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วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
๘๐/๒๘  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 



 
 

 
 

ค าน า 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ที่เปิดการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ บริหารงานโดยคณะบาทหลวงของสังฆมณฑลจังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด และเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยมีคุณภาพและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ต้องมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่
ประกาศใช้ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ด้วยเหตุผลนี้ ทางวิทยาลัยจึงได้จัดท าแบบรายงานประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้แนะน า และได้ใช้ ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองด้วย เพ่ือเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบการด าเนินงานของวิทยาลัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา และได้เห็นความตระหนัก
ของวิทยาลัยในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและมีความสุข สมดังปรัชญาของวิทยาลัย
ที่ว่า “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข”  

ทางวิทยาลัยฯ หวังว่ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าของทุกท่าน ทุกฝ่าย ในการเสนอแนะการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มี
คุณภาพด้วยดีเสมอมา 

 
 
 

ลงชื่อ  
 (นายมนัส  วงศ์ประดู่) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 

ค าน า 
สารบัญ 
๑. บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ๓ 
 ๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ๓ 
 ๒.๒ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ๓ - ๘ 
 ๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ๙ - ๑๙ 
๓. การด าเนินงานของวิทยาลัย ๒๐ 
 ๓.๑ ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา ๒๐ - ๒๑ 
 ๓.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๑ 
๔. การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ๒๒ 
 ๔.๑ มาตรฐานที่ ๑  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๒๒ - ๒๕ 
 ๔.๒ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ๒๖ - ๒๘ 
 ๔.๓ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๒๙ - ๓๓ 
 ๔.๔ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๓๔ - ๓๕ 
 ๔.๕ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ๓๖ - ๔๑ 
 ๔.๖ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ๔๒ - ๔๘ 
 ๔.๗ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ๔๙ - ๕๓ 
 ๔.๘ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ๕๔ - ๕๙ 
 ๔.๙ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๖๐ - ๖๕ 
 ๔.๑๐ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๖๖ - ๗๐ 
 ๔.๑๑ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๗๑ - ๗๖ 
 ๔.๑๒ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ๗๗ - ๘๖ 
 ๔.๑๓ มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๘๗ - ๘๙ 
 ๔.๑๔ มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ๙๐ - ๙๒ 
๕. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ๙๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๙๓ 
 ๕.๒ สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ๙๔ - ๙๕ 
ภาคผนวก 
 คณะกรรมการตามค าสั่งของสถานศึกษา    

 



๑ 
 

๑. บทสรุปผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลี่ย 

๑ ๔ ๕     ๙ ๙๐.๐๐ 
๒ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓ ๕ ๕ ๔ ๕   ๑๙ ๙๕.๐๐ 
๔ ๕ ๕     ๕ ๑๐๐.๐๐ 

รวม       ๙๖.๙๒ ๙๖.๙๒ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.๑ ระดับตัวบ่งช้ี 
๑.๑.๑ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๒ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๓ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๔ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง จ านวน - ตัวบ่งชี้ 
๑.๑.๕ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 

๑.๒ จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา
ที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด) 
๑. สถานศึกษาจัดให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศจ านวนมากและเน้นการสอนแบบการสนทนาระหว่างผู้เรียนและ

ครู จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การสอบ V-Net ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 
๒. สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรมและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
๓. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดหาครูจาก

ต่างประเทศมาช่วยสอน ท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีมาก 
๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่าย และมีผู้เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
๕. สถานศึกษามีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของครูและผู้เรียนเป็นจ านวนมาก 
๖. สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และทะนุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมาก 
๗. ครูและบุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี

คุณภาพสู่สังคม 



๒ 
 

๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
๑. สถานศึกษาต้องพัฒนาการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. ควรพัฒนาระบบการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามองค์ประกอบของการ

พัฒนาหลักสูตร 
  



๓ 
 

๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
๑. ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  (รหัสสถานศึกษา ๗๐๑๐๐๐๑๒) 
๒. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. ปัจจุบันตั้งอยู ่   เลขที่ ๘๐/๒๘ ถนนคฑาธร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง   

จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๘๗๙๓  โทรสาร ๐ - ๓๒๓๑ - ๔๗๖๗ 
E-mail  daruna.vocational@gmail.com 

๔. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา อศจ.จังหวัดราชบุรี  เขต  ๕ 
๕. สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 

  ย่านธุรกิจการค้า     ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
  ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
  ใกล้นิคมอุตสาหกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ) .................................... 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๖. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
ประชากรในจังหวัดมีประมาณ ๘๒๕,๒๗๒ คน อยู่ในเขตเทศบาลคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๐ นอกเขตเทศบาล 

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๐ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย วิทยาลัยฯตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจ
และสถานประกอบการ สะดวกในการคมนาคม ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพพาณิชยกรรม ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย  
๗๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อครัวเรือน  

๒.๒ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 ผู้บริหาร 

ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

๑) ผู้รับใบอนุญาต 

   บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ์ 

ปริญญาเอก Philosophy in Management ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ถึงปัจจุบัน 

๒) ผู้อ านวยการ (ครูใหญ่) 
    นายมนัส  วงศ์ประดู่ 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ (วัน/เดือน/ปี) 
๑๘ เมษายน  ๒๕๒๒ 

ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๓๘ ป ี

 
 
 
 
 

 



๔ 
 

๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

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 

ฝ่ายจริยธรรม 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยั 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน นักศึกษา

นักศึกษา 

ฝ่ายทะเบยีน ธุรการ - การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอาคาร/สถานท่ี 

ผู้อ านวยการ 



๕ 
 

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑. บาทหลวงจ าเนียร    จิตเสรีวงศ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายมนัส               วงศ์ประดู่ กรรมการ / เลขานุการ 
๓. บาทหลวงสุรินทร์     จารย์อุปการะ กรรมการ 
๔. นางสาวอัมพร         วิชาดากุล กรรมการ 
๕. นางนิรมล              ตันติคะเนดี กรรมการ 
๖. นางวไลพร             บุษบก กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญศรี        ชัยมัติ กรรมการ 
๘. นางสาวสมควร        บุญมีประเสริฐ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒.๒.๓ จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
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

า
ปร

ิญ
ญ

าต
รี 

การบัญชี ๑๙ ๑๙ - ๑๗ ๒ - - ๑๘ ๑ 
การตลาด ๑๖ ๑๖ - ๑๔ ๒ - - ๑๖ - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ ๑๔ - ๙ ๕ - - ๑๔ - 
สายสามัญ ๓๖ ๓๖ - ๒๗ ๙ - - ๓๔ ๒ 

บุคลากรทางการศึกษา ๒๑ - - ๑๖ ๕ - - ๑๘ ๓ 
รวม ๑๐๖ ๘๕ - ๘๓ ๒๓ - - ๑๐๐ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๒.๒.๔ จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

 

  

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

๑. ฝ่ายวิชาการ      
    งานวิชาการ ๑   ๑  
    งานแนะแนว - กยศ. ๒   ๒  
    งานประกันภายใน ๑   ๑  
๒. ฝ่าย ทะเบียนและวัดผล      
    งานทะเบียนและวัดผล ๑   ๑  
    งานธุรการ ๑   ๑  
๓. ฝ่ายการเงิน      
    งานการเงิน ๒   ๒  
๔. ฝ่ายปกครอง ๔   ๔  
๕. ฝ่ายอาคารสถานที่ ๑   ๑  
๖. ฝ่ายกิจกรรม ๑   ๑  
๗. ฝ่ายจริยธรรม - ค าสอน ๓   ๓  
๘. ฝ่ายห้องสมุด ๒   ๒  
๙. ฝ่ายห้องพยาบาล ๑   ๑  
๑๐. งานร้านค้าปลีก ๑   ๑  

รวม ๒๑   ๒๑  



๗ 
 

๒.๒.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
         (ปีท่ีจัดท า รายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สาขาวิชา 

ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

ปกต ิ
ทวิ
ภาค ี

เทียบ
โอน 

ปกต ิ
ทวิ
ภาค ี

เทียบ
โอน 

ปกต ิ
ทวิ
ภาค ี

เทียบ
โอน 

  ระดับ ปวช.           
สาขาพาณิชยกรรม ๓๕๓ - - - - - - - - ๓๕๓ 
สาขาการบัญชี - - - ๑๔๘ - - ๑๗๗ - - ๓๒๕ 
สาขาการตลาด - - - ๑๐๙ - - ๑๖๕ - - ๒๗๔ 

รวม ๓๕๓ - - ๒๕๗ - - ๓๔๒ - - ๙๕๒ 
  ระดับ ปวส.           
สาขาการบัญชี ๑๒๖ - - ๑๑๗ - - - - - ๒๔๓ 
สาขาการตลาด ๘๖ - - ๗๓ - - - - - ๑๕๙ 
สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

๓๔ - - ๓๒ - - - - - ๖๖ 

รวม ๒๔๖ - - ๒๒๒ - - - - - ๔๖๘ 
รวมทั้งหมด - - - - - - - - - ๑,๔๒๐ 

 

๒.๒.๖ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขาวิชา 
ชั้นปี 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

  ระดับ ปวช.     
-สาขาพาณิชยกรรม ๓๕๓ - -  
-สาขาการบัญชี - ๑๔๘ ๑๗๗  
-สาขาการตลาด - ๑๐๙ ๑๖๕  

รวม ระดับ ปวช. ๓๕๓ ๒๕๗ ๓๔๒ ๙๕๒ 
  ระดับ ปวส.     
สาขาการบัญชี ๑๒๖ ๑๑๗ -  
สาขาการตลาด ๘๖ ๗๓ -  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๔ ๓๒ -  

รวมระดับ ปวส. ๒๔๖ ๒๒๒ - ๔๖๘ 
รวมทั้งหมด ๖๐๙ ๔๗๙ ๓๔๒ ๑,๔๒๐ 



๘ 
 

๒.๒.๗ จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 
(๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
สาขาพาณิชยกรรม     
สาขาการบัญชี ๑๗๑ - -  
สาขาการตลาด ๑๔๒ - -  

รวม ๓๑๓ - - ๓๑๓ 
ระดับ ปวส.     

สาขาการบัญชี ๑๑๓ - -  
สาขาการตลาด ๖๓ - -  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๘ - -  

รวม ๒๐๔ - - ๒๐๔ 
รวมทั้งหมด - - - ๕๑๗ 

 
(๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)   ๕๑๗  คน 

 
 
 
 
 
 

  



๙ 
 

๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ได้จัดกิจกรรม 
“ศูนย์บริการวิชาชีพ” ในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ใส่ใจด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมาตลอด ตามโครงการนักเรียนอาสา
ปราบยุงลาย ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากส านักงานเทศบาลเมืองราชบุรี 



๑๐ 
 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรในฐานะที่เป็น

สถานศึกษาท่ีเสริมสร้างทักษะชีวิตเยวชนสู่พลเมืองอาเซียน 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบเกียรติบัตรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  และ
สนับสนุนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย 



๑๑ 
 

๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร 

๒.๓.๓  รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
รางวัลการวิจัยช้ันเรียนและนวัตกรรม ระดับประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ๖ ท่าน ได้เข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานวิชาการ เพื่อการประกวดแข่งขันการวิจัยชั้นเรียนและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ (The 9th National Symposium on Teaching and Vocational Education Research) ของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ ผลปรากฏดังนี้  

๑. อาจารย์สุเทพ  โคฮุด  โล่และเกียรติบัตร ระดับ ดีเยี่ยม ล าดับที่ ๒ 
 พร้อมทุนการวิจัย ๑,๐๐๐ บาท 
๒. อาจารย์จีรนันท์  จิตต์อ านวยศักดา เกียรติบัตร ระดับ ดีมาก 
๓. อาจารย์สุวรรณา  ธนธรรมกุล เกียรติบัตร ระดับ ดี 
๔. อาจารย์วิไลวรรณ  เพชรพูล เกียรติบัตร ระดับ ดี 
๕. อาจารย์ณัฐพงศ์  เจริญศรี เกียรติบัตร ระดับ ดี 
๖. อาจารย์รสลิน  คลังทรัพย์ เกียรติบัตร ระดับ ชมเชย (ผ่านการประเมิน) 

