซุ้มจริยธรรมค าสอน 
ให้ความรู้เรื่อง “สิ่งของ
ตามพระคัมภีร”์ ในงาน
วิชาการปี 2557 

 
 
71. พัฒนาบุคลากรใน
ฝุายโดยเขา้รับการ
อบรมค าสอน 

 
72. การรณรงค์จิตตารมย์
มหาพรตในโรงเรียน
ประจ าป ี

 
73. พัฒนาบุคลากรใน
ฝุายโดยเขา้ร่วมการ
ประชุมปฏิบัติการการ
น าชุดกิจกรรมและสือ่
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตส าหรับ
เยาวชนไปใช้ใน
สถานศึกษา 

74. โครงการฟื้นฟูจิตใจ
นักเรียนคาทอลิก 
 
 
 
 
 
 
 

75. โครงการแสวงบุญ
เพื่อแสดงความศรัทธา
และคารวะต่อพระธาตุ
นักบุญ 
 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับคริสตศาสตร์ให้กับ
บุคคลอื่นได้รู้จัก 
2. เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ความหมายและเขา้ใจ
สิ่งของที่ปรากฏในพระคัมภีร ์
3. เพื่อสร้างความสัมพันธแ์ละความเขา้ใจ
กับบุคคลต่างศาสนา 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับครูค าสอนอย่างต่อเนื่อง น า
ความรู้ประสบการณ์มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ดอ้ยโอกาสและผู้ยากไร้ 
และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน
บริเวณตามแนวชายแดน จ.ราชบุรี/
กาญจนบุร ี

1. เพื่อประชุมปฏิบัตกิารน าชุดกิจกรรมมา
พัฒนาใช้ในการเรียนการสอน 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร 
3. เพื่อน าความรู้และประสบการณ์จาก
การประชุมมาพัฒนาศักยภาพในการสอน
ทักษะชีวิต 

 
 
1. เพื่อฟื้นฟูจิตใจด้านความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าและเพือ่นมนุษยอ์ีกทั้งด าเนินชีวติ
ให้อยู่ในคุณธรรมตามหลักพระวรสาร 
2. รู้จักใช้วิจารณญาณ มีสติ สมาธิ มี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
3. ปลูกฝ๎งความเชื่อ ความศรัทธาใน
ศาสนาและสร้างแรงจูงใจและสมรรถภาพ
การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตดว้ยตนเองอยา่ง
ถูกต้อง 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อัตชีวประวัติ 
ความเป็นมาและวิถีชวีิตอันเป็นต้นแบบ
แห่งความรักและความศรัทธาชองท่าน
นักบุญ 
2. ให้ก าลังใจและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ
ชุมชนแห่งความเชื่อ 
3. แสดงความศรัทธาและคารวะต่อพระ
ธาตุนักบุญยอห์นที่ 23 และนกับุญยอหน์ 
ปอล ที่ 2 

นักเรียน/นักศึกษาจาก  
โรงเรียนและสถานศึกษา
ต่างๆ ในเขตจังหวัดราชบุร ี

 
 
 
อ.อนุสรา คันชอย 

 
 
 
นักเรียน นักศึกษา ทกุชั้นปี 
อาจารย์ทุกท่าน 

 
 
อ.กานต์ ขาเหล็ก 
อ.วิชุตา เหนอืกฤตสกุล 

 
 
 
 
 
 
นักเรียนคาทอลิก 
จ านวน 27 คน 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนคาทอลิก 

จ านวน 22 คน 

24-25 พ.ย. 

 
 
 
 
 

22 มี.ค.- 
30 เม.ย. 58 

 
 

ม.ค. - ก.พ. 

 
 
 

6-8 พ.ย. 57 

 
 
 
 
 
 
 

30 ม.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ก.ย. 57 
 

จริยธรรม 

 
 
 
 
 

จริยธรรม 

 
 
 

จริยธรรม 

 
 
 

จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรม 
 

 

4,383 

 
 
 
 
 

13,580 

 
 
 

เงินเก็บออม
ที่ได้จาก 

การบริจาค 
13,475.75 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 

5,520 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 76. ค่ายปฐมนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
77. วันไหว้คร ู
 
 
 

 
78. ต้านยาเสพติด 

 
79. บริจาคโลหิต 

 
 
 
80. วันเข้าพรรษา 
 
 
 

 
 
81. วันแม่แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

82. กีฬาภายใน 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านระเบยีบวินยัและ
ข้อก าหนดต่างๆ ของวิทยาลยั 
2. เพื่อปรับทิศทางการด าเนินชีวิตโดยยดึ
จริยธรรมเป็นหลัก 
3. เพื่อให้ความรู้ด้านการปูองกันตนเองจาก
ป๎ญหาวยัรุ่น และปรับค่านิยมทีถู่กที่ควร 
4. เปิดโอกาสให้ครูได้ท าความรู้จกักับ
นักเรียน ละลายพฤตกิรรมนักเรียนใหม่ 
และสร้างสัมพันธภาพอันดีงาม 

1. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาแสดงออกถงึ
ความมีสัมมาคารวะ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  ความสามัคคี 
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจท าความดี 
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 

1. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
2. ปลูกจิตส านึกการเป็นคนดีของสังคม 

1. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา รู้จักการ
เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์รว่มกับชุมชน  
2. เป็นการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

1. เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาได้รับความรู้
เกี่ยวกบัประวัติความเป็นมาและความส าคัญ
ของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
2. เพื่อให้ทราบขั้นตอนของการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและร่วมกจิกรรมกบั
ชุมชน นักเรียนเกิดจิตส านกึที่จะกระท าดี  

1. เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2. เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของผู้ให้ก าเนดิ 
และการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ท าดีเพื่อตอบ
แทนพระคุณ 
3. เพื่อประกาศเกยีรติคุณผู้ท าคุณความดี
ให้แก่โรงเรียน และเป็นการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

1. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการกีฬา  
และปลูกฝ๎งให้นักเรียน นกัศึกษา มีความ
สามัคคี มีระเบียบวินยั มีน้ าใจเป็นนักกฬีา 
 
 
 

นักเรียนใหม่ ปวช.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียน นักศึกษาทุกคน 

 
 
 
 
นักเรียน/นักศึกษา 1,000 คน 

 
นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 250  คน 

 
 
นักเรียน นักศึกษาทุกคน 
 
 
 
 

 
นักศึกษา นกัเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา นกัเรียนทุกคน 
 

วันที่ 19-20, 
22-23 พ.ค. 57 

 
 
 
 
 
 
 

2-3 ก.ค. 

 
 
 
 

มิถุนายน 

 
12 ก.ค. 
18 พ.ย. 

 
 

18 ก.ค. 
 
 
 
 

 
8 ส.ค. 57 

 
 
 
 
 
 
 

27-29 ส.ค. 
 

ฝุายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุายกิจกรรม 

 
 
 
 

ฝุายกิจกรรม 

 
ฝุายกิจกรรม 

 
 
 

ฝุายกิจกรรม
หมวดสังคม 

 
 

 
 

ฝุายกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 

 
ฝุายกิจกรรม 

หมวด
พลานามัย 

164,350 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 

 
 
 
 

3,000 

 
4,900 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 

25,420 
 
 
 
 
 
 
 

403,405 
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แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 83. วันพ่อแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
84. คริสต์มาส 

 
 
 
85. พิธีลาคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
86. รับประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
87. อบรมสื่อการเรียน
การสอนภาษาจีน 

 
88. กิจกรรมการแสดง
บนเวทีวันประกาศผล
สอบ 

89. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของแรงงาน
ไทยเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สาชาภาษาจีน
กลางเพื่อการส่ือสาร  
ของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 
 

1. เพื่อโน้มน้าวใจให้ระลึกถึงพระคุณของ
ผู้ให้ก าเนิด และกระตุ้นจิตส านกึการเปน็
ลูกที่ดี 
2. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ์  และได้ความรู้
ด้านพิธี  ด้านสาระธรรม 

1. เพื่อระลึกถึงวันส าคัญของชาวคาทอลิก 
2. เป็นโอกาสเฉลิมฉลองในเทศกาลส่ง
ความสุข และปลูกจิตส านึกการเป็นผู้ให้ 
และเปน็ผู้มีความเสียสละ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมด้านความ
กตัญํูต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู ้
2. เพื่อสร้างวามผูกพันในสถาบันครูและพี่
น้องร่วมวิทยาลัยฯ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนกัศึกษา
ทุกคนได้เข้าร่วมพิธีลาครูโดยพร้อมเพียง
กันไม่จ ากัดเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาที่จะจบเท่านั้น 

1. เพื่อให้การมอบหลักฐานเป็นไปอย่างมี
ระเบียบ 
2. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นักเรียน 
นักศึกษา 
3. เพื่อสร้างความผูกพันในสถาบัน 
คณาจารย์ และกลุ่มเพื่อ 

1. เพื่อให้ครูชาวไทยและอาสาสมัครจีน
สามารถใช้ส่ือการเรียนการสอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยฝึกการสร้างส่ือและใช้สื่อ 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดแนะน า
ตนเองและพูดค าศัพท์จีนได้ 

 
1. ยกระดับฝีมือ  สาขาภาษาจีนกลางเพื่อ
การส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา ทกุคน 

 
 
 
 
 
นักเรียน นักศึกษา ทกุคน 

 
 
 
นักเรียน ปวช. 3 
นักศึกษา ปวส. 2 

 
 
 
 
 
 
 
นักเรียน ปวช.3 
นักศึกษา ปวส.2 

 
 
 
 
ครูผู้สอน 
 

 
นักเรียน 
 

 
จัดอบรมให้กับบุคคลทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษาผู้สนใจ
จ านวน 25 คน 
 
 
 
 
 

4  ธ.ค. 57 

 
 
 
 
 

23 ธ.ค. 

