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ค าน า 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ท่ีเปิดการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและ
สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บริหารจัดการศึกษาโดยคณะบาทหลวงของสังฆมณฑลราชบุรี   

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการ การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีมีคุณภาพและสอดคล้อง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ท้ัง 

3 ด้าน คือ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และ 3 ด้าน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และตามแนวทางการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน  3.ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  4.ด้านการมีส่วนร่วม         5.ด้านปัจจัยพื้นฐาน  

ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2562 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยการด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
ภายในวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน   เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม อัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย คือ เอื้ออาทร องค์กรเข้มแข็ง ร่วมใจร่วมแรง เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ผดุงไว้ซึ่งหลักพระคริสตธรรม  ตามปรัชญา วิสัยทัศน์     พันธกิจและนโยบายท่ีก าหนดไว้  โดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง น าไปปฎิบัติอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องจนเกิดวงจรแห่งคุณภาพที่สะท้อนถึงการ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จึงขอสรุปรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

รายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา  2562 ท่ีผ่านมา 

ทางวิทยาลัยฯ หวังว่ารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายและทุกท่านในการเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพด้วยดี
เสมอมา  

 
ลงช่ือ      
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์     
  การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญ  ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561  เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อ
รองรับ การประกนัคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดใหส้ถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้   ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุร ี ตามค าส่ังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ท่ี 001 /2562  ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการพัฒนาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึง่มีสาระส าคัญประกอบด้วย มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สัมพันธ์และเช่ือมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สัมพันธ์และเช่ือมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท้ัง  3  มาตรฐาน และ
ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของวิทยาลัย (Best Practice) ดังนี้ 
1. มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมินด้าน
ความรู้  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2. มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
3. มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้
4. ผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของวิทยาลัย (Best Practice)  คือ สถานศึกษาคุณธรรม 
          คณะกรรมการขอเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสัมพันธ์และเช่ือมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 25 
ข้อการประเมิน เพื่อทราบดังนี้ 
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     1. ระดับคุณภาพของข้อการประเมิน  คุณภาพอยู่ในระดับ “ยอดเย่ียม” จ านวน  19  ข้อการประเมิน , คุณภาพอยู่
ในระดับ “ดีเลิศ”  จ านวน  5  ข้อการประเมิน  และคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี”  จ านวน 1 ข้อการประเมิน   
ข้อการประเมินท่ี 1.1 ระบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 1.2 ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 2.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด 
  รายวิชาเพิ่มเติม ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 2.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 2.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ 
  เรียนการสอน   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 3.1 การจัดการเรียนการสอน  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 3.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 3.4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 3.5 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ข้อการประเมินท่ี 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ข้อการประเมินท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ข้อการประเมินท่ี 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ข้อการประเมินท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
ข้อการประเมินท่ี 3.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ข้อการประเมินท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับคุณภาพ   ระดับคุณภาพ ดี 
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1.2 จุดเด่น 
สถานศึกษามีจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. มีระบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ท่ีมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  339  คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น 
388 คน คิดเป็นร้อยละ 87.37 ของผู้ส าเร็จการศึกษา     ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  จ านวน  1,124   คนคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

3. มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  283 คน
จากจ านวนผู้เรียนลงทะเบียนเรียนครบ จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 81.32 ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

4. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา   โดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
จ านวน 378  คน คิดเป็นร้อยละ 89.15   ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

5. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ครบท้ัง 5 สาขาวิชา ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
6. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ครบท้ัง 5 สาขาวิชา ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
7. มีคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ใน

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
8. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
9. มีการจัดการเรียนการสอน  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
10. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
11. มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน   ในระดับคุณภาพ     ยอด

เย่ียม 
12. มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
13. มีการจัดการด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  ในระดับคุณภาพ   ยอด

เย่ียม 
14. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
15. มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
16. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   ในระดับคุณภาพ      ยอด

เย่ียม 
17. มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
18. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
19. มีการบริการชุมชนและจิตอาสา    ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีจุดท่ีควรพัฒนา ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ควรพัฒนาด้านผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   จากระดับ  
ดีเลิศ ให้ได้ระดับ  ยอดเย่ียม 

2. ควรพัฒนาด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จากระดับ  ดีเลิศ   
ให้ได้ระดับ  ยอดเย่ียม 

3. ควรพัฒนาด้านผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   จากระดับ  ดีเลิศ   ให้ได้ระดับ  ยอดเย่ียม 
4. ควรพัฒนาด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)      จากระดับ  ดีเลิศ      ให้ได้

ระดับ  ยอดเย่ีย 
5. ควรมีการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ   จากระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    ให้อยู่ในระดับคุณภาพ    ยอดเย่ียม 
6. ควรมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    จากระดับคุณภาพ  ดี    ให้อยู่ในระดับคุณภาพ    ยอดเย่ียม 
7. ด้านการมีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   จากระดับคุณภาพ    ดี

เลิศ  ให้ได้ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตามบริบทของสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะแก่ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

2. เพิ่มกิจกรรมและโครงการสนับสนุนให้มีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. เพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่ดีขึ้น 
4. เพิ่มเวลาในการทบทวนการเรียนการสอนผู้เข้าสอบ เพื่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET)ท่ีดีขึ้น 
5. เพิ่มให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการเข้าอบรมและพัฒนาครูให้มากขึ้น 
6. ด าเนินการให้มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว 
7. เพิ่มการสนับสนุนให้แก่ผู้เรียนด้านการมีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ในการประกวด แข่งขัน ท้ังในระดับ จังหวัด ภาค ชาติ ให้มากขึ้น 
 