  



๑๒ 
 

ทุกรางวัลได้รับเข็มที่ระลึกของสมาคมฯ 

 

   

   

   
  



๑๓ 
 

รางวัลการวิจัยช้ันเรียนระดับภาค 
อาจารย์ ๔ ท่าน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยชั้นเรียน จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ กลุ่มภาค
กลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

อาจารย์สุเทพ  โคฮุด   เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อาจารย์สีตีอาอีซะห์  สปีลา   เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
อาจารย์สุวรรณา  ธนธรรมกุล  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
อาจารย์จีรนันท์  จิตต์อ านวยศักดา  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

    

    

 
 



๑๔ 
 

ครูผู้สอนดีเด่น 
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ๙ ท่าน ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 

๑. อาจารย์สังวาลย์  คงคาหลวง    
๒. อาจารย์อัมพร  ไชยโยยิ่งยงค์ 
๓. อาจารย์คนึงนิตย์  พึ่งพงษ์    
๔. อาจารย์เบญจพร  เจี่ยประเสริฐ 
๕. อาจารย์รุ่งทิพา  หนูเจริญ    
๖. อาจารย์ขวัญทิพย์  แก้วยอด 
๗. อาจารย์ธารินี  แก้วโคมทอง    
๘. อาจารย์วณิชชา  จันทร์เพ็ญ 
๙. อาจารย์ธาราทิพย์  บัวทวน 

 

  



๑๕ 
 

ครูเอกชนดีเด่น (Opec Teacher Award) 
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ครูเอกชนดีเด่น” (Opec Teacher 

Award) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 
๑. อาจารย์กานต์  ขาเหล็ก    
๒. อาจารย์ธัญลักษณ์  พูนชื่น 
๓. อาจารย์เพ็ญศรี  ชัยมัติ    
๔. อาจารย์รัตติยา  ครุฑางคะ 
๕. อาจารย์เยาวรัตน์  เจริญรักษ์    
๖. อาจารย์เนาวรัตน์  เลาหโชติ 
๗. อาจารย์ณัฐพร  กลิ่นประทุม    
๘. อาจารย์รัตนา  รุ่งสมัย 
๙. อาจารย์อมรรัตน์  เรืองเดช    
๑๐. อาจารย์สุรินญา  สีเหลือง 
๑๑. อาจารย์ศิริรัตน์  จันทร์มล    
๑๒. MISS EVELYN CONCEPCION DELM 

 

  



๑๖ 
 

รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  
อาจารย์สุเทพ โคฮุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีได้รับเกียรติบัตรรางวัล ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน

การศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการ สกศค. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๗ 
 

๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
เรียงความสู่ทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน 
วันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักเรียน ปวช. ๓ ได้รับการคัดเลือกจากการส่งเรียงความเสนอความคิดเห็น  

ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการขยายผลและศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมทักษะชีวิตเยาวชนสู่
พลเมืองอาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๙ ที่เกาะหลักรีสอร์ท อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยส านักงานศึกษาธิการภาค ๔ 

    

ได้รับทุนคาเร็ตโต 
นายธีรวัฒน์ สนธิเนน และนางสาวดวงพร จันทรศิริ เป็นตัวแทนเข้ารับทุนคาเร็ตโต จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ 

บาท ในงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีที่ ๕๙ “ก้าวแห่งความสุข” ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณา
ราชบุรี  โดยมีบาทหลวงสิริพงษ ์จรัสศรี ประมุขสังฆมณทลจันทบุรี เป็นผู้มอบ 

 
นาฏศิลป์มวยไทย  
นายอนุวัตร บุญพริ้ง นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ ร่วมทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ าพุ ชนะการประกวดนาฏศิลป์

มวยไทย ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)  

 



๑๘ 
 

เก่งอย่างสิงห์ 
นายสุรพงษ์ วงศ์รุ่งทวีทรัพย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับการคัดเลือก

จากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรม SINGHA R-INTERN ปีที่ ๖ ซึ่งเป็น ๓ ใน ๔๐ คน จาก
การคัดเลือกนักศึกษาทั่วประเทศ 

    
 

เยาวชนดีเด่น 
 นางสาวสาลิกา อ่างเหล็ก นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๒ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
ได้รับโล่เยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

 

 
  



๑๙ 
 

ผลงานทักษะวิชาชีพยอดเยี่ยม 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ที่ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ กลุ่มภาค
กลาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น ๖๔ รางวัล  

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

เกียรติบัตร 
เหรียญทองแดง 

รวม 

๓๙ ๑๕ ๑๐ ๖๔ 

    

    

     



๒๐ 
 

๓. การด าเนินงานของสถานศึกษา 

๓.๑ ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๓.๑.๑ ปรัชญา 
คุณธรรม   น าวิชา   พัฒนาสุข 

๓.๑.๒ วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นสถาบันให้การศึกษาอบรมเพ่ือสร้างเสริม และพัฒนานักเรียนนักศึกษา

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

๓.๑.๓ พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๒. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

๓. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

๔. ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 

๕. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

๖. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗. สนับสนุนการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

๘. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และฐานข้อมูลสารสนเทศ 

๙. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

๓.๑.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มีวินัย ใฝ่ศึกษา เห็นคุณค่าความเป็นไทย เอ้ืออาทรผู้ยากไร้ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข มีความซื่อสัตย์สุจริต  

ขยัน อดทน บนความพอเพียง และมีภูมิคุ้มกัน 
  



๒๑ 
 

๓.๑.๕ รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
๑. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
๒. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้

ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม 

๓. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด
การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

๔. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 

๙๑๗,๓๘๑.- 
๑๒๔,๔๐๐.- 

 
 

๖๒๗,๗๑๖.- 
 
 

๘๘๖,๒๕๔.- 
 
 
 
 
 

๑๑๓,๖๖๐.- 

+๑๑๕ 
+ ๓๑๑ 

 
 

+๓๑๓ 
 
 

+๔๔๓ 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

รวมรายจ่าย ๒,๖๖๙,๔๑๑ + ๒๑๕  
 

* ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริ หาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

๓.๒ การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐาน ๗ ด้าน จ านวน ๓๔ ตัวบ่งชี ้

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ดีมาก 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัดเมื่อวันที่ ๑๖   มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐาน ๗ ด้าน จ านวน ๓๔ ตัวบ่งชี ้

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับ ดีมาก 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐาน ๖ ด้าน จ านวน ๓๔ ตัวบ่งชี ้

ผ่านการประเมิน 
ระดับสถาบัน  
คะแนน ๔.๒๙ 
รับรองมาตรฐาน 



๒๒ 
 

๔. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่
ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปี 

และส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อและจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน าข้อมูล มาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓ ด้าน คือ 

๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ นิสัย 
และทักษะทางปัญญา 

๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
การพัฒนาการ เรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท า งานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ  สู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
  



๒๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๗๙.๕๓ 

๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ การศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จาก สถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน 
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๕๒.๓๐ 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๙๔.๔๐ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๙๑.๖๐ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๙๐.๘๐ 

 
 
 



๒๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑ 

สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
1 ปี 

จ านวนผู้
ที่ได้งาน

ท า 

จ านวนผู้
ศึกษาต่อ 

จ านวนผู้
ประกอบ

อาชีพอิสระ 
รวม ร้อยละ 

จ านวน
แบบ

ส ารวจที่
ส่ง 

จ านวนแบบ
ส ารวจที่
ตอบกลับ 

ร้อยละ 

จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
ด้านคุณลักษณะฯ ด้านสมรรถนะหลักฯ ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. ๓                
การบัญชี ๒๐๘ - ๑๘๑ ๒ ๑๘๓ ๘๗.๙๘ ๑๘๓ ๑๒๔ ๖๗.๗๖ ๑๒๒ ๙๘.๓๙ ๑๒๒ ๙๘.๓๙ ๑๑๙ ๙๕.๙๗ 
การตลาด ๒๑๖ ๒ ๑๕๑ ๙ ๑๖๒ ๗๕.๐๐ ๑๖๒ ๑๐๒ ๖๒.๙๖ ๙๐ ๘๘.๒๔ ๘๓ ๘๑.๓๗ ๘๖ ๘๔.๓๑ 
รวม ปวช. ๓ ๔๒๔ ๒ ๓๓๒ ๑๑ ๓๔๕ ๘๑.๓๗ ๓๔๕ ๒๒๖ ๖๕.๕๑ ๒๑๒ ๙๓.๘๑ ๒๐๕ ๙๐.๗๑ ๒๐๕ ๙๐.๗๑ 
                
ปวส. ๒                
การบัญชี ๑๐๐ ๒๓ ๕๐ ๓ ๗๖ ๗๖.๐๐ ๗๖ ๑๘ ๒๓.๖๘ ๑๘ ๑๐๐ ๑๘ ๑๐๐ ๑๖ ๘๘.๘๙ 
การตลาด ๖๗ ๑๐ ๓๙ ๓ ๕๒ ๗๗.๖๑ ๕๒ ๖ ๑๑.๕๔ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ 
คอมพิวเตอร ์ ๑๐ ๑ ๓ ๑ ๕ ๕๐.๐๐ ๕ - - - - - - - - 
รวม ปวส. ๒ ๑๗๗ ๓๔ ๙๒ ๗ ๑๓๓ ๗๕.๑๔ ๑๓๓ ๒๔ ๑๘.๐๕ ๒๔ ๑๐๐ ๒๔ ๑๐๐ ๒๒ ๙๑.๖๗ 
                
รวม ๖๐๑ ๓๖ ๔๒๔ ๑๘ ๔๗๘ ๗๙.๕๓ ๔๗๘ ๒๕๐ ๕๒.๓๐ ๒๓๖ ๙๔.๔๐ ๒๒๙ ๙๑.๖๐ ๒๒๗ ๙๐.๘๐ 

 



๒๕ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งาน
ท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี  

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับชั้น 
ปวช. ๓ และ ปวส. ๒  มีผลการด าเนินงาน    
ร้อยละ ๗๙.๕๓ 

๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับ 

งานส ารวจความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา
จากสถานประกอบการและสถาน  มีผลการ
ด าเนินงาน ศึกษาร้อยละ ๕๒.๐๙ 

๓-๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 

มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๔.๓๘, ร้อยละ 
๙๑.๕๗, ร้อยละ ๙๑.๑๖ ตามล าดับ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓, หรือ ๔, รวม ๕ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๓, ๔ และ ๕  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 

จุดเด่น  
มีนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าเรียนหรือศึกษา ในระดับ ปวส. ต่อที่วิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ประเด็นการประเมินที่ ๒ เป็นไปได้ยาก เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถได้รับเอกสารตอบกลับ

ความพึงพอใจของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ได้ถึง ร้อยละ ๗๕ ซึ่งได้พยายามแล้ว 
๒. ต้องติดตาม/หาวิธี ที่จะได้แบบส ารวจความพึงพอใจจากสถานศึกษา สถานประกอบการ อาชีพอิสระ ตอบ

กลับมาให้มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
ควรมีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาตอบแบบส ารวจและความพึงพอใจ เพ่ือทราบผลการประเมินที่ชัดเจน 

  



๒๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ค าอธิบาย 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดส าหรับผู้เรียนที่เรียน  แบบเต็ม

เวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน  ที่สถานศึกษาก าหนด    
ส าหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบ
ร้อยละกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
การค านวณ 

ร้อยละ =  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น
  ๑๐๐       =      

๕๑๗

๖๓๑
  ๑๐๐    =    ๘๑.๙๓      =       ดีมาก 

ประเด็นการประเมิน 
ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
แบบบันทึกข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

รว
ม 

ปว
ช.

แล
ะ 

ปว
ส.

 

ผ่า
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ไม
่ผ่า

น 

พา
ณิ

ชย
กร

รม
 

   
กา

รบ
ัญ

ชี 

กา
รต

ลา
ด 

รว
ม 

ปว
ช.

 

กา
รบ

ัญ
ช ี

กา
รต

ลา
ด 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ธ
ุรก

จิ 

รว
ม 

ปว
ส.