 
 
 

24 ก.พ. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 มี.ค. 58 

 
 
 
 
 

23 ก.พ. 56 

 
 

22 มี.ค.57 
 

 
16,23 ก.พ. 12 

มี.ค. 57 
 
 
 
 
 

ฝุายกิจกรรม 

 
 
 
 
 

ฝุายกิจกรรม 

 
 
 

ฝุายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุายกิจกรรม 
ฝุายทะเบียน 

หมวด
ภาษาอังกฤษ 

 
 

หมวด
ภาษาจีน 

 
หมวด

ภาษาจีน 

 
หมวด

ภาษาจีน 
 
 
 
 
 
 

23,820 

 
 
 
 
 

289,000 

 
 
 

47,240 

 
 
 
 
 
 
 
 

65,084 

 
 
 
 
 
- 

 
 

184 
 

 
13,740 

เป็นงบของ
กลุ่มงาน

ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 



32 
 

แผนงาน ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/เป้าหมาย ระยะเวลา 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 

 90. อบรมส่ือการเรียน
การสอนภาษาจีน 

91. การสอบประเมิน
นักศึกษาการศึกษา
ทางไกลหลักสูตร
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

92. ค่ายอบรมภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจอมบึง 

93. โครงการรักห้องเรียน 
 
 
 

 
94. โครงการอาคาร
เรียนสีขาว 

 
 
95. โครงการรักดี มี
วินัย 

 
 
 
96. โครงการพื้นที่สีขาว 

 
 

1. เพื่อจัดสถานที่สอบวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนเป็นสถานที่จัดสอบ 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มี
เจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 
 

1. เพื่อลดขยะเน่าเหม็นในหอ้งเรียน และ
ฝึกให้นักเรียน นกัศึกษามีมารยาทในการ
ใช้สถานที่ เคารพกฎระเบียบ มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความรับผิดชอบ เสียสละ มจีิต
อาสา ชว่ยเหลอืผู้อื่น 

1. เพื่อเฝูาระวัง ปูองปราม ลดป๎ญหา
ทะเลาะววิาท ยาเสพติด เล่นการพนัน ชู้
สาวบนอาคารเรียน 

 
1. เพื่อเฝูาระวัง ลดป๎ญหานักเรียนมาสาย 
ไม่ตรงต่อเวลา หนีเรียน 
2. เพื่อฝึกนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ลดป๎ญหามัว่สุ่มตามหอพัก ฝกึ
นักเรียน นักศึกษามีความซ่ือสัตย์ ตรงเวลา 

1. เพื่อเฝูาระวังพื้นที่ 5 จุดเสี่ยง ที่มักเกดิ
ป๎ญหาทะเลาะววิาท ยาเสพติด ชู้สาว สูบ
บุหรี่ในเครื่องแบบ ขับรถจักรยานยนต์
ออกนอกพื้นที่โดยไม่มีใบอนุญาต 

 
 

ผู้เข้าสอบ 
 
 
 

นักเรียนฝึกทักษะการฟ๎งและ
สนทนาภาษาจีน 
 
 

นักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
นักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
 
นักเรียน นักศึกษา 

 
 

20 ธ.ค. 56 
 
 

 
22 มี.ค. 57 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 

หมวด
ภาษาจีน 

 

 
หมวด

ภาษาจีน 
 
 

อาคาร
สถานที่ 
หมวด

ภาษาจีน 
 

อาคาร
สถานที่ 

หมวดภาษาจีน 
ฝุายปกครอง 

ฝุายปกครอง 

 
 
 
 

ฝุายปกครอง 

 
 

300 ค่า 
คุมสอบ 

 
 

- 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 

3,600 
 
 

 
4,400 

 
 
 
 

2,600 
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3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

รายรับ รายจ่าย 
หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,100,000 - เงินเดือนครู 26,400,000  
- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 12,400,000 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 1,650,000  
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย 
  รายหัวนักเรียน 

19,500,000 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 3,170,000  

- เงินอุดหนุน ........  - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 1,400,000  
- เงินอุดหนุน ........  - งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ  

  อุปกรณ์ สื่อการสอน  วัสดุฝกึ 
    - ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
    - ส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
    - ส าหรับการบริหารจัดการทั่วไป 

 
 

1,700,000 
880,000 

                        
1,300,000 

 

- เงินบริจาค  - งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
   และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ 
   จัดประกวด จัดแสดงโครงการ  
   นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
   งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

500,000  

- รายได้หรือมูลค่าของ 
  ผลผลิต ผลงานจาก 
  การใช้วัสดุฝึกในการ 
  จัดการเรียนการสอน 

 - งบด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  
  ด้านการปลูกฝ๎งจิตส านึกและ 
  เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
  และพลโลก 

1,890,000  

  - งบพัฒนาบุคลากร 800,000  
  - ค่าสาธารณูปโภค 3,290,000  
อ่ืนๆ  250,000 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000,000  
รวมรับ 45,250,000 รวมจ่าย 43,980,000  
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
เม่ือวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2554 
มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานการท าวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพื่อ
ชุมชนผู้รับบริการ 

วิทยาลัยก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอน
ท างานวิจัยทุกคนพรอ้มสนับสนนุ
งบประมาณในการด าเนนิงาน โดย
ก าหนดให้ครูทกุคนท าวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ครูผู้สอน 1 ท่าน ท าผลงานวิจัย  
1 เรื่อง เพื่อน าผลการวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
เม่ือวันที่  16-18 กุมภาพันธ์  2558   
ข้อเสนอแนะ 
1. สถานศกึษาต้องจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั และจัดสอนเสริมให้กบัผู้เรียนที่เรียนออ่น 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถให้กับ
ผู้เรียน 

2. สถานศกึษาต้องจัดให้มีการสมัมนาการฝึกงาน 
ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อน าป๎ญหาและอุปสรรค
มาพัฒนาการฝึกงาน 