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 1. สถานศึกษาเป็นตัวแทนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนในภาคตะวันตก ให้การบริการ ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย 
ได้แก่ โรงเรียนคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก ราชบุรี รวมท้ังสังฆมณฑลอื่นในประเทศไทย (โคราช, จันทบุรี, 
อุบลราชธานี , อุดรธานี และกรุงเทพฯ เป็นต้น)  และโรงเรียนเครือข่ายระดับประถม มัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
       -จัดค่ายทัศนศึกษา ในมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงต่าง ๆ ในประเทศจีน เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาสู่อนาคต 
       -จัดหาท่ีเรียนต่อในสาขาท่ีชอบท่ีถนัด ในมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนชนจีน   
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       -จัดหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนชนจีน ตามความ
ถนัดท่ีใฝ่ฝัน 
       -จัดหาครูสอนภาษาจีนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาให้แก่โรงเรียนเครือข่ายท่ีต้องการ 
       -จัดหาต าราเรียนภาษาจีนตรงตามหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับ 
       -จัดอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในด้านเทคนิคการสอนและส่ือการเรียน 
       -ติวภาษาจีนตามระดับช้ันความรู้ และเป็นสนามสอบมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK)2 
 2. สถานศึกษาได้ร่วมกับสถาบันผู้สนับสนุนลงนามให้ความร่วมมือ (MOU) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
ชนจีน จ านวน 8 แห่ง เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ให้รับทุนเรียนฟรีในสาขาต่างๆ ในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
 -วิทยาลัยเทคโนโลยีหนานทง 
 -วิทยาลัยเทียนจิน 
 -มหาวิทยาลัยคมนาคมฉงช่ิง เชียวทง 
 -มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน 
 -มหาวิทยาลัยซีอาน 
 -มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ ้
 -มหาวิทยาลัยซีเป่ยกงเย้ 
        -มหาวิทยาลัยชิงเต่า 
 3.สถานศึกษา จะใช้ข้อมูลจากการส ารวจหรือศึกษาวิจัยความต้องการอย่างเป็นระบบของชุมชน สถาน
ประกอบการ มาวิเคราะห์และปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อสร้างสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
  
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างเป็นเอกภาพ โดยผู้อานวยการวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถส่ือสาร นโยบายท่ีสาคัญของสา
นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี และใช้การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี มีระบบการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการและ น าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยมีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกัน ระหว่าง
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีการวางแผนการด าเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น มีระบบการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการเพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
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4.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) คือ สถานศึกษาคุณธรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ขอน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการ

ประเมินท่ีมีความโดดเด่น ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างส าหรับสถานศึกษาอื่น เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีผลการด าเนินการหรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น 
“สถานศึกษาคุณธรรม” 

4.1 ความเป็นมา หลักการและเหตุผล   
มนุษย์ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด เพราะเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและอารยธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

เจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ ท้ังทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม  การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพดี  
นอกจากจะพัฒนาให้เป็นคนท่ีมีความรู้และทักษะจนเป็นคนเก่งนั้นยงัไม่พอ  จะต้องพฒันาคนให้เป็นคนดีด้วย  แต่ปัญหา
การขาดคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับข้ันวิกฤติ  ซึ่งแสดงออกให้เห็นได้จากจ านวนการประพฤติผิด ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมของคนไทยทุกกลุ่มเกิดขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง   ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก  เยาวชน  ครู  อาจารย์  ข้าราชการ  
ผู้บริหาร  นักการเมือง  และไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้ทรงศีล  ซึ่งการกระท าผิดเหล่านี้  ปรากฏให้เห็นได้ในรายงานจากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ 

สถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริมความตระหนักทางคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่บุคลากร
ในสังคม  สถาบันทางการศึกษาเป็นท่ีคาดหวังของสังคมว่าจะผลิตผู้ท่ีส าเร็จท่ีมีคุณภาพท้ังทางวิชาการและทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม  จึงต้องให้ความส าคัญและเข้มงวดการปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอย่าง
จริงจัง  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความเป็นเลิศท้ังทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
อย่างชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่  21 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เป้าหมายด้าน
ผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
ได้ก าหนดด้านคุณธรรมไว้ว่า  “ต้องมีความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)”   ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้) ก าหนดเป้าหมายท่ี 1 ว่า  “ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ คุณลักษณะท่ี
จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21”  มีตัวชี้วัดร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และร้อยละ
ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน  สอดคล้องกับนโยบาย
ของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ต้องการยกระดับการศึกษาสายอาชีวะให้เป็นรากฐานส าคัญของ
ประเทศ  ให้มีการสร้างภาพลักษณ์ว่า “นักเรียนสายอาชีวะเป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่าของประเทศ และเศรษฐกิจไทย”    

จากพระราชปณิธานเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช  บรม
นาถบพิตร  รัชกาลท่ี 9  ท่ีมีพระราชประสงค์  “ให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และพระราโชวาทด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลท่ี 10 “ใหส้ถานศึกษาสร้างพื้นฐาน
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน  ได้แก่  มีทัศนคติท่ีดี ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง  มีงานท า มีอาชีพ  และ
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เป็นพลเมืองดี   จะเห็นว่าท้ัง 2 พระองค์ มีพระราชประสงค์ให้เยาวชนไทยเป็นคนดี  เป็นก าลังของประเทศชาติต่อไป  ท่ี
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันขับเคล่ือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9  
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลท่ี 10  รวมท้ังสนองนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด   ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ  สร้างคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  พร้อมออกเผชิญสู่โลก
ภายนอก   สามารถสร้างสังคมให้มีความสุขต่อไป 
4.2 วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อปลูกฝัง  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  เป็นพลเมืองไทยท่ีดี สู่พลเมืองโลก 
3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการปรับตัว การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ 

อย่างมีความสุข 
4.3 กรอบแนวคิด  

การด าเนินงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดท่ีว่า  มนุษย์สามารถพัฒนาได้  เพราะมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วเป็นผู้มีเหตุผล  
สามารถท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้  มีศักดิ์ศรี  มีคุณค่า  มีความดี  เช่ือถือและไว้วางใจได้  ผู้เรียนเป็นมนุษย์ยังอ่อนเยาว ์ 
มีความเฉลียวฉลาดในการปรับตัวและต้องการความเป็นอิสระในการท่ีจะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า  หากทุกภาคส่วน
ในวิทยาลัยฯ จัดกระบวนการส่งเสริม  พัฒนาอยา่งเหมาะสมให้แก่ผู้เรียนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ผู้เรียน
เป็นผลผลิตท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน หน่วยงานและสถานประกอบการ จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดได้
ดังนี ้

 
 
4.4 วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนสถานศึกษา ก าหนดขั้นตอน เป้าหมาย วิธีการ 
2. ประชุม ช้ีแจงบุคลากรในวิทยาลัยเพื่อรับทราบถึงแผนงาน  มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าท่ีและเป้าหมายของงาน 
3. น าแผนงานสู่การปฏิบัติการตามแผนงานท่ีวางไว้ 
4. ก ากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
5. สรุปผลการด าเนินงาน  เสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 
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4.5 ผลการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานท่ีวางไว้  ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลเชิงปริมาณ 
 1. โครงการ/กิจกรรมท่ีได้ด าเนินลุล่วงไปแล้ว จ านวน  10  โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 โครงการค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
  1.2 โครงการบ้าน-วิทยาลัยสานสัมพันธ์ 
  1.3 โครงการวันไหว้คร ู
  1.4 โครงการบริจาคโลหิต 
                 1.5 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
                 1.6 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานเวชระเบียน โรงพยาบาลราชบุรี 
                 1.7 กิจกรรมเปิดหมวกหาระดมเงินช่วยบ้านลุงสนิท (บ้านดูแลคนชรา)   
                 1.8 โครงการ "อาชีวะ จิตอาสา พาความสุขสู่ผู้สูงวัย"   
                 1.9 ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี"  
  1.10 โครงการกีฬาสี  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 2.  โครงการ/กิจกรรมท่ีก าลังด าเนินการอยู่  เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง จ านวน 9  โครงการ   
  2.1 โครงการรักห้องเรียน (ดูแลด้านความสะอาด) 
  2.2 โครงการอาคารเรียนสีขาว (ป้องปรามปัญหาการทะเลาะวิวาท  ยาเสพติด อบายมุขและพฤติกรรม
ชู้สาว บนอาคารเรียน) 
                 2.3 โครงการรักดีมีวินัย  (กระตุ้นการตรงต่อเวลาในการมาเรียน  ไม่หนีเรียน) 
  2.4 โครงการพื้นท่ีสีขาว  (เฝ้าระวังพื้นท่ี 5 จุดเส่ียงบริเวณด้านล่างอาคารเรียน เพื่อลดไชปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เล่นการพนันและพฤติกรรมชู้สาว) 
  2.5 โครงการแต่งกายดีมีมารยาท 
  2.6 กิจกรรม "โฮมรูม" วันองัคารและวันพฤหัสบดี (กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมภาพรวมและแก้ไขปัญหา
นักเรียนรายห้อง) 
                 2.7 โครงการ "กิจกรรมหน้าเสาธง" (ปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีวินัย  ความรับผิดชอบ) 
                 2.8 โครงการจัดท าบัญชีเงินออม (ท้ังนักเรียน นักศึกษาและครู) 
  2.9 โครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  (ด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย 4 ด้าน คือ ซื่อสัตย์  มีวินัย  
พอเพียง และจิตอาสา) 
 3. กิจกรรมจิตอาสาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ท่ีนักเรียน นักศึกษาคิดเองท าเองภายใต้โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ  ก ากับดูแลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา มีจ านวน 36 กิจกรรม  เช่น 
  3.1 จิตอาสาพัฒนาลานตัวหนอน  
  3.2 จิตอาสาน้ าใจสู่โรงเรียนธรรมจาริณี  
  3.3 ความสุขนี้พี่ให้น้อง (โรงเรียนวัดวันดาว)  
                 3.4 ป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
                 3.5 โรงอาหารสะอาดได้ด้วยสองมือเรา  
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                 3.6 แบ่งปันรอยยิ้มโรงเรียนวัดหลวง  
                 3.7 คณิตคิดสนุก - ภาษาไทยไม่น่าเบ่ือ โรงเรียนวดัเขาวัง  
                 3.8 ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน 
                 3.9 ก าจัดขยะหลังกีฬาสี 
                 3.10 ท าดีเพื่อเจดีย์ 
                 3.11 ปลูกป่าชายเลน แหลมผักเบ้ีย เป็นต้น 
 4. ผลงานและรางวัลท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก  มีจ านวน 4  ผลงาน  ได้แก่ 
  4.1 โครงการแนะน าการค านวณภาษีเงินได้ชุมชน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดโครงงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 
  4.2 โครงการน้ ายาสระผมจากใบน้อยหน่า  ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 
  4.3  โครงการห้องสุขาพาภิรมย์ ของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาการบัญชี  ส่งเข้าประกวดในโครงการ
จิตส านึกรักเมืองไทย ปีท่ี 10 ของส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รอรับใบประกาศเกียรติคุณจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  4.4 ผลงานการด าเนินงานสถานศึกษาวิทยาลัยคุณธรรม ของวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดบูธนิทรรศการน าเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษาระดับประเทศ ณ 
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  และรับประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 12  
กันยายน  2561 
ผลเชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีค่านิยมท่ีเหมาะสม  เช่น  มีความรับผิดชอบ  มีวินัยต่อ
ตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 
           2. นักเรียน นักศึกษารักความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ สะอาด  
ปริมาณขยะลดลง 
           3. นักเรียน นักศึกษามีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีความสุขและเต็มใจบ าเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
           4. ปัญหาการมาเรียนสาย  การขาดเรียน การทะเลาะวิวาท  การปล่อยปละละเลยต่อการสอบและการส่งงาน
ของนักเรียน นักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
    5. ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนช่ืนชมภาพลักษณ์ท่ีสะท้อนออกมาให้เห็น  และมีความ
เช่ือมั่นในประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
    6.  ผลงานการด าเนินโครงการ สถานศึกษาวิทยาลัยคุณธรรม ได้รับความสนใจจากกระทรวงศึกษาให้ร่วมจัด
แสดงผลงาน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
     