 

๑. จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น  ๑๙๑ ๑๘๗ ๓๗๘ ๑๓๒ ๗๖ ๔๕ ๒๕๓ ๖๓๑  

๒. ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

(๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(๒) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ ๑ 

 
๑๗๑ 

๘๙.๕๓ 
๑๔๒ 

๗๕.๙๔ 
๓๑๓ 

๘๒.๘๐ 

๑๑๓ 

๘๕.๖๐ 
๖๓ 

๘๒.๘๙ 
๒๘ 

๖๒.๒๒ 
๒๐๔ 

๘๐.๖๓ 
๕๑๗ 

๘๑.๙๓ 

ผ่าน 

๓. ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน 

ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวช. ข้อที่ ๑๔ (๔) 
ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวส. ข้อที่ ๑๓ (๔) 
(๑) จ านวนผู้พ้นสภาพผู้เรียน 

(๒) ร้อยละของผู้พ้นสภาพผู้เรียน เทียบกับข้อ ๑  - 
๘ 

๔.๒๗ 
๘ 

๒.๑๑ 
๓ 

๒.๒๗ 
๒ 

๒.๖๓ 

๔ 

๘.๘๙ 
๙ 

๓.๕๖ 

๑๗ 

๒.๖๙ 

ผ่าน 

๔. ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อทีอ่ื่น 

(๑) จ านวนผู้เรียนที่ลาออก 

(๒) ร้อยละของผู้ลาออก เทียบกับข้อ ๑  

๑๘ 

๙.๔๒ 

๒๙ 

๑๕.๕๑ 

๔๗ 

๑๒.๔๓ 

๑๖ 

๑๒.๑๒ 

๘ 

๑๐.๕๓ 

๑๑ 

๒๔.๔๔ 

๓๕ 

๑๓.๘๓ 

๘๒ 

๑๓.๐๐ 

ผ่าน 

๕. ผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(๑) จ านวนผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(๒) ร้อยละของผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ ๑  

๒ 

๑.๐๔ 

๘ 

๔.๒๗ 

๑๐ 

๒.๖๔ - 
๓ 

๓.๙๕ 

๒ 

๔.๔๔ 

๕ 

๑.๙๘ 

๑๕ 

๒.๓๗ 

ผ่าน 



๒๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ 

สาขา 
จ านวนผู้เรียนแรก

เข้าของรุ่น 
จ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียนที่ไม่
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช.        
การบัญชี ๑๙๑ ๑๗๑ ๘๙.๕๓ ๑๘ ๙.๔๒ ๒ ๑.๐๔ 
การตลาด ๑๘๗ ๑๔๒ ๗๕.๙๔ ๓๗ ๑๙.๗๙ ๘ ๔.๒๗ 
        

ระดับ ปวส.        
การบัญชี ๑๓๒ ๑๑๓ ๘๕.๖๐ ๑๙ ๑๔.๓๙ - - 
การตลาด ๗๖ ๖๓ ๘๒.๘๙ ๑๐ ๑๓.๑๖ ๓ ๓.๙๕ 
คอมพิวเตอร์ ๔๕ ๒๘ ๖๒.๒๒ ๑๕ ๓๓.๓๓ ๒ ๒.๔๔ 
        

รวม ๖๓๑ ๕๑๗ ๘๑.๙๓ ๙๙ ๑๕.๖๙ ๑๕ ๒.๓๘ 



๒๘ 
 

รายงานการด าเนินการ 

ผลการประเมิน ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น = ๘๑.๙๓ 

ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน =      ๕๑๗

๖๓๑
  ๑๐๐    =    ๘๑.๙๓      =       ดีมาก 

ระดับคุณภาพ 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมิน 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 

สูตรค านวณ ค่าคะแนน   = 
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน 

๘๐
  ๕    =   

๘๑ ๙๓

๘๐
 ๕   =  ๕.๑๒  =   ดีมาก 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ - ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ได้ค่าเฉลี่ย  ๘๑.๙๓ ๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 
 

จุดเด่น  
๑. มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าการก ากับ ดูแล เอาใจใส่ของคณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา  
๑. ต้องพยายามท าให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
  



๒๙ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา 
คุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือ และ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการก าหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา” เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ 
กล

ุ่มผ
ู้บร

ิหา
ร 

กล
ุ่มค

รูแ
ละ

 
บุค

ลา
กร

ทา
งก

าร
ศึก

ษา
 

กล
ุ่มผ

ู้เรีย
น 

๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

   ผ่านเกณฑ์ 

๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

   ผ่านเกณฑ์ 

๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ คุณธรรม 
จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

   ผ่านเกณฑ์ 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู
และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด าเนินการ
ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและ
เสริมแรง 

   ผ่านเกณฑ์ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนด แนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

   ผ่านเกณฑ์ 



๓๐ 
 

รายงานการด าเนินงาน 
ประเด็นการประเมิน ๑ 

สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

การด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. อบรมวิทยากรจิตอาสา “โครงการวิทยาลัยคุณธรรม” ๑. ส่งบุคลากรจ านวน ๑ คน เข้าร่วมโครงการ 
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรม” 

๑. ผลที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูเข้าร่วมการ
อบรมตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
๓.๗๑ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

๓. กิจกรรม โฮมรูม ภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๙ ๑. สร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์กับอาจารย์
ที่ปรึกษา  

 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 

กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

การด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. กิจกรรม โฮมรูม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ๑. ผลที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ความพึงพอใจ ๔.๔๙                

     อยู่ในระดับ ดี  
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ คุณธรรม 

จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

การด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(กลุ่มผู้บริหาร) (ซื่อสัตย์) 

๑. ผลที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 

๒. โครงการตลาดนัดของอร่อย (ซื่อสัตย์) ๑. ผลที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 
๓. โครงการค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน 
ปวช.๑ (ความรับผิดชอบ มีวินัย) 

๑. นักเรียน บวช.๑ เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด และมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๔ 

๔. กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง (มีวินัย) ๑. ผลที่ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 
๒. ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ และจาก

อาจารย์ทุกท่านภายในวิทยาลัย 
 



๓๑ 
 

การด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๕. โครงการบัญชีเงินออม (พอเพียง) ๑. ผู้เรียนทุกคนจัดท าบัญชีเงินออม เพื่อวางแผนการใช้เงินตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๖. กิจกรรมกีฬาห้อง  ๑. นักเรียน ปวช. ที่เรียนวิชาพลศึกษาได้ร่วมแข่งขันกีฬาตาม

ประเภทกีฬาที่ตนเองเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

๗. โครงการขยะรีไซเคิล (พอเพียง) ๑. ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้
ใหม่ หรือน าไปจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๘. จิตอาสาร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ๑. นักเรียนเข้าร่วมโครงการตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ( จิตอาสา 
๑๕ คน) 

๒. ผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
๔.๕๕ อยู่ในระดับดีมาก 

๙. กิจเมตตาสู่ผู้สูงวัย ๑. นักเรียนเข้าร่วมโครงการตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ (จิตอาสา 
๕ คน) 

๒. นักเรียน - นักศึกษา ในวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ  
    เพ่ือส่งมอบให้กับคนชราในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 
๓. ผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

๔.๕๕ อยู่ในระดับดีมาก 
๑๐. กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ (ท า-แจกริบบิ้น
ด า/ท า-แจกจุลินทรีย์ อีเอ็ม/ย้อมผ้าสีด า/
พัฒนาพื้นที่สาธารณะ) 

๑. ผู้เรียนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙  มี
จิตอาสาเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น 

๑๑. โครงการ ร้องเพลงส่งความสุขส่วน
งานราชการ 

๑. บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

๑๒. งานวิจัย การศึกษาความคิดเห็นและ
แนวทางการจัดการขยะของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี 

นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

๑๓. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการสบู่เหลว
ล้างมือ 

๑. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

๑๔. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสา 
ท าบุหงาร าไปให้ห้องสุขาหญิง 

๑. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม  

๑๕. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการโต๊ะ
สะอาดดี ก็มีคนนั่ง 

๑. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม  



๓๒ 
 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้ เรียน 

ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

การด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการรับประกาศนียบัตร ๑. มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา 

หน้าเสาธง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน เสริมแรง ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด าเนินการตามโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม 

๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจาก
ต้นสังกัด 

๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามนโยบายวิทยาลัย
คุณธรรม  

 
ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนด แนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินการงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. สรุปผลการอบรม / การประชุม ๑. ผลสรุปบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒. แบบประเมินโครงการต่าง ๆ  ๒. ผลสรุปการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ตามนโยบาย  

 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
  



๓๓ 
 

จุดเด่น 
๑. การสนับสนุนในระดับผู้บริหารและนโยบาย 
๒. ความร่วมมือภายในองค์กรสถานศึกษา ทุกภาคส่วนด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ครู 

อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 
๓. บูรณาการสู่การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ วิทยาลัยคุณธรรม  เกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และคุณลักษณะพึงประสงค์ 

ให้แพร่หลาย และหลากหลายช่องทาง หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
๒. โครงการคุณธรรม ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นปี 
๓. การให้ความรู้ ความเข้าใจ การเขียนโครงการคุณธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา และครู อาจารย์ 

ภายในวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
๑. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ คุณลักษณะพึงประสงค์ 

ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย 
๒. จัดการอบรมตามแนวทางวิทยาลัยคุณธรรม ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานโครงการ 
๓. ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยต้นแบบ 
๔. เพ่ิมแกนน าคุณธรรม ในส่วนของครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา 
๕. สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา จัดท าโครงการคุณธรรม ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน  ต้นสังกัด

มอบหมายด้วยความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ประเด็นการประเมิน 
การ

ด าเนินงาน 
มี/ไม่มี 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน เกณฑ์ 

๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ี 
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและเป้าหมายที่ก าหนด 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ
ก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

มี ผ่านเกณฑ์ 

 
ประเด็นการประเมิน 

๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

- ผู้อ านวยการมีความรู้ ความเข้าใจในในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน

รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญที่ หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญที่ หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 



๓๕ 
 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย
และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันก าหนด พิจารณาจากแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดท าตาม
นโยบายที่ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

- จากข้อ ๓ ผู้อ านวยการมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตามแผนงาน/กิจกรรม และก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
- จากข้อ ๓ ผู้อ านวยการมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตามแผนงาน/กิจกรรม และก าหนดแผนพัฒนา

ต่อไป 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น  

ผู้อ านวยการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการสื่อสาร ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจในนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา  
- 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  



๓๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 

ก ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียน

ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

มี 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก า กับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

มี 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่
น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 

มี 

๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส า นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

มี 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 

มี 

  



๓๗ 
 

ประเด็นการประเมิน ๑ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๑๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. จัดอัตราก าลังครูให้สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียน ตรงตามมาตรฐานอัตราก าลัง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ

สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- จัดท าบัญชีรายชื่อครู ในแต่ละสาขาวิชา ที่มีวุฒิการศึกษา 
ตรงกับสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ตรงตามมาตรฐานอัตราก าลัง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุมวิชาการ 

ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๓.๑ จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
วิทยาลัย 

 

   - โครงการอบรม STEM Education and Active Learning ครูได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ 
   - อบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

ครูได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ 

   - อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูไทยภายใน
วิทยาลัยฯ 
 

ครูได้รับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 



๓๘ 
 

๓.๒ จัดส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปอบรม ประชุม สัมมนา 
ดูงาน ภายนอกวิทยาลัย 

 

   - อบรมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ครูได้รับการอบรม ๑ คน 
   - อบรมสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ครูได้รับการอบรม ๑ คน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการ “The 2016 National Public Speaking 
Training” 

ครูได้รับการอบรม ๑ คน 

   - อบรมเชิงปฏิบัติการ “Construction of English 
Instructional  Media and English Skills Improvement 
Instruction” 

ครูได้รับการอบรม ๒ คน 

   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ 
ในระดับอาชีวศึกษา อิงกรอบมาตรฐานสากล CEFR” 

ครูได้รับการอบรม ๒ คน 

   - การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการ
ป้องกันการทุจริต  

ครูได้รับการอบรม ๓ คน 

   - ประชุมวิชาการ “การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

ครูได้รับการอบรม ๑ คน 

   - อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คาทอลิก “เมตตาธรรมของ
พระเจ้า ในพระวรสารนักบุญ ลูกา” 