3. ต้องแตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศกึษา 
ประเมินคณุภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา/วิทยาลัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและชุมชน 

4. ต้องด าเนนิการรายงานขอ้มูลผลงาน งานวิจัย 
นวัตกรรมของครูให้ฝุายบริหารทราบ 

5. ต้องจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ
โครงการ เพื่อใหเ้ป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดท า
โครงการครัง้ต่อไป 

6. จัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนด้านต่างๆ  

7. สถานศกึษาต้องจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครแูละบุคลากรทุก
ฝุายในสถานศึกษา 

 
 
 
แผนงานวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้
กับครเูกี่ยวกับการจัดท า 
 
 

แผนการเรียนรูเ้น้นผูเ้รียนและการ
จัดท าแผนแบบบูรณาการ 
 

แผนงานวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้ครู
เกี่ยวกบัการจัดท าแผนแบบสมรรถนะ
ตามหลักสูตร 
วิทยาลัยฯจัดให้มีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยฯ 

แผนงานวิชาการ จัดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการรายงานข้อมูลงานวิจัย  

การประเมินผลทางการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 
 

จัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งภายนอก
สถานศึกษา  

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 
 
มีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการในแผนจัดการเรียนการ
สอน 
 

มีแผนการจัดอบรมให้ความรูค้รู
เกี่ยวกบัการจัดท าแผนแบบ
สมรรถนะตามหลักสูตร 

ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 
 
 

มีรายงานผลการวิจัย  
 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ  
 
 

มีเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวขอ้ง 
 

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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ตอนที่ 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่ไม่ผ่านการประเมิน จัดให้มีการเรียนใหม่  ในภาคเรียนฤดูร้อน ก ากับ

ติดตาม ควบคุมการลงเรียนใหม่ การเข้าเรียนใหม่เป็นรายบุคคล เพ่ือปรับระดับคะแนนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ ์

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร/ 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

ชั้นป ี

 จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ออกกลางคัน 
(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่
เหลือ 
(3) 

ผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน (4) ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ/ 
การบัญช ี

1 417 37 380 343 90.26 
2 220 5 215 215 100 
3 209 1 208 208 100 

พณิชยการ/ 
การขาย 

1 - - - - - 
2 258 21 237 197 83.12 
3 217 3 214 201 93.93 

พณิชยการ/ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

1 - - - - - 
2 - - - - - 
3 - - - - - 

รวม  ปวช.  1,321 67 1,254 1,164 92.82 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 
1 110 5 105 104 94.55 
2 102 1 101 99 98.02 

การตลาด 
1 93 7 86 79 91.86 
2 85 3 82 75 91.41 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
1 11 0 11 11 100 
2 23 0 23 18 78.26 

รวม ปวส.  424 16 408 386 94.61 
รวม ปวช. และ ปวส.  1,745 83 1,662 1,550 93.26 
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หมายเหตุ  
1. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (1) หมายถึง ยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการ

ลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอน 
3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 
4. ในกรณีท่ีมีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมดด้วย 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 - 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการ  
วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของทางวิทยาลัยฯ ให้สถานประกอบการได้ประเมินคุณภาพ

ของผู้เรียน และได้จัดท าแบบประเมินประเมินความพึงพอใจของทางวิทยาลัยฯ ให้บุคคลในชุมชนประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนอีกชุดหนึ่งเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการประเมิน
ความพึง
พอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล 

จ านวนที่ตอบกลับ 
 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบุคคล 

ในชุมชนที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคล 

ในชุมชนที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
สถาน

ประกอบการ 
ชุมชน 

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 
สถาน

ประกอบการ 
ชุมชน 

1 100 30 85 25 85.00 83.33 
รวม 130 110  

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

วิธีด าเนินการ 
ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพและวิชาชีพสาขางานที่

ได้มาตรฐาน อบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อเข้าสอบด้านวิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางาน 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน

เกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 

ปวช. 
ปวช. การบัญช ี 214 208 97.20 
ปวช. การขาย 233 212 90.99 

รวม ปวช. 477 420 93.96 

ปวส. 
ปวส. การบัญช ี 107 100 93.44 
ปวส. การตลาด 87 81 93.10 

ปวส. คอมพิวเตอร์ฯ 23 23 100 
รวม ปวส. 217 204 94.01 

รวม ทั้งหมด 664 624 93.98 

หมายเหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 - 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

วิธีด าเนินการ 
ผู้เรียนได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการการสอบและทางวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดส่งรายชื่อผู้เรียนที่จะเข้าสอบส่งไป

ทาง สทศ. ตามที่ทาง สทศ. ก าหนด วิทยาลัยฯ จัดประชุมชี้แจงให้ผู้เรียน ได้รับทราบและเตรียมความพร้อม โดยมี
การจัดคาบสอนในการติวให้กับผู้เรียนทุกคน 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส. 

ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป ความรู้พ้ืนฐานประเภทวิชา จ านวน
ผู้เรียนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผ่าน ทั้ง 
2 วิชา 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

สาขาการบัญช ี 210 210 125 59.52 210 115 54.76 85 40.48 

สาขาการขาย 224 224 131 58.48 224 92 41.07 79 35.27 

รวม 434 434 256 58.97 434 207 47.70 164 37.79 
 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐานประยกุต์/สมรรถนะเพ่ือการเรียนรู้ 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีต้ังแต่ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
จากการทดสอบทางการศึกษา 

ร้อยละ 

สาขาการบัญช ี 106 106 46 43.40 

สาขาการตลาด 87 87 21 24.14 

สาขาคอมพิวเตอร์ 23 23 9 39.13 

รวม 216 216 76 35.19 

  

รวม 2 ระดับ (ปวช., ปวส.) จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด จ านวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ระดับชาติ ร้อยละ 

650 650 240 36.92 

 
ความส าเร็จ 
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ระดับ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปวช. 2 ต้องปรับปรุง 
ปวส. 2 ต้องปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55 - 64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45 - 54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 - 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

วิธีด าเนินการ 
 ผู้เรียนได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการสอบและทางวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดส่งรายชื่อผู้เรียนที่จะเข้าสอบส่งไปทาง 
สทศ. ตามท่ีทาง สทศ. ก าหนด  วิทยาลัยฯ จัดประชุมชี้แจงให้ผู้เรียน ได้รับทราบและเตรียมความพร้อม โดยมีการจัด
คาบสอนในการติวให้กับผู้เรียนทุกคนโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  
 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์ 
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. 
 

สาขาวิชาบัญชี 210 210 128 60.95 
สาขาการขาย 224 224 114 50.89 

รวม 434 434 242 55.76 

ปวส. 
สาขาการบัญชี 106 106 51 48.11 
สาขาการตลาด 87 87 44 50.57 
สาขาคอมพวิเตอร์ 23 23 11 47.83 

รวม 216 216 106 49.07 
รวมทั้งหมด 650 650 348 53.54 

 
ห ความส าเร็จ 

ระดับ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปวช. 4 ดี 
ปวส. 3 พอใช้ 

 
  



42 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55 - 64.99 4 
พอใช้ รอ้ยละ 45 - 54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 - 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วิธีด าเนินการ 
- 
ผลการด าเนินการ 
ตารางที่ 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 
เข้าสอบ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 

ปวช.      

ปวส.      

รวม ปวส.      
รวมทั้งหมด     

 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ียังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ  

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 - 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

วิธีด าเนินการ 
ติดตามผู้เรียนให้ลงทะเบียนเรียน ประเมินผลให้ผ่านตามเกณฑ์ เพ่ือส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด 

โดยประสานความร่วมมือกับทุกฝุาย คือ วิชาการ ทะเบียนวัดผล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

ปวช. 
บัญชี 231 208 90.04 

การขาย 279 201 72.04 
รวม ปวช. 510 409 80.20 

ปวส. 
บัญชี 111 99 89.19 

การตลาด 100 75 75.00 
คอมพิวเตอร์ 28 18 64.29 

รวม ปวส. 239 192 80.33 
รวมทั้งหมด 749 601 80.24 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 - 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

วิธีด าเนินการ  
 มีการก าหนดเปูาหมายในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประชุมวางแผนร่วมกันและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินการจัดโครงการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ด้วยการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะหลักท่ีเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ได้งานท าภายใน 
1 ป ี

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 

1 ป ี

ผู้ศึกษาต่อภายใน 
1 ป ี

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ และ

ศึกษาต่อ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 
การบัญชี 189 10 5.29 5 2.65 156 82.54 171 90.48 
การขาย 182 3 1.65 13 7.14 143 78.57 159 87.36 

รวมระดับ ปวช. 371 13 3.50 18 4.85 299 80.59 330 88.95 

ปวส. 
การบัญชี 89 23 25.84 12 13.48 42 41.19 77 86.52 
การตลาด 52 9 17.31 14 26.92 23 44.23 46 88.46 

คอมพิวเตอร ์ 24 3 12.50 9 37.50 6 25.00 18 75.00 
รวมระดับ ปวส. 165 35 21.21 35 21.21 71 43.03 141 85.46 

รวมท้ังหมด 536 48 8.96 53 9.89 370 69.03 471 87.87  

หมายเหตุ  ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานท าอยู่แล้ว 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 - 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
วิทยาลัยฯ มีนโบบายในการติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา แล้วไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่ออย่าง

ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา สถานประกอบการตอบกลับมาบ้างเป็นบางส่วน   
ในส่วนที่ตอบกลับมาส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาโดยตลอด 

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครื่องมือ
เพื่อเก็บข้อมูล 

จ านวนที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผูร้ับบริการ 

ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ 
สถานศึกษาและผูร้ับบริการ 

ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  
3.51 - 5.00 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

 สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

มี 5 15 20 5 15 20 100 100 100 
รวม 40 40 100 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 5 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 2 ต้องปรับปรุง 
1.5 4 ดี 
1.6 - - 
1.7 5 ดีมาก 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 
รวม 4.50 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ถึง ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 หารด้วย 8  
(โดยปีการศึกษา 2555 ไม่น า 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น 

ผู้เรียนและผู้จบการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ท าเป็น มีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง สามารถผ่าน
เวทีการแข่งขันจนได้รับรางวัลหลายประเภท  
 
จุดควรพัฒนา 

การจัดการสอบ V-NET เป็นการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบส่วนกลางของ สทศ. ซึ่งอาจจะยากต่อการท าความ
เข้าใจส าหรับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาลัยได้มีการจัดติวให้กับผู้เรียนเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสอบของผู้เรียนทุกระดับ  
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