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

2.1.1 ที่ต้ังของสถานศึกษา 
     ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี (รหัสสถานศึกษา 1370100012) 
     ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง วันท่ี  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2522 
     ปัจจุบันต้ังอยู่  เลขท่ี  80/28  ถนนคฑาธร  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง   
        จังหวัดราชบุรี  70000  

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

2.1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
 ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี (โดยสังเขป) 

 ปี พ.ศ. 2522 : ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอน ใบอนุญาตเลขที่ 3/2522 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2522  พระสังฆราชเอก ทับปิง 
ประมุขแห่งมิสซังโรมันคาทอลคิราชบรุี ได้มอบหมายให้บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท  ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้แทน
เจ้าของและผู้ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนข้ึนในเน้ือที่ 12 ไร่ โดยใช้อาคารเดิมของโรงเรียนดรุณาราชบุรี (อาคาร 2) นายมนัส วงศ์
ประดู่ เป็นครูใหญ ่

 22 พฤษภาคม 2522 : วันแรกเปิดสอนมีนักเรียนเข้าศึกษาท้ังสิ้น 280 คน 
 ปีการศึกษา 2524 : ได้รับอนุญาตให้ย้ายอาคารเรียนจากอาคาร 2 ไปอยู่อาคาร 4 ซึ่งสร้างข้ึนใหม่  ได้เริ่มใช้หลักสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 เป็นปีแรก 
 ปีการศึกษา 2527 : ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรเดิม จาก ปวช. เป็น ปวส. แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขา

การตลาด  
มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับ ปวส. จ านวน 66 คน บาทหลวงประดิษฐ์  ว่องวารี  เป็นตัวแทนเจ้าของ และ อธิการแทนบาทหลวง
วิจิตร  สัตย์สมบูรณ์ และ นายมนัส วงศ์ประดู่ เป็นผู้จัดการ และครูใหญ่  

 29 พฤศจิกายน 2533 : ขออนุญาตใช้แบบแปลนเพ่ือการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จ านวน 1 หลัง พร้อม
ห้องสมุด  
โรงอาหาร และห้องสุขาชาย – หญิง 

 ปีการศึกษา 2535 : วันที่ 3 มกราคม 2535 ขออนุญาตใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ซึ่งได้ท าพิธีเปิดอาคารเรียน  
ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535  

 ปีการศึกษา 2537 : ได้รับอนุญาตให้ขยายอาคารเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จ านวน 1 หลัง ต่อจากอาคารเดิม 
เพ่ิมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 ปีการศึกษา 2541 : ได้ก่อสร้างโดม โครงเหล็กหลังคารูปโค้ง บริเวณหน้าอาคารเรียน ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์  
 ปีการศึกษา 2555 : ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

            จากเดิม            “โรงเรียนดรุณาราชบรุีพานิชยการ” (ด.ร.พ.) 
                                    “Darunaratchaburi Commercial School” 

เปลี่ยนเป็น        “วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุร”ี (ด.ร.ว.)   “Darunaratchaburi Vocational College” 
                                    ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 02/2555 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 
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 ปี พ.ศ.2560 :   พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี  
บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ์  ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ 

   นายมนัส   วงศ์ประดู่   ผู้อ านวยการ 
 ปี พ.ศ.2561 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี 

ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ 
นายมนัส   วงศ์ประดู่   ผู้อ านวยการ 
โดยใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวนนักเรียน นักศึกษา   จ านวน  1,174 คน 
ครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  89  คน 
ครูต่างประเทศ    จ านวน  11  คน 