ครูได้รับการอบรม ๔ คน 

   - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษา อาชีวเอกชน 

ครูได้รับการอบรม ๑ คน 

   - อบรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
ของผู้เรียน 

ครูได้รับการอบรม ๑ คน 

   - การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๕๙ เรื่อง “การ
วิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน” 

ครูได้รับการอบรม ๑ คน 

   - โครงการอบรมวิชาลูกเสือวิสามัญ ครูได้รับการอบรม ๓๗ คน 
   - การสัมมนาการวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ SMEs ครูได้รับการอบรม ๑๐ คน 
   - อบรมเตรียมความพร้อมมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 
๒๕๖๐ 

ครูได้รับการอบรม ๑๓ คน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  

 



๓๙ 
 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลง
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณ ี

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- จัดอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียน ตรงตามมาตรฐานอัตราก าลัง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยก

ย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 



๔๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ 

สาขางาน จ านวนครู 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
อัตราส่วนครู
ต่อผู้เรียน 

จ านวนครูที่จบ
ตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาท่ีสอน 

ร้อยละของ
ครูที่จบตรง
หรือสัมพันธ ์

จ านวนครูที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 

จ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ที่ได้รับเกียรติคุณ 
ยกย่อง 

ร้อยละ 

การบัญชี ๑๙ ๕๖๘ ๑ : ๓๐ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๖ ๓๑.๕๘ 
การตลาด ๑๖ ๔๓๓ ๑ : ๒๗ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ ๕ ๓๑.๒๕ 
คอมพิวเตอร ์ ๑๔ ๖๖ ๑ : ๕ ๑๔ ๑๐๐ ๑๔ ๑๐๐ ๕ ๓๕.๗๑ 
รวมทุกสาขางาน ๔๙ ๑,๐๖๗ ๑ : ๒๑ ๔๙ ๑๐๐ ๔๙ ๑๐๐ ๑๖ ๓๒.๖๕ 
ครูสามัญ ๓๖   ๓๖ ๑๐๐ ๓๖ ๑๐๐ ๗ ๑๙.๔๔ 
รวมท้ังหมด ๘๕  ๑ : ๑๒ ๘๕ ๑๐๐ ๘๕ ๑๐๐ ๒๓ ๒๗.๐๖ 
บุคลากรทางการศึกษา ๒๑       ๔ ๑๙.๐๕ 
อัตราส่วนบุคลากรต่อคร ู ๑ : ๔        ๒๕.๐๐ 
รวม ๑๐๖ ๑,๐๖๗ ๑ : ๑๐ ๘๕ ๑๐๐ ๘๕ ๑๐๐ ๒๗ ๒๕.๔๗ 

 
 
 



๔๑ 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น  

ครูทุกคนได้รับการอบรมความรู้ด้านวิชาการ, วิชาชีพ, จริยธรรม ให้เป็นครูมืออาชีพและมีจิตวิญญาณครู และ
จัดครูได้ตามอัตรา 

จุดที่ควรพัฒนา  
ต้องพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 

  



๔๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
จ านวนเงิน

งบด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

๔,๐๐๐,๐๐๐-  ๑๑ 

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

๘๐๐,๐๐๐- ๑,๐๓๑,๐๔๑.- +๑๒๙ 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
งบด าเนินการ 

๔๐,๐๐๐- ๑๒๔,๔๐๐.- +๓๑๑ 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของงบด าเนินการการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๖๒๗,๗๑๖.- +๓๑๓ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๘๘๖,๒๕๔.- +๔๔๓ 



๔๓ 
 

ประเด็นการประเมิน ๑ 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรม

ต่างๆ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ งบด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน 

๔,๐๐๐,๐๐๐-  ๑๑ 

๑. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
งบด าเนินการ เป็นเงิน 

๘๐๐,๐๐๐- ๑,๐๓๑,๐๔๑.- +๑๒๙ 

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ
งบด าเนินการ เป็นเงิน 

๔๐,๐๐๐- ๑๒๔,๔๐๐.- +๓๑๑ 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ เป็นเงิน 

๒๐๐,๐๐๐.- ๖๒๗,๗๑๖.- +๓๑๓ 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ เป็นเงิน 

๒๐๐,๐๐๐.- ๘๘๖,๒๕๔.- +๔๔๓ 

รวม ๑,๒๔๐,๐๐๐.- ๒,๖๖๙,๔๑๑- +๒๑๕ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  

 



๔๔ 
 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ

งบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ งบด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 
งบด าเนินการที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๒๐  เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐- ๑,๐๓๑,๐๔๑.- +๑๒๙ 

๑. อบรมครูเชิงปฏิบัติการ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค”ี 

 ๒๗,๐๐๐.-  

๒. ค่ายปฐมนิเทศ  ๔๑,๒๑๔.-  
๓. ตรวจสารเสพติด  ๕๐๐.-  
๔. วัยใสใส่ใจภาษีปี ๕๙  ๘,๐๐๐.-  
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจท่องเที่ยว  ๗,๓๗๘  
๖. อบรม STEM Education and Active Learning  ๔๑,๔๕๗.-  
๗. เยี่ยมบ้านนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์  ๕,๘๙๐.-  
๘. อบรมโครงการเพ่ือการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม  ๓๗,๘๒๕.-  
๙. ค่าวัสดุส านักงาน  ๑๒๒,๗๔๙.-  
๑๐. ค่าหนังสือและอุปกรณ์ห้องสมุด  ๑๑,๙๕๔.-  
๑๑. ค่าวัสดุสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอน 

(อินเทอร์เน็ต, กระดาษ, โรเนียว, ถ่ายเอกสาร) 
 ๗๒๗,๐๗๔.-  

รวม ๘๐๐,๐๐๐.- ๑,๐๓๑,๐๔๑.-  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  

 



๔๕ 
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ งบด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 
งบด าเนินการที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๑  เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐- ๑๒๔,๔๐๐.- +๓๑๑ 

๑. วิทยาลัยสานสัมพันธ์วิชาการหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ MOU 

 ๓๐,๐๐๐.-  

๒. ประชุมผู้ปกครอง ปวช. ๑, ๒ และ ปวส. ๑ ปิดภาคเรียน 
๒๕๕๙ 

 ๖๐,๐๐๐.-  

๓. จัดหานักเรียนจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด  ๑,๒๐๐.-  
๔. บริจาคโลหิต  ๕,๒๐๐.-  
๕. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ๒,๕๐๐.-  
๖. กิจเมตตาสู่ผู้สูงอายุ  ๓,๕๐๐.-  
๗. สอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดและฟังให้

บุตรหลานของก าลังพล ณ ศูนย์การเรียนรู้กองกลที่ ๑ 
ค่ายศรีสุริยวงศ์ 

 ๑๖,๐๐๐.-  

๘. จุลินทรีย์ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๖,๐๐๐.-  
รวม ๔๐,๐๐๐- ๑๒๔,๔๐๐.-  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  

 



๔๖ 
 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ งบด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 
งบด าเนินการที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๕  เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- ๖๒๗,๗๑๖.- +๓๑๓ 

๑. ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๑ (อีเทค)  ๑๐๔,๖๑๖.-  
๒. โครงการอาชีวศึกษาดรุณาวิจัย ครั้งที่ ๑  ๑๒,๘๐๐.-  
๓ .โมเดลการหารายได้บนโลกปัจจุบัน  ๓,๐๐๐.-  
๔. กิจกรรมนอกห้องเรียนที่จัดขึ้นตามความสนใจของ

ผู้เรียน 
 ๖,๐๐๐.-  

๕. ติดตามผู้จบการศึกษาท่ีจบชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒  ๔,๐๐๐.-  
๖. วันวชิาการ  ๒๘๐,๐๐๐.-  
๗. งานรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาของ ปวช. ๓ และ 

ปวส. ๒ 
 ๑๗๘,๔๐๐.-  

๘. Extra English Program  ๖,๐๐๐.-  
๙. ชมรมภาษาอังกฤษ  ๖,๐๐๐.-  
๑๐. อบรมท าหนังสั้น  ๑,๘๐๐.-  
๑๑. เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาการบัญชีที่ ม.หอการค้า  ๑,๘๐๐.-  
๑๒. แข่งขันความรู้ทางบัญชีระดับ ปวส.ที่ ม.รังสิต  ๑,๘๐๐.-  
๑๓. แข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชีที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
 ๑,๗๐๐.-  

๑๔. ร่วมตอบปัญหาด้านบัญชีที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  ๒,๓๐๐.-  
๑๕. ภาษาจีนอาเซียน  ๑,๕๐๐.-  
๑๖. พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษีอากรให้นักศึกษา  ๘,๐๐๐.-  
๑๗. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของเยาวชนสู่ความเป็น

พลเมืองอาเซียน 
 ๘,๐๐๐.-  

รวม ๒๐๐,๐๐๐.- ๖๒๗,๗๑๖.-  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
  ผ่าน    ไม่ผ่าน   



๔๗ 
 

ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ งบด าเนินการ งบประมาณที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 
งบด าเนินการที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๕  เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- ๘๘๖,๒๕๔.- +๔๔๓ 

๑. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๗,๔๐๐.-  
๒. โครงการวันสุนทรภู ่  ๕,๕๐๐.-  
๓. โครงการรักการอ่าน  ๔,๖๐๐.-  
๔. ท าบุญ ฟังธรรม ถวายต้นเทียน  ๑,๙๕๐.-  
๕. วันไหว้คร ู  ๙,๕๐๐.-  
๖. กีฬาภายใน  ๓๒๗,๓๘๑.-  
๗. วันแม่แห่งชาติ  ๒๓,๖๒๐.-  
๘. ท าดีเพ่ือพ่อ  ๓๖,๑๐๐.-  
๙. วันคริสต์มาส  ๓๒๓,๔๘๓.-  
๑๐. พิธีลาครู  ๓๑,๙๒๐.-  
๑๑. อาชีวะเอกชน สร้างคนสร้างชาติ  ๑๙,๐๐๐.-  
๑๒. วิทยาลัยคุณธรรม จัดท าบัญชีเงินออม  ๒๒,๑๐๐.-  
๑๓. โครงการรักห้องเรียน  ๑๒,๕๐๐.-  
๑๔. โครงการอาคารเรียนสีขาว  ๗,๐๐๐.-  
๑๕. โครงการพื้นที่สีขาว  ๓,๗๐๐.-  
๑๖. โครงการรักดีมีวินัย  ๘,๗๐๐.-  
๑๗. โครงการแต่งกายดีมีมารยาท  ๑๐,๒๐๐.-  
๑๘. วิทยาลัยฯ-บ้านสานสัมพันธ์  ๓๑,๖๐๐.-  

รวม ๒๐๐,๐๐๐.- ๘๘๖,๒๕๔.-  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
 
 

  

 



๔๘ 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกินกว่างบประมาณท่ีวิทยาลัยตั้งในทุกประเด็นการพิจารณา 

จุดที่ควรพัฒนา  
- 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 

  



๔๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครภุัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษามีการก ากับ

ดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับดูแลในการจัดหา 
การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน 
ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเภท
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือบ ารุงรั กษาข้อมูลสารสนเทศให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

(มี/ไม่มี) 
ผ่าน/ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้

สะอาด เรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย 
มี ผ่านเกณฑ์ 

๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๔. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย ๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่อง

ลูกข่าย 
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถ
ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

มี ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 

  



๕๐ 
 

ประเด็นการประเมิน ๑ 
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อยสวยงาม และ

ปลอดภัย 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
วิทยาลัยมีการดูแลบริเวณโดยรอบของวิทยาลัย ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยอยู่เสมอ โดยมี

การจัดให้ครูอยู่เวรประจ าจุดต่างๆ และมีการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัย 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. บันทึกการดูแล สภาพแวดล้อม ๑. สมุดบันทึกการดูแลสภาพแวดล้อม 