วิธีด าเนินการ 
 1. มีแบบส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่ไปท างานด้วย 
 2. มีแบบส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาที่ไปฝึกงาน 
 3. น าข้อมูลจากแบบส ารวจนักศึกษาที่ไปฝึกงานและไปท างานมาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
สาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 

3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 

5 
สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 
3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ  90 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

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

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

วิธีด าเนินการ 
1. ฝุายวิชาการมอบหมายให้หัวหน้าหมวดวิชาและอาจารย์ในหมวดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุกวิชา 

 2. หัวหน้าหมวดและอาจารย์ในหมวดตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มีผลด าเนินการตามข้อ 1 ส่ง
ให้ฝุายวิชาการและผู้อ านวยการทราบและพิจารณา 
 3. ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและบันทึกหลังการสอนเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อไป 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ม ี

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา ม ี

3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา ม ี

4 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา ม ี

5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา ม ี

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  1 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิธีด าเนินการ 
 1. วิธีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 2. มีอาจารย์นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
    - อาจารย์นิเทศอาจารย์ในหมวดของตน 

   - หัวหน้าหมวดวิชา/ฝุายวิชาการ นิเทศร่วมกับอาจารย์ในหมวดวิชา 
    - อาจารย์รายวิชาพัฒนาการสอนตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ในหมวด, หัวหน้าหมวด, ฝุายวิชาการ 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

ร้อยละ  80 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

ร้อยละ  80 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรยีนการสอนและให้ครูแตล่ะคนท าบันทึกหลังการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

ร้อยละ  80 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขป๎ญหาหรอืพัฒนาการเรียนการสอน  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

จ านวน  1 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแตล่ะคนน าผลจากการวิจยัไปแกไ้ขป๎ญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

จ านวน   1 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

วิธีด าเนินการ 
 1. ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ผู้เรียนทราบ 
 2. การวัดผลและประเมินผลต้องผ่านการพิจารณาของหัวหน้าหมวดและฝุายวิชาการ 
 3. ผ่านข้อ 2 จึงด าเนินการได้ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการสอนและการวัดผลของอาจารย์ 
 4. น าผลข้อ 3 มาพัฒนาการวัดและประเมินผลรายวิชา 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคนก าหนด และแจง้หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน

ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทีส่อน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน มี 
3 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา

ที่สอน 
มี 

4 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวชิาที่สอน มี 
5 สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมนิผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

วิธีด าเนินการ 
 1. ให้ผู้เรียน มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับงาน 
 2. ให้ผู้เรียน ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจลักษณะงานว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้ศึกษาหรือไม่ และตรงกับสาขาที่
เรียนมาหรือเปล่า 
 3. มีการชี้แจงการออกฝึกงานก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 4. ผู้เรียนออกฝึกปฏิบัติงานและมีการออกนิเทศการฝึกงานโดยสถานประกอบการและอาจารย์ของวิทยาลัยฯ 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 

มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 

3 
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 

5 
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 
รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลรวมค่าคะแนนของ  
ตัวบ่งขี้ท่ี 2.1 ถึง ตัวบ่งช้ี 
ที่ 2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น 

วิทยาลัยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งด้านความสนใจ ความถนัด การฝึกปฏิบัติ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและติดตามศักยภาพได้ และวิทยาลัย
ได้จัดแผนการเรียนที่มีชั่วโมงการฝึกวิชาปฏิบัติ ฝึกงานเป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม  
 
จุดควรพัฒนา  
 - 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
การด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวิทยาลัย จะผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มี

การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี่ย  
4.00 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาขึ้น จากการวิเคราะห์ SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เกิดเป็นโครงการ/กิจกรรมส าหรับด าเนินงานในวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบ เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

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

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

วิธีด าเนินการ 
 สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษาก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ที่น ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาและเป็นการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชม และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

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

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
1. ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันให้วิทยาลัยฯด าเนินงานได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ สามารถน าองค์กรสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชน
ภายนอก 

2. ผู้บริหารมีก าหนดรูปแบบและข้ันตอนในการบริหารจัดการโดยใช้หลักการของ SBM 
(School Based Management) 

3. ผู้บริหารบริหารจัดการโดยใช้แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างครบกระบวนการ 
4. ผู้บริหารได้สร้างความร่วมมือกับบุคลากรในวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการเรียนการสอนและความ

ร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง สถานประกอบการภายนอกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ โดยจัดประชุมภายในภาคเรียนละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็น  
อย่างน้อย และร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย 

 ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มี 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.5 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 วิธีด าเนินการ 
 วิทยาลัยฯ เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จึงมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ป๎จจุบัน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ผู้ที่ต้องการสืบค้นข้อมูลท าได้ด้วยระบบ Internet และ Intranet 

ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน

และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกันการสูญหายของข้อมูล 
มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นป๎จจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
3.75 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

หมายเหตุ 
- ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ ารุงรักษา 

ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ และลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล  และ
สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อปูองกันความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนกับฐานข้อมูล 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

วิธีด าเนินการ 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้ านการ

ทะเลาะวิวาท ด้านยาเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ด้านเพศสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพ่ือผล
การพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย        
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