 ปี พ.ศ.2562 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี 
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ 
นายมนัส   วงศ์ประดู่   ผู้อ านวยการ 
โดยใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวนนักเรียน นักศึกษา   จ านวน  1,124 คน 
ครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  81  คน 
ครูต่างประเทศ    จ านวน  13  คน 

2.1.3 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 
  ย่านธุรกิจการค้า     ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
  ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน   ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
  ใกล้นิคมอุตสาหกรรม    อื่นๆ (ระบุ) .................................... 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
ประชากรในจังหวัดมีประมาณ 842,684 คน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ประมาณ 202,996 คน    

คิดเป็นร้อยละ 24.10 นอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 75.90 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ 
พนักงานของรัฐและเอกชน รับจ้างและค้าขาย วิทยาลัยฯต้ังอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจและสถานประกอบการ 
สะดวกในการคมนาคม ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพพาณิชยกรรม ซึ่งมีรายได้เฉล่ีย 70,000 - 120,000 
บาทต่อปีต่อครัวเรือน  

2.1.5 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ต้ังอยู่เลขท่ี 80/28 ถนนคฑาธร  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดราชบุรี 70000   โทรศัพท์ 032 - 338793   โทรสาร 032 - 314767   http : WWW.daruna.ac.th e-
mail : darunacms@daruna.ac.th สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา โดยเปิดสอน  2  ระดับ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
พุทธศักราช 2556     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี และสาขางาน
การตลาด   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   (ปวส.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
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2557   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  3  สาขาวิชา   คือ    สาขาวิชาการบัญชี    สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 ปรัชญาของวิทยาลัย  สืบเนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นวิทยาลัยในเครือคาทอลิก 

สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี บริหารงานโดยบาทหลวงและนักบวชคาทอลิก มีโรงเรียน/วิทยาลัยในเครือท้ังหมด 18  
โรงเรียน    ในเขตพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี   เพชรบุรี  สมุทรสงคราม    และกาญจนบุรี โรงเรียน/วิทยาลัยท้ังหมดมี
ปรัชญาเดียวกัน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ “คุณธรรม   น าวิชา    พัฒนาสุข” 

คุณธรรม   หมายถึง    คุณธรรมตามหลักพระคริสต์ธรรมและตามหลักสากล  ซึ่งต้องน าหน้าวิชาการ
และเป็นตัวก าหนดทิศทางการใช้ความรู้ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีศีลธรรมประจ าใจ คุณธรรมท่ีเน้น ได้แก่ 
ความศรัทธาต่อศาสนา ความรักต่อผู้อื่น ความเสียสละ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี อีกท้ังให้
ผู้เรียนสามารถล าดับค่านิยมได้อย่างถูกต้องด้วย 

น าวิชา หมายถึง      การจัดการศึกษาให้ผุ้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับช้ันน า หรือ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ มีความสามารถในการจัดการท้ัง
เรื่องชึวิตความเป็นอยู่ หน้าท่ีการงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ท้ังรายบุคคลและกลุ่มบุคคล ให้ผู้เรียนได้รู้จักฟงั 
รู้จด รู้จ า รู้ท า รู้คิดค้นและรู้จักวินัยอย่างถูกต้อง 

พัฒนาสุข     หมายถึง     ความสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาอบรมไป
พัฒนาชีวิต ท้ังร่างกายและจิตใจในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าท่ีการงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เพื่อ
สร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัย  วิทยาลัยได้จัดท า
ป้ายปรัชญาติดไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ  ของวิทยาลัย เช่น ทางขึ้นอาคารเรียนท้ังสองด้าน โรงอาหาร ในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพิมพ์ดีดและห้องสมุด เป็นต้น รวมท้ังยังปรากฏในเอกสารของวิทยาลัย เช่น 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน สมุดวิทยาลัย ธรรมนูญวิทยาลัย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเผยแพร่ให้
ผู้ปกครองและครูได้ทราบในโอกาสประชุมผู้ปกครอง ประชุมครู  เป็นต้น  
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 2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
2.2.1 ผู้บริหาร 

ชื่อ  -  สกุล คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1) ผู้รับใบอนุญาต 

   มุขนายก ปัญญา    กฤษเจริญ 

ปริญญาตร ี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 3   ธันวาคม  2561 
ถึงปัจจุบัน 

2) ผู้อ านวยการ  นายมนัส  วงศ์ประดู่ ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ 

ต้ังแต่ 18 เมษายน  2522 
ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 39 ปี 

2.2.2 แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
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 - จัดกิจกรรมด้าน 
- งานพยาบาล - งานพัสดุครุภัณฑ ์ - งานโสตทัศนูปกรณ์/สื่อการสอน                            -คุณธรรม จริยธรรม 
- งานจัดเลี้ยง - งานการเงินและบัญชี - งานห้องสมุด 
- งานประชาสัมพันธ์  - งานครัว จ าหน่ายอาหาร - งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- งานสวัสดิการครู/นักเรียน  - งานหมวดวิชา 

 

 

 

 

 

อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต 

ฝ่ายจริยธรรม 

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นักศึกษา 

ฝ่ายทะเบียน ธุรการ - การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอาคาร/สถานที่ 

ผู้อ านวยการ 



14 
 

2.2.3.จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

า
เอ

ก 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

การบัญชี 17 17 - 17 - - - 17 - 
การตลาด 16 16 - 16 - - - 16 - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 - 7 1 - - 8 - 
สายสามัญ 17 16 1 17 - - - 17 - 