๒. รายงานสรุปการดูแลสภาพแวดล้อม 
๒. บันทึกการอยู่เวร ๑. บันทึกการอยู่เวรจุดต่างๆ 

๒. รายงานสรุปการอยู่เวร 
๓. โครงการประเมินความพึงพอใจ ๑. สรุปผลโครงการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์ วิทยบริการและ

อ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยมีการดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

และปลอดภัยอยู่เสมอ โดยมีการจัดให้มีการบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ  และมีการประเมินความพึงพอใจใน
การก ากับดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ๑. สมุดบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ 

๒. รายงานสรุปการใช้ห้อง 
๒. โครงการอาคารเรียนสีขาว ๑. สรุปผลโครงการ 
๓. โครงการประเมินความพึงพอใจ ๑. สรุปผลโครงการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 

 



๕๑ 
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอและมีความ

ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยมีการจัดหา และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับทุกสาขาวิชา มีการดูแลให้เกิดความปลอดภัยใน

การใช้งานครุภัณฑ์ และมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ ๑. สรุปผลโครงการ 
๒. บันทึกการบ ารุงรักษา ๑. สมุดบันทึกการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

๒. สรุปรายงานการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
๓. โครงการประเมินความพึงพอใจ ๑. สรุปผลโครงการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย ๔ ประเภท 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบป้องกันผู้บุกรุก

ระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน มีการติดตั้ง
โปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย ฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน และมี
การส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และมีการประเมินความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการประเมินความพึงพอใจ ๑. สรุปผลโครงการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน  

 

 



๕๒ 
 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ และมีและมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการประเมินความพึงพอใจ ๑. สรุปผลโครงการ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 
  

 



๕๓ 
 

จุดเด่น 
๑. วิทยาลัยมีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ

ปลอดภัยอยู่เสมอ 
๒. วิทยาลัยมีการดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ให้สะอาด เรียบร้อย 

สวยงาม และปลอดภัยอยู่เสมอ 
๓. วิทยาลัยมีการจัดหา และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับทุกสาขาวิชา มีการดูแลให้เกิดความปลอดภัย

ในการใช้งานครุภัณฑ์ 
๔. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบป้องกันผู้บุก

รุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน มีการติดตั้ง
โปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย ฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน และมี
การส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

๕. วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

จุดด้อย 
๑. การบันทึกข้อมูลการดูแลสภาพแวดล้อม และการบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการยังบันทึกรายละเอียดไม่

ครบถ้วน 
๒. การจัดหาครุภัณฑ์ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อสูง เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
๓. การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต้องใช้ความช านาญ ท าให้เกิดความล่าช้าในการบ ารุงรักษา เพราะขาดทักษะที่ใช้

ในการดูแลอุปกรณ์สมัยใหม ่
๔. ผู้เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลยังไม่ค่อยมีความช านาญ ท าให้การท างานติดขัด 
๕. ระบบฐานข้อมูลมีผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียว ท าให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ต้องมีการเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลให้มีความรู้ และความเข้าใจมากข้ึน เพราะเทคโนโลยีที่

ใช้ในปัจจุบันมีความทันสมัย 
๒. ต้องเพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทันสมัย 
๓. เพ่ิมความรู้ในการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันข้อมูลไม่ให้เสียหายเมื่อเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล 
๔. เพ่ิมความรู้ให้กับฝ่ายบ ารุงรักษา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทันต่อการใช้งาน  

  



๕๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 

ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา 

มี 

๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมี
สัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 

มี 

๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 
๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

มี 

๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 

มี 

 

ประเด็นการประเมิน ๑ 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน

ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการร่วมมือลงนาม MOU 

กับวิทยาลัยฯ 
๑.  หน่วยงานภาครัฐ ๕๖ แหง่ และหน่วยงานภาคเอกชน ๕ แห่ง  ให้

ความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดทักษะและการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน ๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน  



๕๕ 
 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา

ด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ๑. นักเรียน ปวช.๓ สาขาการขาย ปวส.๑ สาขาการบัญชี  

ปวส.๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้สร้างเสริมให้นักศึกษามี
จิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ อดทนและ
อุทิศตนเพ่ือสังคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. โครงการ STC Open House ฟังบรรยาย
ธุรกิจสีขาว 

๒. นักศึกษา ปวส. ๒ สาขางานการตลาด ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๔ 

๓. โครงการ ๒ สิ่งประดิษฐ์และ OTOP 
การตลาด 

๓. นักเรียน ปวช.๓ สาขางานการขาย ได้ฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ OTOP 
และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๗ 

๔. โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ๔. นักเรียน ปวช.๓ สาขาการบัญชี สาขาการขาย ได้เข้าร่วม
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๕ 
และนักศึกษาปวส.๒ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 

๕. โครงการของนักเรียน/นักศึกษา ปวช. ๓ และ 
ปวส. ๒ สาขาการบัญชี 

๕. นักเรียน ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ สาขาการบัญชี จ านวน 
๒๘๘ คน ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 
  

 



๕๖ 
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการวัยใส ใส่ใจภาษี ปี ๒๕๕๙ ๑. นักเรียน ปวช.๒ เข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจใน

โครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๒ 
๒. โครงการ โมเดล การหารายได้บนโลกปัจจุบัน ๒. นักเรียน ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. โครงการอบรมการท าหนังสั้น ๓. นักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี และสาขา

การตลาด จ านวน ๑๐ คน รู้จักการกระบวนการท าหนังสั้น 
และเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔. โครงการหลักสูตรระยะสั้น ๔. นักเรียน ปวช.๒ สาขาการบัญชี ได้เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน
ในด้านต่างๆ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
และเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. กองทุนครู ๑. มอบทุนการศึกษา จ านวน ๖.๒๕ ทุน  
๒. คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ๒. มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๓.๒๕ ทุน 
๓. ทุนจากหน่วยงานภายนอก ๓. มอบทุนการศึกษา จ านวน ๒๔.๕๐ ทุน 
๔. ทุนการศึกษากองทุนคาเร็ตโต ๔. มอบทุนการศึกษา จ านวน ๑๐ ทุน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  

 

 



๕๗ 
 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. บริษัท เอฟ.ดี.เค ๑๙๘๑ ซัพพลาย จ ากัด ๑. บริจาคเงิน เป็นเงิน ๙๐,๒๒๐ บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์จ านวน ๑๐ รายการ 
๒. กรมศิลปากร ๒. บริจาคหนังสือ จ านวน ๒ เล่ม เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้

ศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียน 
๓. สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ๓. บริจาคหนังสือ ๑ เล่ม เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษา

ค้นคว้าประกอบการเรียน 
๔. บุคคลทั่วไป (ครู - นักเรียน) ๔. บริจาคหนังสือ ๒๘ เล่ม เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษา

ค้นคว้าประกอบการเรียน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 



๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ 

สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวนบุคคล 
หน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 

สัดส่วนระหว่าง 
ผู้เรียน : 

หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือ 

จ านวนความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครู

พิเศษ วิทยากร 

จ านวน
ทุนการศึกษา 

สัดส่วนระหว่าง
ทุน : ผู้เรียน  
(๑ : ๑๐๐) 

จ านวนความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์

หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ 
ระดับ ปวช.        
พาณิชยกรรม ๓๕๓ - - ๓ ๒ ๐.๕๖ ๔๑ รายการ 
การบัญชี ๓๒๕ ๒๙ ๕๓.๕๔ ๑๐ ๒๐ ๖.๑๕ ๔๑ รายการ 
การตลาด ๒๗๔ ๓๐ ๕๕.๑๑ ๗ ๑๓ ๔.๗๔ ๔๑ รายการ 
ระดับ ปวส.        
การบัญชี ๒๔๓ ๑๕ ๔๙.๗๙ ๓ ๑๒ ๔.๙๔ ๔๑ รายการ 
การตลาด ๑๕๙ ๘ ๔๕.๒๘ ๓ ๔ ๒.๕๒ ๔๑ รายการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๖๖ ๗ ๕๐.๐๐ - ๓ ๔.๕๕ ๔๑ รายการ  

รวม ๑,๔๒๐    ๕๔   



๕๙ 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

จุดเด่น 
โครงการร่วมมือลงนาม MOU กับวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จุดที่ควรพัฒนา 
โครงการ STC Open House นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ควรสร้างความมั่นใจให้

นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะไปร่วมกิจกรรม ว่ามีคุณค่าต่อวิชาชีพอย่างไร 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

มี 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

มี 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

มี 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) การระบุปัญหา 
(๒) การระบุวัตถุประสงค์ 
(๓) วิธีการด าเนินการ 
(๔) การเก็บข้อมูล 
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไป   
     ใช้ประโยชน ์

มี 

 
  



๖๑ 
 

ประเด็นการประเมิน ๑ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน 

สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. ก ากับ ดูแลให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
๒. ก ากับให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการ

เรียนรู้ ส่งให้ฝ่ายวิชาการตรวจทุกวัน
ศุกร์  ก่อนน าไปใช้ในสัปดาห์ต่อไป 

๑. ครูทุกคนและทุกรายวิชามีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
๒. ในแต่ละรายวิชาจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี 
๓. ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมและอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  และสอดแทรกหลักปรัชญา
เศรษฐ์กิจพอเพียงอย่างเหมาะสม 

๔. ครุทุกคนส่งแผ่นอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

และมีการบันทึกหลังการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. จัดท าสมุดบันทึกการสอนรายวัน

ส าหรับประจ าห้องเรียนทุกห้อง 
๒. ฝ่ายวิชาการตรวจบันทึกการเข้าสอน

ทุกวันศุกร์ 

๑. อาจารย์ทุกคนบันทึกการจัดการเรียนรู้ทุกคาบท่ีเข้าสอนลงใน
สมุดบันทึกที่จัดไว้ให้   

๒. อาจารย์จัดการเรียนรู้ตามแผนและตามเทคนิควิธีการสอนที่
วางแผนไว้ 

๓. อาจารย์บันทึกข้อสรุป ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
  
  

 

 



๖๒ 
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม

สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลคะแนนในการวัดผลประเมินผล

ระหว่างภาคเรียน 
๒. จัดให้มีการพัฒนา สอนเสริม ให้กับผู้เรียน ในกรณีท่ีสอบไม่

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า และให้สอบแก้ตัวอีก แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
ปัญหาการติด ๐ ลดลง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูล

ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
จัดการนิเทศการสอนอย่างกัลยาณมิตร  อาจารย์ผู้รับการนิเทศการสอนปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา เทคนิค 

วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท าการสอนเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย

การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) การระบุปัญหา 
(๒) การระบุวัตถุประสงค์ 
(๓) วิธีการด าเนินการ 
(๔) การเก็บข้อมูล 
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์  

 

 



๖๓ 
 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๑. อาจารย์จัดท านวัตกรรม สื่อเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 

๒. อาจารย์ผู้สอนจัดท าวิจัยชั้นเรียน เพ่ือ
แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ 

๑. อาจารย์ผู้สอนผลิตสื่อและนวัตกรรมรวม ๘๕ ชิ้น 
๒. อาจารย์ผู้สอนจัดท าวิจัยในเรียนรวม ๘๕ เรื่อง แยกเป็น 

๒.๑ หมวดการบัญชี ๑๙ เรื่อง 
๒.๒ หมวดการตลาด ๑๖ เรื่อง 
๒.๓ หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ เรื่อง 
๒.๔ หมวดวิชาสามัญ ๓๖ เรื่อง 

๓. ผลงานการวิจัยและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัล
การประกวดผลงานการวิจัยและนวัตกรรม รวม ๑๐ รางวัล  
ประกอบด้วย 
๓.๑ รางวัลผลงานการวิจัย ๗ เรื่อง 
๓.๒ ผลงานสื่อและนวัตกรรม ๓ รางวัล 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน  



๖๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ 

สาขางาน 
จ านวน

ครู 

จ านวนครูที่จัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวนครูที่จัด 
การเรียน การสอน ตาม
แผนฯ และมีการบันทึก

หลังการสอน 

จ านวนครูที่น าผลจากการ
วัดผลและประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริงไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