มี 

2 สถานศกึษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

4 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 

5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

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

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 วิธีด าเนินการ 
 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอน จัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเรียกว่าทุนเรียนฟรีมากกว่า 300 ทุน และมีระบบการดูแล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือทันต่อการแก้ไขป๎ญหา มีการจัดการเสริมให้กับผู้เรียนส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน/
ประกวดในระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนป๎ญญาเลิศ มี 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารเรียน 
               ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

วิธีด าเนินการ 
 สถานศึกษามีความตระหนักและความพยายามในการจัดการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ระบบและต่อเนื่อง โดยมีโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีการปฏิบัติจริงตามหลักฐานที่
ปรากฏ เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะมีผลต่อการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทย
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ค่าเฉลี่ย 4 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

วิธีด าเนินการ 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ในทุก
ภาคการศึกษา สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้
วัสดุ อุปกรณ์ โดย ผู้เรียนและ ครู บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 - 5.00 ค่าเฉลี่ย 4 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
 1. ได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ครูและบุคลากรได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนด้วย 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสวัสดิการต่างๆ มากมายได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องทั้งด้านวิชาการวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 

1 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบัการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 

95 

2 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รบัทุนการศึกษา ทนุวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

3 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

4 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 

95 

5 
สถานศึกษาด าเนนิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องด้านวชิาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

22 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

 วิธีด าเนินการ  
 การบริหารการเงิน บริหารจัดการโดยการบริหารตามความเป็นจริง ตามที่ฝุายหรือแผนกได้เสนอโครงการ
และงบประมาณในการจัดหา พร้อมหลักฐานใบส าคัญจ่ายตามความเป็นจริง 

ผลด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 
งบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 

(3)  
ผล  

(มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของงบด าเนินการ 

4,970,000 

1,700,000 34.21 มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงาน
จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

- - 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

880,000 17.71 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัด
แสดงโครงการ  นวั ตกรรม  สิ่ งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

500,000 10.06 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝ๎งจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของงบด าเนินการ 

1,890,000 38.03 มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ   
   ต่างประเทศ 

วิธีด าเนินการ 
 1. วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีการเชิญภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2. มีการระดมทรัพยากร เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษามีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 
สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ท่ีเปิดสอน 

ร้อยละ 80 

3 
สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

100 แห่ง 

4 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

30 กว่า 
รายการ 

5 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

มี 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 
3.3 5 ดีมาก 
3.4 5 ดีมาก 
3.5 5 ดีมาก 
3.6 5 ดีมาก 
3.7 5 ดีมาก 
3.8 5 ดีมาก 
3.9 5 ดีมาก 
3.10 5 ดีมาก 
3.11 4 ดี 
3.12 5 ดีมาก 
รวม 4.92 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ถึงตัวบ่งช้ี
ที่ 3.12 หารด้วย 12 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

จุดเด่น 
 1. คณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาภายนอกมีวิสัยทัศน์ และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สามารถน าองค์กรสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชนภายนอก 
 3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน มีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่ดี 
มีความร่วมมือ ประสานงานทุกฝุายในการด าเนินโครงการและกิจกรรม 
 4. บุคลากรของวิทยาลัยฯมีความรักและเสียสละต่อองค์กร พร้อมปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารมี
การบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ให้ในการบริหารจัดการผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ  
 5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความรู้ ความสามารถโดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ข้อมูลพื้นฐาน 
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 6. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการอบรมเสริม
ความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ รวมทั้งให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอีกด้วย 
 7. วิทยาลัยฯ มีระบบการดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานกับทุกฝุาย มีฐานข้อมูลของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบพฤติกรรมผู้เรียนชัดเจน  ผู้เรียนอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 
 8. วิทยาลัยฯมีสถานที่และอาคารเรียนใหญ่โตกว้างขวางมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่ องมืออุปกรณ์
ครุภัณฑ์ใช้อย่างเหมาะสม ด้านงบประมาณวิทยาลัยฯ ได้ให้เงินสนับสนุนในงานโครงการ กิจกรรม ต่างๆ  ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

จุดควรพัฒนา 
 - 
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิธีด าเนินการ 
 ในทุกภาคการศึกษาทางวิทยาลัยฯได้ด าเนินการให้แต่และหมวดวิชาจัดท าโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา และชุมชน  มีการออกไปบริการวิชาการให้กับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ภายนอกอีกด้วย 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 4 โครงการ 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 90 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ร้อยละ 90 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.5 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 
 
จุดเด่น 

1. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอก 
3. ผลงานการใช้บริการวิชาการวิชาชีพ โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ให้หน่วยงานและสถานศึกษา 

ภายนอก เป็นผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ 
  
จุดควรพัฒนา 
 - 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

วิธีด าเนินการ 
 ฝุายวิชาการแจ้งให้หัวหน้าหมวดการบัญชี การตลาด (การขาย) และหมวดคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ด าเนินการจัด
ให้ผู้เรียน จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจมอบหมายให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. สร้างสรรค์ผลงาน 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

ไม่มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ไม่มี 

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ไม่มี 

5  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 

มี 
จ านวน 50 

ชิ้นงาน 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2 ต้องปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู 

วิธีด าเนินการ 
 ฝุายวิชาการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนท าการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ต่อคน และให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนในการส่งผลงานเข้าประกวดตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการประกวด 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