ภาษาต่างประเทศ 14 14 - 2 12   11 3 
บุคลากรทางการศึกษา 19 19 - 15 4 - 1 16 2 

รวม 91 90 1 74 17 - 1 85 5 

 
2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 
 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ หมาย
เหตุ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

1. ฝ่ายวิชาการ 1 น.ส.อัมพร   
2. ฝ่าย ทะเบียนและวัดผล 1 น.ส.ประกายแก้ว   
3. ฝ่ายการเงิน 1 นางธาริน ี   
4. งานแนะแนว - กยศ. 2 นางวราภรณ์,น.ส.อรวรรณ   
5. งานประกันภายใน 1 นายณชยุต   
6. งานธุรการ 1 น.ส.สมควร   
7. ฝ่ายปกครอง 3 นายมานพ, นายอุฤทธ์ิ, นางเยาวรัตน์   
8. ฝ่ายอาคารสถานท่ี 1 นายธวัช   
9. ฝ่ายจริยธรรม - ค าสอน 4 น.ส.อภิชญา, น.ส.วิชุตา, นางวันทนีย์,  นายกานต์   
10. ฝ่ายห้องสมุด 2 นางสุธาทิพย์, นางคนึงนิตย ์   
11. กิจกรรม 1 นางสิริวรรณ   
12. ฝ่ายห้องพยาบาล 1 น.ส.อนุสรา   

รวม 19    
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2.3 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
2.3.1  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
         (ปีที่จัดท า รายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดบั/สาขาวชิา 

ชัน้ปี 

รวม 
1 2 3 

ปกต ิ
ทวิ

ภาคี 

เทียบ
โอน 

ปกต ิ
ทวิ

ภาคี 
เทียบ
โอน 

ปกต ิ
ทวิ

ภาคี 
เทียบ
โอน 

  ระดับ ปวช.           
สาขาพาณิชยกรรม 302 - - - - - - - - 302 
สาขาการบัญชี - - - 147 - - 134 - - 281 
สาขาการตลาด - - - 128 - - 97 - - 225 
รวม 302 - - 275 - - 231 - - 808 
  ระดับ ปวส.           
สาขาการบัญชี 113 - - 96 - - - - - 197 
สาขาการตลาด 4/ - - 42 - - - - - 109 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 - - 14 - - - - - 27 
รวม 164 - - 152 - - - - - 333 
รวมทั้งหมด 446 - - 427 - - 231 - - 1,124 

 
2.3.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.     
สาขาพาณิชยกรรม     
สาขาการบัญชี 129 - - 129 
สาขาการตลาด 76 - - 76 

รวม 205 - - 205 
ระดับ ปวส.     

สาขาการบัญชี 88 - - 88 
สาขาการตลาด 39 - - 39 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 - - 7 

รวม 134 - - 134 
รวมทั้งหมด 339 - - 339 
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2.3.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาที่เปิด) 

ระดับ/
สาขาวิชา 

ช้ันป ี

รวม 
1 2 3 

ปกติ ทวิภาคี 
เทียบ
โอน 

ปกติ ทวิภาคี 
เทียบ
โอน 

ปกติ ทวิภาคี 
เทียบ
โอน 

  ระดับ ปวช.           
สาขาพาณิชยกรรม 302 - - - - - - - - 302 

สาขาการบัญชี - - - 147 - - 134 - - 281 

สาขาการตลาด - - - 128 - - 97 - - 225 

รวม 302 - - 275 - - 231 - - 808 

  ระดับ ปวส.           

สาขาการบัญชี 113 - - 96 - - - - - 197 

สาขาการตลาด 4/ - - 42 - - - - - 109 

สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

9 - - 14 - - - - - 27 

รวม 164 - - 152 - - - - - 333 

รวมทั้งหมด 446 - - 427 - - 231 - - 1,124 

 
2.3.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ล าดับ รายการ จ านวน (ห้อง) หมายเหตุ 

1 อาคารเรียน 5 ช้ัน 2  
2 โรงอาหาร 1  
3 อาคารห้องสมุด 1  
4 ห้องเรียน 55  
5 ห้องปฏิบัติการหมวดการบัญชี 2  
6 ห้องปฏิบัติการหมวดการตลาด 4  
7 ห้องปฏิบัติการหมวดคอมพิวเตอร์ 7  
8 ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 9  
9 ห้องเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 10  
10 ห้องปฏิบัติการวิทยศาสตร์ – คณิตศาสตร์  1  
11 ห้องผู้อ านวยการ 1  
12 ห้องวิชาการ 1  
13 ห้องพักคร ู 3  
14 ห้องทะเบียน 1  
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15 ห้องปกครอง 1  
16 ห้องกองทุนกู้ยืม – ฝ่ายแนะแนว 1  
17 ห้องโสตทัศน์ 3  
18 ห้องจริยธรรม – ค าสอน 2  
19 ห้องกิจกรรม 2  
20 ห้องพยาบาล 1  
21 ห้องสวัสดิการ-ให้ค าปรึกษานักเรียน 1  
22 ห้องน้ าครู 12  
23 ห้องน้ านักเรียนชาย 10  
24 ห้องน้ านักเรียนหญิง 28  
25 สนามหน้าวิทยาลัยฯหลังคาเป็นโดม 1 โดม  
26 โรงจอดรถ 1 หลัง  
 รวมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท้ังหมด 105 ห้อง   