จ านวนครูที่ได้รับการ
นิเทศการจัดการเรียน

การสอน 

จ านวนครูที่แก้ไขปัญหา
โดยการศึกษาหรือการ

วิจัยอย่างน้อย ๑ รายวิชา 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การบัญชี ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ 
การตลาด ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 

คอมพิวเตอร์ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 
ครูสามัญ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ 

รวม ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 



๖๕ 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

จุดเด่น 
๑. อาจารย์ทุกท่านในวิทยาลับทราบกันดีเสมอว่า ในแต่ละรายวิชาจะต้องมีแผนจัดการเรียนรู้ที่เขียนตาม

องค์ประกอบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และเขียนในแนวเดียวกัน 
๒. วิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานสิ้นปีการศึกษาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ในช่วงเวลา

ดังกล่าวให้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
๓. อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจและมีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั่วไปและอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

๔. งานวิจัยชั้นเรียนของอาจารย์ในวิทยาลัยได้รับรางวัลในการประกวดผลงานการวิจัยและนวัตกรรมหลาย
รางวัล 
จุดด้อย 

๑. จ านวนผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดยังมีสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับปริมาณที่มีอยู่ 
๒. การเขียนรายงานสรุปผลการวิจัยบางหัวเรื่องไม่ได้เขียนแบบ “บทความการวิจัย”  ยังไม่ครอบคลุมสาระ

ทุกประเด็น 
๓. ผลงานการวิจัยที่ท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังไม่มีการเผยแพร ่

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรมีการอบรม ทบทวนกระบวนการวิจัยชั้นเรียน หลักการเขียนสรุปรายงานในลักษณะบทความการวิจัย  

เพ่ือรองรับการส่งผลงานเข้าประกวดในโอกาสต่างๆ 
๒. ควรมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต่อสาธารณะ เช่น เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของ

วิทยาลัย 
๓. ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานการวิจัยภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการเผยแพร่และ

แบ่งปันวิธีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
๔. ควรให้มีการจัดท าวิจัยสถาบัน  เพ่ือศึกษาหาข้อมูลในการพัฒนาและบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ด้านต่างๆ  



๖๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการใน

การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
มี 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 
๑ จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

มี 

๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ - ๔ ไม่
เกิน ๓ ป ีครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

 
ประเด็นการประเมิน ๑ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. ส ารวจข้อมูลความต้องการของครูในการ

พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ให้ส ารวจข้อมูลโดยออกใบส ารวจ

ลักษณะงานของหน่วยงานให้นักเรียน/นักศึกษา 
 
ประเด็นการประเมิน ๒ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ ๑ จากเอกสารอ้างอิงที่
เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลจากใบส ารวจลักษณะงานของ

หน่วยงาน และแบบส ารวจของอาจารย์ผู้ออกนิเทศนักเรียน/
นักศึกษา 

  



๖๗ 
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่

พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่ม

วิชา โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนท าสื่อการเรียนการสอน
ด้วยใบงาน แบบฝึกหัด และสื่อ CAI ประกอบการเรียนการ
สอนรวมทั้งแบบทดสอบหลังการเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
ประเด็นการประเมิน ๔ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล 

ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา และน าผลไป
พัฒนา 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ติดตามจากแบบทดสอบของอาจารย์
ผู้สอนและแบบรายงานการประเมินผล (การจัดสอบย่อย)   
ถ้าผลสัมฤทธิ์ไม่ถึง ๗๐% ให้ท าการสอบซ่อมเสริม 

 
ประเด็นการประเมิน ๕ 

สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ - ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ครบทุกสาขางาน ในปี ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑ 

 

การบัญชี 
๑. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ

ด้านภาษีอากรให้นักเรียน/  
นักศึกษา 

 
๑. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   

ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
๒. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องกฎหมายภาษีและการน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพในอนาคต 
การตลาด 
๑. โครงการตลาดนัดของอร่อย 

 
๑. ผลตอบแทนร้อยละ ๒๐ จากยอดขายของแต่ละวัน 
๒. นักเรียน/นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 



๖๘ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๒. โครงการ “โมเดล การหารายได้

บนโลกปัจจุบัน” 
๑. นักเรียน/นักศึกษา ได้เข้าใจหลักการและกระบวนการ การพัฒนา

ทักษะประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดเพื่อพัฒนาตนเอง 
๒. นักเรียน/นักศึกษา ได้รู้จักการวางแผน ติดตามประเมินผลแก้ปัญหา

และพัฒนาวิชาชีพ 
๓. นักเรียน/นักศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความ

รับผิดชอบ ความมีวินัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถ
ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ดี 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน  



๖๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ 

สาขางาน จ านวนคร ู

จ านวนครูที่ศึกษา
ส ารวจข้อมูล
ความต้องการ 
ในการพัฒนา

รายวิชา 

จ านวนครูที่พัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด 

จ านวนครูที่ได้รับ
การส่งเสริม 
สนับสนุน  

สื่อการสอนฯ 

จ านวนครูที่สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้มี 

การติดตามตรวจสอบประเมินผล
และน าผลไปปรับปรุงแก้ไข 

จ านวนรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่พัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ไม่เกิน ๓ ปี 

ครบทุกสาขางาน 

การบัญชี ครู 13 คน 3 3 3 3 3 2 
การตลาด ครู 16 คน 3 3 3 3 3 2 
คอมฯ ธุรกิจ ครู 13 คน 10 14 10 10 10 9 

รวม 16 20 16 16 16 13 
 



๗๐ 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, ๓, และ ๔ ๔  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, และ ๓ ๓  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, และ ๒ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 

 

จุดเด่น 
- ได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของ  

ตลาดแรงงานและหน่วยงาน 

จุดด้อย 
- อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- พัฒนาอุปกรณ์การเรียนและสื่อต่างๆ ให้ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน 

  



๗๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. ๒๕๕๖ และตามที่
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ก าหนด เพื่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ไม่มี 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไป
นิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

มี 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
โครงการทั้งหมด 

มี 

๔. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดย
มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

มี 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

มี 

 

  



๗๒ 
 

ประเด็นการประเมิน ๑ 
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑. ผู้บริหาร ครู เข้ารับการอบรมความรู้เรื่อง การจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม มีผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน  ๑๐๐ คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ      
คิดเป็น ๔.๒๔ ของผู้เข้าร่วมการอบรม 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง  

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. ส่งผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

๑. ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ระดับ ปวช. จ านวน ๓๒๕ คน 
ระดับ ปวส. จ านวน ๒๒๒ คน 

มีความสอดคล้องกับสาขางาน  
ระดับ ปวช. จ านวน ๒๔๓ คน 
ระดับ ปวส. จ านวน ๑๖๖ คน 

๒. การนิเทศผู้เรียนฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน 

๒. ผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ระดับ ปวช. ได้รับการนิเทศ ๑ ครั้ง ระดับ ปวส. ได้รับการ
นิเทศ ๒ ครั้ง จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการนิเทศครบตามเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
 

  

 

 



๗๓ 
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ

สาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการบัญชี       

ระดับ ปวช. จ านวน ๖๒ โครงการ 
๑. นักเรียน ปวช. ๓ จัดท าโครงการจ านวน ๖๒ โครงการ 

และได้เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการบัญชี       
ระดับ ปวส. จ านวน ๕๖ โครงการ 

๒. นักศึกษา ปวส. ๒ จัดท าโครงการจ านวน ๕๖ โครงการ 
และได้เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการตลาด     
ระดับ ปวช. จ านวน ๔๘ โครงการ 

๓.นักเรียน ปวช. ๓ จัดท าโครงการจ านวน ๔๘ โครงการ 
และได้เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการตลาด     
ระดับ ปวส. จ านวน ๒๑ โครงการ 

๔. นักศึกษา ปวส. ๒ จัดท าโครงการจ านวน ๒๑ โครงการ 
และได้เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ระดับ ปวส. จ านวน ๑๔ โครงการ 

๔. นักศึกษา ปวส. ๒ จัดท าโครงการจ านวน ๑๔ โครงการ 
และได้เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

  

 



๗๔ 
 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 
สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

๑. ผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรเข้ารับ
การประมาณมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งแรก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๓ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้ เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้

ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕ ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๑  ๑. ผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 

จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗ ของจ านวนผู้เรียนที่เข้า
ร่วมแข่งขัน 

๒. โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทาง
ก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๕ 

๒. นักเรียนชั้น ปวช. ๒ เข้ารว่มการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ทาง
ก้าวหน้า) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีผู้ได้รับรางวัล จ านวน ๒ คน 

๓. นักเรียนที่เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

๓. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ ได้รับเกียรติ
บัตรยกย่อง จ านวน ๔ คน  

๔. โครงการ “สัมมนาและการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ”  
ครั้งที่ ๓  

๔. ผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ 
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนผู้เรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

๕. โครงการ “แข่งขนัความรู้ทางบัญชี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” 
ครั้งที่ ๕ 

๕. นักศึกษา ปวส. ๒ เข้าร่วมการแข่งขันความรู้ทางบัญชี ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัล จ านวน ๑ คน  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน

 

 



๗๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ 

สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรยีน
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้เรยีน
ระบบ 
ทวิภาคี 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน
ทวิภาคี 

จ านวนครั้งท่ี
ครูออกไป

นิเทศการฝึก
ประสบการณ ์

จ านวน
ผู้เรยีนที่ท า
โครงการ
พัฒนา
ทักษะ
วิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ
พัฒนา
ทักษะ
วิชาชีพ 

จ านวน
ผลงานท่ี
น าไปใช้

ประโยชน ์

ร้อยละ
ของ

ผลงานท่ี
น าไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน
ผู้เรยีนที่

ลงทะเบียน
เรียนครบ
ทุกรายวิชา 

จ านวน
ผู้เรยีนที่
ผ่านการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพครั้ง

แรก 

ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เรยีนที่

ผ่านเกณฑ์
การ

ประเมิน 

จ านวน
ผู้เรยีนที่
ได้รับ
รางวัล

ประกาศ
เกียรติคณุ 
ยกย่อง 

ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เรยีนที่
ได้รับ
รางวัล 

ประกาศ
เกียรติคณุ 
ยกย่อง 

ระดับ ปวช.              

สาขาพณิชยกรรม ๓๕๓ - - - - - - - - - - ๖ ๑.๗๐ 

สาขาการบัญช ี ๓๒๕ - - ๑ ๑๖๘ ๖๒ ๖๒ ๑๐๐ ๑๗๔ ๑๔๒ ๘๑.๖๑ ๒๒ ๖.๗๗ 

สาขาการตลาด ๒๗๔ - - ๑ ๑๕๐ ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๑๕๔ ๑๓๘ ๘๙.๖๑ ๙ ๓.๒๘ 
รวม ๙๕๒ - -  ๓๑๘ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๐๐ ๓๒๘ ๒๘๐ ๘๕.๓๗ ๓๗ ๓.๘๙ 

ระดับ ปวส.              