มี จ านวน  
50 ชิ้นงาน 

3 
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ไม่มี 

4 
สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มี จ านวน  
20 ชิ้นงาน 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

มี 
จ านวน 2 ผลงาน 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 2 ต้องปรับปรุง 
5.2 4 ดี 
รวม 6  

คะแนนเฉลี่ย 3 พอใช้ 
 

จุดเด่น 
 - 

จุดควรพัฒนา   
1. จะต้องมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันทุกฝุายอย่างเป็นระบบ 

 2. ผู้ทีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานยังไม่ทราบถึงภาระงานและวิธีการด าเนินงานที่จะให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร (โดยเฉพาะในข้อล าดับที่ 2 ) ขาดความเข้าใจ  
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มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครอง 
               ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

  วิธีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในโอกาสวันส าคัญของประเทศ
ไทย และวางแนวปฏิบัติให้ ครู บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น และจัดให้มีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการทุกครั้งวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกอย่างถาวร เชิญผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญ เพ่ือปลูก
จิตส านึกผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาอีกด้วย 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

6 กิจกรรม 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ๎งจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 

90 

3 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝ๎งจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 97 

4 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ๎งจิตส านึก 

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร 
ทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝ๎งจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 3.75 
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ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

วิธีด าเนินการ  
 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดท าโครงการจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้
แก้ป๎ญหาสภาพแวดล้อมทั้งในวิทยาลัยและชุมชนที่อยู่รอบ ๆ จัดท าโครงการขยะรีไซเคิล เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียน
รู้จักการคัดแยกขยะ และน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และยังมีเวรตรวจตราดูแลพ้ืนที่ทั่วทั้งวิทยาลัยฯ เพื่อเป็น
การดูแลสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เหมาะสมและส่งผลดีกับการเรียนรู้มากท่ีสุด 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

5 กิจกรรม 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝ๎ง
จิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
รอ้ยละ 90 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝ๎งจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 98 

4 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝ๎ง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.60 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 วิธีด าเนินการ 
 วิทยาลัยเห็นความส าคัญของการกีฬาและนันทนาการ เพราะตระหนักดีว่า สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
มีความส าคัญควบคู่กัน ได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง และมีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
อีกทั้งยังมีการสนับสนุนความสามารถพิเศษของผู้เรียนหลายๆ ด้าน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตนเองมาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้อื่น และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

6 กิจกรรม 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 96 

4 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 3.70 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีด าเนินการ  
 วิทยาลัยให้ความส าคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ท าให้ทุกคน
อยู่ได้อย่างมีความสุข จัดอบรมครูให้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของจุลลินทรีย์อีเอ็ม ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ครอบครัว และขยายผลต่อไปยังชุมชน ได้จัดให้ผู้เรียนรู้จักการท าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนใช้เอง และจ าหน่ายเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับผู้เรียน และนโยบายผู้บริหารก็เน้นความพอเพียงและก าหนดให้ใช้ทรัพยากรส่วนรวมในวิทยาลัยให้เกิด
ความคุ้มค่ามากที่สุด ส่วนที่ช ารุดเสียหายก็น ามาซ่อมแซมจนใช้งานได้ แต่หากสามารถซ่อมได้ก็น าไปดัดแปลงใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนต่อไป 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
3 กิจกรรม 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  3.60 

 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 
รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ถึง       
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4หารด้วย 4 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น    

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 2. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปลูกฝ๎ง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ การปลูกฝ๎งจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    

จุดควรพัฒนา 
 - 



82 
 

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

วิธีด าเนินการ 
 วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา มีการควบคุมคุณภาพการตรวจ การติดตาม และการ
ประเมินผลภายในโดยต้นสังกัด และมีการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) โดย สมศ.  วิทยาลัยฯมีการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ท าให้ผลการพัฒนาวิทยาลัยฯในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

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

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วิธีด าเนินการ 
 สถานศึกษามีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจ ติดตาม และการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. โดยครู,ผู้เรียนและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน  

ผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 ปีการศึกษา 2557 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      
 1.5      
 1.6      
 1.7      
 1.8      
 1.9      
2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      
3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
 3.9      
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 3.10      
 3.11      
 3.12      
4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
6 6.1      
 6.2      
 6.3      
 6.4      
7 7.1      

รวม      

     รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน  29  ตัวบ่งชี้   

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 33 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

     หมายเหตุ  กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30-34 ตัวบ่งชี้ 
และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จะได้ระดับ 4  ดี  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 
รวม 4.5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ถึง ตัว
บ่งช้ีที่ 7.2 หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดมีาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  
 1. บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพภายใน 
 2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและเขตพ้ืนที่ ซึ่งส่วนมากอยู่ในระดับ ดี 33 ตัวบ่งชี้ และระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ 
 3. การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (เขตพ้ืนที่) มีความต่อเนื่อง ท าให้วิทยาลัยฯได้พัฒนาคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอ 
 
จุดควรพัฒนา 
 - 
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ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา.2557 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 36  

คะแนนเฉลี่ย 4.5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 5 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 59  

คะแนนเฉลี่ย 4.92 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 6  
คะแนนเฉลี่ย 3 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 6   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.5 ดีมาก 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มติท่ีให้ความเห็นชอบ หรือ ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ............................................................................... 