 
2.3.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ  (ปีการศึกษา 2562) 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/

งาน ต่างๆ 

รายจ่าย จ านวนเงิน 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 

 
 

22,000,000.00 
35,000,000.00 
15,000,000.00 
11,000,000.00 
10,000,000.00 

 
รวมรายจ่าย 93,000,000.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
2.4.1  ปรัชญา 

คุณธรรม   น าวิชา   พัฒนาสุข 
  2.4.2  อัตลักษณ์ 

มีวินัย ใฝ่ศึกษา เห็นคุณค่าความเป็นไทย เอือ้อาทรผู้ยากไร้ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต  ขยัน อดทน บนความพอเพียง และมีภูมิคุ้มกัน 

2.4.3  เอกลักษณ์ 
เอื้ออาทร องค์กรเข้มแข็ง ร่วมใจร่วมแรง เป็นแหล่งความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ผดุงไว้ซ่ึงหลักพระคริสตธรรม 

 

 2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     2.5.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไว้ดังนี้ 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นสถาบันให้การศึกษา อบรมเพื่อสร้างเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมี

คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเป็นเลิศในด้านวิชาชีพ การบัญชี การตลาด และเทคโนโลยี  สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัว 
เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเป็นไทย” 
          2.5.2  พันธกิจ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ก าหนดพันธกิจเพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
๑. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการจัดการอาชีวศึกษา 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    2.5.3  เป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพทางการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี คือ 
๑. เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้ 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
๒. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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2.5.4 กลยุทธ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 

1 
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1 ด้านความรู้ 
2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2 
พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการจัดการ
อาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรและฐานสมรรถนะ 

1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3 ด้านการบริหารจัดการ 

4 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และ 

การประกันคุณภาพภายใน 

3 
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ้
1 ด้านการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา     
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ   
  เป็นตวัแทนศูนยภ์าษาและวฒันธรรมจีนในภาคตะวนัตก ใหก้ารบริการ ใหแ้ก่โรงเรียนเครือข่าย ไดแ้ก่ โรงเรียน

คาทอลิกสงักดัมิสซงัโรมนัคาทอลิก ราชบุรี รวมทั้งสงัฆมณฑลอ่ืนในประเทศไทย (โคราช, จนัทบุรี, อุบลราชธานี , อุดรธานี 
และกรุงเทพฯ เป็นตน้)  และโรงเรียนเครือข่ายระดบัประถม มธัยมและโรงเรียนขยายโอกาสทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่การ
เรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

- จดัค่ายทศันศึกษา ในมหาวทิยาลยัมีช่ือเสียงต่าง ๆ ในประเทศจีน เพือ่เปิดโลกทศัน์ดา้นการศึกษาสู่
อนาคต 

- จดัหาที่เรียนต่อในสาขาที่ชอบที่ถนดั ในมหาวทิยาลยัในประเทศสาธารณรัฐประชาชนชนจีน   
- จดัหาทุนการศึกษาเพือ่ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาที่มีช่ือเสียงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนชนจีน 

ตามความถนดัที่ใฝ่ฝัน 
- จดัหาครูสอนภาษาจีนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาใหแ้ก่โรงเรียนเครือข่ายที่ตอ้งการ 
- จดัหาต าราเรียนภาษาจีนตรงตามหลกัสูตรและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละระดบั 
- จดัอบรม เพิม่พนูความรู้ใหแ้ก่ครูผูส้อนในดา้นเทคนิคการสอนและส่ือการเรียน 
- ติวภาษาจีนตามระดบัชั้นความรู้ และเป็นสนามสอบมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK)   
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สถาบนัผูส้นบัสนุนลงนามใหค้วามร่วมมือ (MOU) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนชนจีน  เช่น 
  วทิยาลยัเทคโนโลยหีนานทง 
  วทิยาลยัเทียนจิน 
  มหาวทิยาลยัคมนาคมฉงช่ิง เชียวทง 
  มหาวทิยาลยัวศิวกรรมฮาร์บิน 
  มหาวทิยาลยัซีอาน 
  มหาวทิยาลยัแพทยแ์ผนจีนเซ่ียงไฮ ้
  มหาวทิยาลยัซีเป่ยกงเย ้
  มหาวทิยาลยัชิงเต่า 
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ศูนย์บ่มเพาะระดับ 4  ดาว 

 เมื่อวันท่ี 12-14 กันยายน  2562 อาจารย์รสลิน  คลังทรัพย์ และอาจารย์วนิดา  คล่องอาษา ได้เข้าร่วมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ณ โรงแรมสอง

พันบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการได้มาประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ผลการ

ประเมิน ผ่านในระดับ 4 ดาว 

 

 

ลงนามความร่วมมือ (MOU) กบัมหาวทิยาลยัฉงชิ่ง เชียวทง  เพ่ือสนบัสนนุทนุการศกึษาถึงระดบัปริญญาตรี   

ด้านวศิวกรรม , รถไฟฟา้/ระบบราง ,การเกษตร , Logistic และ Computer 
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สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีได้น าเสนอผลงานการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมในระดับภาคท่ี