สาขาการบัญช ี ๒๔๓ - - ๒ ๑๑๓ ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ ๑๑๓ ๙๑ ๘๐.๕๓ ๑๕ ๖.๑๗ 

     สาขาการตลาด ๑๕๙ - - ๒ ๖๙ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ ๖๘ ๖๖ ๙๗.๐๖ ๙ ๕.๖๖ 
สาขาคอมพวิเตอร์ ๖๖ - - ๒ ๒๗ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ ๓๐ ๒๔ ๘๐.๐๐ ๑๔ ๒๑.๒๑ 

รวม ๔๖๘ - -  ๑๐๙ ๙๑ ๙๑ ๑๐๐ ๒๑๑ ๑๘๑ ๘๕.๗๘ ๓๘ ๘.๑๒ 
รวม ปวช./ปวส. ๑,๔๒๐ - -  ๔๒๗ ๒๐๑ ๒๐๑ ๑๐๐ ๕๓๙ ๔๖๑ ๘๕.๕๓ ๗๕ ๕.๒๘ 
 



๗๖ 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 

 

จุดเด่น  
๑. สถานศึกษามีสถานประกอบการ/หน่วยงาน ในการให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในอัตราส่วน  

๑ : ๔ 
๒. สถานศึกษามีเครือข่ายสถานประกอบการ/หน่วยงานในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการ

สนับสนุนผู้เรียน ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ จ านวน ๖๐ หน่วยงาน ในอัตราส่วน ๑ : ๑๐ 

จุดด้อย 
สถานศึกษาอยู่ในขั้นด าเนินการเพ่ือจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
  



๗๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนท างาน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ
ท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๒๐

๑ ๓๓๓
 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่
น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ กิจกรรม 

๓๘

๑ ๓๓๓
 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่
น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ กิจกรรม 

๖

๑ ๓๓๓
 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๗๘

๑ ๓๓๓
 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่
น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๑ กิจกรรม 

๒๘๓

๑ ๓๓๓
 

 

  



๗๘ 
 

ประเด็นการประเมิน ๑ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. ค่ายปฐมนิเทศ ปวช. ๑ ๑. นักเรียน บวช.๑ เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด และมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ ๔๑๕ อยู่ระดับ ดี 
๒. โครงการวันไหว้ครู ๒. พิธีไหว้ครู บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ ๔.๒๗ อยู่ในระดับ ดี 
๓. โครงการวันแม่แห่งชาติ ๓. ผลที่ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

๔.๕๖ อยู่ในระดับ ดีมาก 
๔. โครงการบริจาคโลหิตเนื่องใน

โอกาสวันแม่แห่งชาติ และวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ 

๔. ผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒ ของเป้าหมาย และมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ๔.๘๓ อยู่ในระดับ ดีมาก 

๕. โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟัง
ธรรม ถวายเทียนพรรษา 

๕. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ ๔.๕๑ อยู่ในระดับ ดี 

๖. โครงการกีฬาภายใน ๖. ผลที่ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๑๙  
อยู่ในระดับ ดี 

๗. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ๗. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย และ
ทักษะต่างๆ ในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๒ อยู่ในระดับ ดี 

๘. โครงการวันสุนทรภู ่ ๘. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย และมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ๓.๔๗ อยู่ในระดับ ดี 

๙. กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ (ท า-แจก
ริบบิ้นด า/ท า-แจกจุลินทรีย์อี
เอ็ม/ย้อมผ้าสีด า/พัฒนาพื้นที่
สาธารณะ) 

๙. ผู้เรียนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีจิตอาสา
เสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น 

๑๐. กิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน 
ปฏิญาณตนเพ่ือพ่อ อาชีวะ
สมานฉันท์” 

๑๐. ผู้เรียนเห็นความส าคัญของความรักความสามัคคี และเข้าร่วมท า
กิจกรรมด้วยความตั้งใจ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๗๘ อยู่ในระดับ ดีมาก 

๑๑. จิตอาสาร่วมกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ 

๑. นักเรียนเข้าร่วมโครงการตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ (จิตอาสา ๑๕ คน) 
๒. ผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
    ๔.๕๕ อยู่ในระดับดีมาก 



๗๙ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑๒. กิจเมตตาสู่ผู้สูงวัย ๑. นักเรียนเข้าร่วมโครงการตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ (จิตอาสา ๕ คน) 

๒. นักเรียน - นักศึกษา ในวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ  
    เพ่ือส่งมอบให้กับคนชราในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 
๓. ผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๕๕ อยู่ใน

ระดับดีมาก 
๑๓. Home Room  ๑. ผลที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ความพึงพอใจ ๔.๔๙ อยู่ในระดับ ดี 
๑๔. กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง ๑. ผลที่ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 

๒. ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ และจากอาจารย์
ทุกท่านภายในวิทยาลัย 

๑๕. จิตอาสางานเวชระเบียน 
โรงพยาบาลราชบุรี 

๑๕. นักศึกษา ปวส. ที่เรียนวิชาการบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้น า 
รู้จักการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๖. กิจกรรมแบ่งปันความสุขโอกาส
เทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม ่

๑๖. ผู้เรียนทุกคน ร่วมแบ่งปันความสุขของตนเองให้กับผู้อ่ืนในโอกาสพิเศษ 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๗๕ อยู่ในระดับ ดีมาก 

๑๗. บริจาคเงิน-สิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคใต้ 

๑๗. ผู้เรียนรู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน รู้จักการเสียสละ
เพ่ือผู้อ่ืน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เป็นรายห้อง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๑๘. รวมพลังแห่งความภักดี (ขับ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี + 
กล่าวค าปฏิญาณร่วมกับจังหวัด
ราชบุรี) 

๑๘. นักศึกษาระดับ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง และมี
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘  อยู่ในระดับ ดีมาก 

๑๙. กิจกรรมราชบุรีท าดีเพ่ือพ่อ 
(แปรอักษรร่วมกับพสกนิกรชาว
ราชบุรี) 

๑๙. นักศึกษา ปวส. ๒ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง และ เข้า
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ อยู่ในระดับ ดีมาก 

๒๐. กิจกรรมปฏิบัติสมาธิเจริญ
ภาวนาในตอนเช้าก่อนเคารพ  
ธงชาติ และในโอกาสพิเศษต่างๆ  

๒๐. ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติสมาธิ เห็นความส าคัญของการมีจิตใจ
จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองก าลังท า รู้จักการควบคุมตนเอง เมื่ออยู่ในโอกาส
ต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
 

  

 



๘๐ 
 

ประเด็นการประเมิน ๒ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและ

ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการขยะรีไซเคิล ๑. ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้

ใหม่ หรือน าไปจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. กิจกรรมจุลินทรีย์ท้องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. จัดท าจุลินทรีย์อีเอ็ม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัย และผู้เรียนได้น ากลับไปต่อยอดใช้ประโยชน์กับชุมชน
ของตนเอง 

๓. ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด EM) 
ของนักศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี   
จ านวน ๓๘ กิจกรรม 

๓. นักศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อ
งานธุรกิจและบริการ มีส่วนน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น
ของตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔.ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด EM)  
ของนักศึกษา ปวส. สาขาการตลาด 
จ านวน ๒๘  กิจกรรม 

๔. นักศึกษา ปวส.  สาขาการตลาด ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อ
งานธุรกิจและบริการ มีส่วนน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น
ของตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๕.ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด EM)  
ของนักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ านวน ๖ กิจกรรม 

๕. นักศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์
เพ่ืองานธุรกิจและบริการ มีส่วนน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับ
ท้องถิ่นของตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๖. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการวิทยาลัย
ปลอดยุงลายได้ด้วยมือเรา 

๖. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๒๔    
อยู่ในระดับ ดี 

๗. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการโต๊ะสะอาดดี 
ก็มีคนนั่ง 

๗. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๖    
อยู่ในระดับ ดี 

๘. งานวิจัย การศึกษาความคิดเห็นและแนว
ทางการจัดการขยะของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณราชบุรี 

๘. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๕๗     
อยู่ในระดับ ดีมาก 

๙. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการคัดแยกขยะ ๙. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๓.๒๓    
อยู่ในระดับ ปานกลาง 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน   



๘๑ 
 

ประเด็นการประเมิน ๓ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และ

ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการค่ายปฐมนิเทศ ปวช. ๑ ๑. นักเรียน บวช. ๑ เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด และมีค่าเฉลี่ย    

ความพึงพอใจ ๔.๑๕ อยู่ในระดับดี 
๒. โครงการกีฬาภายใน ๒. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๑๙ 

อยู่ในระดับ ดี 
๓. กิจกรรมกีฬาห้อง ๓. นักเรียน ปวช. ที่เรียนวิชาพลศึกษาได้ร่วมแข่งขันกีฬาตามประเภท

กีฬาที่ตนเองเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๔. โครงการวันวิชาการ ๔. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมในส่วนของการแสดงบนเวที และการขับร้อง

เพลง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔  อยู่ในระดับ ดี 
๕. โครงการวันคริสต์มาส ๕. ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ส่งความสุข และ แบ่งปันเพื่อ

ผู้ด้อยโอกาส มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

๖. กิจกรรมร้องเพลงส่งความสุข
สถานที่ราชการ 

๖. ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

ประเด็นการประเมิน ๔ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการขยะรีไซเคิล ๑. ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 

หรือน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. จุลินทรีย์ท้องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. จัดท าจุลินทรีย์อีเอ็ม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย 
และผู้เรียนได้น ากลับไปต่อยอดใช้ประโยชน์กับชุมชนของตนเอง 

๓. งานวิจัยการศึกษาปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขในการ ใช้น้ ายา EM 
ล้างห้องสุขา 

๓. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๘ อยู่ในระดับ ดี 

 



๘๒ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๔. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิต

น้ ายาเช็ดกระจกสมุนไพร 
๔. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๘ อยู่ในระดับ ดี 
๕. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการน้ ายา

ล้างห้องสุขา หอมชื่นใจ กลิ่น
สมุนไพรมะกรูด 

๕. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๘ อยู่ในระดับ ดี 

๖ โครงการวิทยาลัยคุณธรรมจัดท า
บญัชีเงินออม 

๖. ผู้เรียนทุกคนจัดท าบัญชีเงินออม เพื่อวางแผนการใช้เงินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๗. ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด 
EM) ของนักศึกษา ปวส. สาขาการ
บัญชี จ านวน ๓๘ กิจกรรม 

๗. นักศึกษา ปวส.  สาขาการบัญชี ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องาน
ธุรกิจและบริการ มีส่วนน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นของ
ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๘.ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด 
EM) ของนักศึกษา ปวส. สาขา
การตลาด จ านวน ๒๘  กิจกรรม 

๘. นักศึกษา ปวส.  สาขาการตลาด ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องาน
ธุรกิจและบริการ มีส่วนน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นของ
ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๙.ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด 
EM) ของนักศึกษา ปวส. สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน ๖ 
กิจกรรม 

๙.นักศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ ฯ ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือ
งานธุรกิจและบริการ มีส่วนน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นของ
ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ประเด็นการประเมิน ๕ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ในการ

บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. โครงการอาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติ 

(หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - โรงเรียนวัด
เหนือวน) 

๑. นักศึกษา ปวส.๑/๖ เข้าร่วมท ากิจกรรมตามรายละเอียดในโครงการ 
และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๘ อยู่ในระดับ ดี 

๒. ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด 
EM) ของนักศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี   
จ านวน ๓๘ กิจกรรม 

๒. นักศึกษา ปวส.  สาขาการบัญชีที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่องาน
ธุรกิจและบริการน าจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 



๘๓ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๓. ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด 

EM) ของนักศึกษา ปวส. สาขา
การตลาด จ านวน ๒๘ กิจกรรม 

๓. นักศึกษา ปวส.  สาขาการตลาด ที่เรียนวิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจ
และบริการน าจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน และเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด 
EM) ของนักศึกษา ปวส. สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน ๖ กิจกรรม 

๔. นักศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการน าจุลินทรีย์อีเอ็มไปใช้
ประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเข้าร่วมกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๕. กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานเวชระเบียน 
โรงพยาบาลราชบุรี 

๕. นักศึกษา ปวส.๑ - ๒ ที่เรยีนวิชาการบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือ
ภาวะผู้น า รู้จักการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๖. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการ
บัญชี ระดับ ปวช.จ านวน ๖๒ โครงการ 

๖. นักเรียน ปวช. ๓ จัดท าโครงการจ านวน ๖๒ โครงการ และได้
เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๗. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาการ
บัญชี ระดับ ปวส. จ านวน ๕๖ โครงการ 

๗. นักศึกษา ปวส. ๒ จัดท าโครงการจ านวน ๕๖ โครงการ และได้
เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๘.. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขา
การตลาด ระดับ ปวช.จ านวน ๔๗ 
โครงการ 

๘.นักเรียน ปวช. ๓ จัดท าโครงการจ านวน ๔๗ โครงการ และได้
เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๙. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขา
การตลาด ระดับ ปวส.จ านวน ๒๑ 
โครงการ 

๙. นักศึกษา ปวส. ๒ จัดท าโครงการจ านวน ๒๑ โครงการ และได้
เผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์กับชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน ๑๔ โครงการ 

๑๐. นักศึกษา ปวส. ๒ จัดท าโครงการจ านวน ๑๔ โครงการ เพ่ือ
ให้บริการกับผู้ที่สนใจทั่วไป การน าไปใช้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๑. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสา
ท าความสะอาดด้วยเม็ดฟู่ 

 

๑๑. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๕๓ อยุ่ในระดับ ดี 

๑๒. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการโต๊ะ
สะอาดดี ก็มีคนนั่ง 

๑๒. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๓๖ อยู่ในระดับ ดี 

๑๓. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการจิตอาสา 
ท าบุหงาร าไปให้ห้องสุขาหญิง 

๑๓. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีค่าความพึงพอใจ คือ 

๑๔. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการวิทยาลัย
ปลอดยุงลายด้วยมือเรา 

๑๔. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๔๔ อยู่ในระดับ ดี 

๑๕. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตน้ ายา
เช็ดกระจกสมุนไพร 

๑๕. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๕๓ อยู่ในระดับ ดีมาก 



๘๔ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑๖. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการสบู่เหลว

ล้างมือ 
๑๖. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๔๗ อยู่ในระดับ ดี 
๑๗. วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการคัดแยก

ขยะ 
๑๗. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๓.๒๓ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๑๘. วิจัย การศึกษาความคิดเห็นและแนว

ทางการจัดการขยะของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี 

๑๘. นักศึกษา ปวส. ๒ ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๔.๕๗ อยู่ในระดับ ดีมาก 

๑๙. กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ (ท า-แจกริบบิ้น
ด า/ท า-แจกจุลินทรีย์อีเอ็ม/ย้อมผ้าสีด า/
พัฒนาพื้นที่สาธารณะ) 

๑๙. ผู้เรียนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีจิต
อาสาเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 



๘๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ 

สาขางาน จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
กิจกรรม

ด้านการรัก
ชาติฯ 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม

กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ 

จ านวน
กิจกรรม
ด้านการ
อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม

กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ 

จ านวน
กิจกรรม
ด้านการ
กีฬาและ

นันทนาการ 

จ านวน
ผู้เรียนที่ 
เข้าร่วม

กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ 

จ านวน
กิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
การด ารงตน
ตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม

กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ 

จ านวน
กิจกรรมการ

บริการ
วิชาการ 

วิชาชีพ หรือ
ท าประโยชน์
ต่อชุมชน 

สังคม 

จ านวน
ผู้เรียนที่
เข้าร่วม

กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ 

ระดับ ปวช.            
พาณิชยกรรม ๓๓๓ ๑๖ ๓๓๓ ๒ ๓๓๓ ๖ ๓๓๓ ๓ ๓๓๓ ๑ ๓๓๓ 

การบัญชี ๓๐๙ ๑๕ ๓๐๙ ๒ ๓๐๙ ๔ ๓๐๙ ๓ ๓๐๙ ๖๓ ๓๐๙ 
การขาย ๒๕๗ ๑๕ ๒๕๗ ๒ ๒๕๗ ๔ ๒๕๗ ๓ ๒๕๗ ๔๘ ๒๕๗ 

ระดับ ปวส.             
การบัญชี ๒๓๒ ๑๙ ๒๓๒ ๔๔ ๒๓๒ ๔ ๒๓๒ ๔๔ ๒๓๒ ๑๐๕ ๒๓๒ 
การตลาด ๑๔๐ ๑๙ ๑๔๐ ๓๐ ๑๔๐ ๔ ๑๔๐ ๓๑ ๑๔๐ ๕๑ ๑๔๐ 

คอมพิวเตอร ์ ๖๒ ๑๙ ๖๒ ๘ ๖๒ ๔ ๖๒ ๙ ๖๒ ๒๓ ๖๒ 
            
  กิจกรรม

ทั้งหมดของ
วิทยาลัยใน
ประเด็นที่ 

๑ 

 กิจกรรม
ทั้งหมดของ
วิทยาลัยใน
ประเด็นที่ ๒ 

 กิจกรรม
ทั้งหมดของ
วิทยาลัยใน
ประเด็นที่ ๓ 

 กิจกรรม
ทั้งหมดของ
วิทยาลัยใน
ประเด็นที่ ๔ 

 กิจกรรม
ทั้งหมดของ
วิทยาลัยใน
ประเด็นที่ ๕ 

 

รวม ๑,๓๓๓ ๒๐ ๑,๓๓๓ ๗๘ ๑,๓๓๓ ๖ ๑,๓๓๓ ๗๘ ๑,๓๓๓ ๒๘๓ ๑,๓๓๓ 



๘๖ 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

 

จุดเด่น  
มีผลการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในทุกประเด็นได้เกินเป้าหมายที่วิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้ 

จุดที่ควรพัฒนา  
 - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

(มี/ไม่มี) 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

เกณฑ์ 
๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

มี ผ่านเกณฑ์ 

๒. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี ผ่านเกณฑ์ 
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี ผ่านเกณฑ์ 

๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี ผ่านเกณฑ์ 
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี ผ่านเกณฑ์ 

 
ประเด็นการประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 



๘๘ 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ  
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนิน 

๑. จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

มี 

๒. ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาและประเมินภายในสถานศึกษา มี 
๓. จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
๔. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, ๓, และ ๔ ๔  คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, และ ๓ ๓  คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, และ ๒ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ๕  คะแนน ดีมาก 

จุดเด่น  
๑. คณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาภายนอกมีวิสัยทัศน์ และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

ของวิทยาลัยฯ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สามารถน าองค์กรสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและเป็นที่

ยอมรับนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชนภายนอกผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน  
มีระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่ดี มีความร่วมมือ ประสานงานทุกฝ่ายในการด าเนินโครงการและกิจกรรม 

๓. บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรักและเสียสละต่อองค์กร พร้อมปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร
มีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ให้ในการบริหารจัดการผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ 

 



๘๙ 
 

๔. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความรู้ ความสามารถโดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ข้อมูลพื้นฐาน 

๕. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการอบรม
เสริมความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ รวมทั้งให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอีกด้วย 

๖. วิทยาลัยฯ มีระบบการดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานกับทุกฝ่าย มีฐานข้อมูลของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบพฤติกรรมผู้เรียนชัดเจน  ผู้เรียนอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 

๗. วิทยาลัยฯ มีสถานที่และอาคารเรียนใหญ่โตกว้างขวางมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์
ครุภัณฑ์ใช้อย่างเหมาะสม ด้านงบประมาณวิทยาลัยฯ ได้ให้เงินสนับสนุนในงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา  
 - 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 -  
  



๙๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 

ค าอธิบาย 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแตต่ัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๔.๑ 

ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
๑. ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในปีปัจจุบันสูงกว่าในปีที่ผ่าน

มา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 
๒. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมีระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก” โดยมีค่า

คะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา 

การค านวณ 

  ร้อยละ = 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา

จ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดที่มีการประเมิน
 ๑๐๐ 

ประเด็นการประเมิน 
ร้อยละของจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ระดับคุณภาพ 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษโดยก าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่ ร้อยละ 

๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐ 

 สูตรค านวณ  ค่าคะแนน = 
ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

๘๐
   ๕ 

 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ - ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๙๖.๙๒ ๕ ดีมาก 

         

 



๙๑ 
 

จุดเด่น  
๑. บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ ซึ่งส่วนมากอยู่ในระดับ ดี ๒ ตัวบ่งชี้ และดี

มาก ๑๑ ตัวบ่งชี้ 
๓. การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (เขตพ้ืนที่) มีความต่อเนื่อง ท าให้วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาคุณภาพ

อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา    
-  



๙๒ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/ 

ไม่พัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ค่าคะแนน ๔

ระดับคุณภาพ  ดี
 

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณภาพ 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ค่าคะแนน ๔

ระดับคุณภาพ  ดี
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ค่าคะแนน   ๕

ระดับคุณภาพ   ดีมาก
 

  

  



๙๓ 
 

๕. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ๕ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓   
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ๔ ดี 

มาตรฐานที่ ๔   
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ๕ ดีมาก 

 

๕.๑.๑ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
๕.๑.๒ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
๕.๑.๓ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 
๕.๑.๔ จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 
๕.๑.๕ ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน - ตัวบ่งชี้ 

  



๙๔ 
 

๕.๒ สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
๕.๒.๑ จุดเด่น 
๑. สถานศึกษาจัดให้มีครูสอนภาษาต่างประเทศจ านวนมากและเน้นการสอนแบบการสนทนาระหว่างผู้เรียน

และครู จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การสอบ V-NET ด้านภาษาอังกฤษดี  
๒. สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
๓. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดหาครู

จากต่างประเทศมาช่วยสอน ท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีมาก 
๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่าย และมีผู้เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
๕. สถานศึกษามีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของครูและผู้เรียนเป็นจ านวนมาก 
๖. สถานศึกษาจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และ

ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมาก 
๗. ครูและบุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี

คุณภาพสู่สังคม 

๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษาต้องพัฒนาการศึกษาในระบบทวิภาคี เพ่ือรองรับตลาดแรงงานและพัฒนาการศึกษาระบบ

อาชีวะ 
๒. ควรพัฒนาระบบการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามองค์ประกอบของการ

พัฒนาหลักสูตร 
๓. ควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. สถานศึกษาต้องจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาชองสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง ๓-๕ ปี 

โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๕. ควรน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่/จัดแสดง/ประกวด/แข่งขันในระดับภาค/ชาติด้วย 
๖. ควรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในแผนการจัดการ

เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
๗. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาควรจัดท าเป็นแผนระยะปานกลาง 3 -5 ปี สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๘. สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

  



๙๕ 
 

๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานศึกษาจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี โดยร่วมกับ
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒. สถานศึกษาจะจัดท าบันทึกความตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน เพ่ือวิทยาลัยจะได้เตรียมความพร้อมของนักเรียน 
นักศึกษาก่อนออกฝึกงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างพร้อมเพรียงให้มากยิ่งข้ึนเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. สถานศึกษาจะส่งเสริมให้ครูน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และสื่อสร้างสรรค์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ และเข้า
ร่วมการประกวดในระดับประเทศให้มากขึ้น 

๔. สถานศึกษาต้องปรับปรุงเครื่องมือในการประเมินกิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ และ
เที่ยงตรงมากยิ่งขึน้ 

๕. สถานศึกษาต้องจัดท าแผนการประกันคุณภาพ และสร้างรูปแบบการประกันให้ชัดเจน โดยผู้บริหารและ
บุคลากรต้องมีส่วนร่วมในการจัดท า และมีการประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบและน าผลที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อได้ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
ที่  พิเศษ/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
....................................................................................... 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมายของวิทยาลัยฯอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ต่างๆ 
เพ่ือรับผิดชอบและด าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพภาย ประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา สนับสนุนและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

 ๑. บาทหลวงจ าเนียร จิตเสรีวงศ ์ ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. นายมนัส วงศ์ประดู่ รองประธานคณะกรรมการ 
 ๓. นางสาวอัมพร วิชาดากุล กรรมการ 
 ๔. นางนิรมล ตันติคะเนดี กรรมการ 
 ๕. นางกุลกานต์ มณีกาศ กรรมการ 
 ๖. นายสุเทพ โคฮุด กรรมการ 
 ๗. นางสุดารัตน์ สอนพานิช กรรมการ 
 ๘. นางสาวสมควร บุญมีประเสริฐ กรรมการ 
 ๙. นายธวัช หุตะจิตต์ กรรมการ 
 ๑๐. นางวรรณา เจตสิกทัต กรรมการ 
 ๑๑. นางวราภรณ์ นิลแสง กรรมการ 
 ๑๒. นางสิริวรรณ เพ็งเลา กรรมการ 
 ๑๓. นางสาววณิชชา จันทร์เพ็ญ กรรมการ 
 ๑๔. นางสาววิชุตา เหนือกฤตสกุล กรรมการ 
 ๑๕. นายจักรพันธ์ นาควรรณโณ กรรมการ 
 ๑๖. นายณชยุต นิลแสง กรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

ลงชื่อ 
         (นายมนัส    วงศ์ประดู่) 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 