โรงแรมวาสิฏฐี ซิต้ี  จังหวัดสุพรรณบุรี และระดับชาติท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ผู้บริหารและครูได้รับเลือกเป็นผู้บริหารท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจ าปี 2562 จากส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดราชบุรี ในโอกาสท่ีเป็นวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2563   ดังนี้  
1. บาดหลวงปัญญา  กฤษเจริญ    มุขนายกสังฆมณฑราชบุรี อธิการวิทยาลัย ผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
2. นางสุนันทา  บุญชู   ครูผู้สอนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี  
3. นายนะธี  ศรีเอี่ยม  ครูผู้สอนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สาขาวิชาการตลาด  
4. นางรุ่งทิพา  หนูเจริญ  ครูผู้สอนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5. นางสาวกัลยาณี  พงษ์พัฒนาสกุล ครูผู้สอนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ) 

 
 นางรุ่งทิพา  หนูเจริญ และนางสาวกัลยาณี  พงษ์พัฒนาสกุล เข้ารับรางวลัแทน 

 ครูได้รับรางวัลเกียรติบัตร จากฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  เนื่องในวันครูแห่งชาติ วันท่ี 16 มกราคม  
2563 ณ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  

1. นายกานต์  ขาเหล็ก   ครอบครัวครูดี 
2. นางวรรณศรี  ยอดสุขประเสริฐ  ครอบครัวครูดี 
3. นางมณีจรรยา  ธนูศรี ครูดีของสังฆมณฑล 
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4. นางสาวเพ็ญศรี  ชัยมัติ ครูดีของสังฆมณฑล 
5. นางธัญลักษณ์  พูลช่ืน  ครูดีของหนู ระดับ ปวช. 
6. นางสุนันทา  บุญชู  ครูดีของหนู  ระดับ ปวส. 
7. นางจีรนันท์  จิตต์อ านวยศักดา  ครูดีเด่นสาขาการบัญชี ระดับ ปวช. 
8. นางจตุพร  อ้นพล ครูดีเด่นสาขาการบัญชี ระดับ ปวส. 
9. นางเนาวรัตน์  เหล่าหโชติ  ครูดีเด่นสาขาการการตลาด ระดับ ปวช. 
10. นางมาลัย  โรจนลิขิตกุล  ครูดีเด่นสาขาการการตลาด ระดับ ปวส. 
11. นางสาวโชติกา  ผิวคราม  ครูดีเด่นสาขาการการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. 
12. นางยิ่งลักษณ์  จงปราณี ครูดีเด่นกลุ่มสาระส านักงาน ระดับ ปวช. 
13. นางสุนันท์  ฉิ่งแก้ว  ครูดีเด่นกลุ่มสาระส านักงาน ระดับ ปวส. 
14. นางสุวรรณา  ธนธรรมกุล  ครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับ ปวช.  
15. นายสุเทพ   โคฮุด  ครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับ ปวส. 
16. นางสาววิไล  ธีรเจริญปัญญา  ครูดีเด่นกลุ่มสาระวิทย์-คณิต ระดับ ปวช. 

 
นายสุเทพ   โคฮุด  นางสุวรรณา  ธนธรรมกุล  นางสาววิไล  ธีรเจริญปัญญา  นางวรรณศรี  ยอดสุขประเสริฐ   

และนายกานต์  ขาเหล็ก เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล 
 ผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น ของสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ฯ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 18  กุมภาพันธ์  2563 

1. นายมนัส  วงศ์ประดู่ 
2. นางสาวอมรรัตน์  เรืองเดช 
3. นางสังวาลย์ คงคาหลวง 
4. นางสาวโชติกา  ผิวคราม 
5. นางวราภรณ์  นิลแสง 
6. นางสาววลัยพร  รัตนบ ารุง 
7. นายสายชล  ไพชยันต์ 
8. นางสาวสมควร บุญมีประเสริฐ 
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นางสาวโชติกา  ผิวคราม เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลแทน 

 
2.6.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรภัทร์  นาคเส็ง และ นางสาวจุฑาลักษณ์  สุมารตรา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาการบัญชี ปีท่ี 3 ได้รับรางวัล "คนดีศรีราชบุรี" จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันท่ี 18 

กันยายน พ.ศ. 2562  ณ โรงแรม ณ เวลา  ราชบุรี  ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี 

คนดีศรีดรุณา 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา
พนักงานคอมพิวเตอร์ Computer Using (word Processing Program) ระดับ 1  สามารถสอบผ่านมาตรฐานได้จ านวน  

 
63  คน 

 

 

 

 

 
 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งท่ี 34  ปีการศึกษา 2562 จังหวัดชลบุรี   ได้รับเกียรติบัตร
เหรียญรางวัล 60 เหรียญ  ประกอบด้วย 
  1. เกียรติบัตรเหรียญทอง   19 รางวัล 
  2. เกียรติบัตรเหรียญเงิน   21 รางวัล 
  3. เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   10 รางวัล 
  4. รางวัลชมเชย   10  รางวัล 

             ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 จัดโดยเทศบาลเมืองราชบุรีดังนี้ 
นายอนุวัตร  บุญพริ้ง เยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม 
นาสาวทิตฐิตา  ต้วมศรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นายลัทธพล  เรืองเดช และนางสาวอัจฉรา  จันทร์หลิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล 
 

เยาวชนคนเก่ง 

             ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 จัดโดยเทศบาลเมืองราชบุรดัีงนี้ 
นายอนุวัตร  บุญพริ้ง เยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม 
นาสาวทิตฐิตา  ต้วมศรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นายลัทธพล  เรืองเดช และนางสาวอัจฉรา  จันทร์หลิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล 
 

ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ผลงานการแข่งขันทักษะ คร้ังที่ 34 
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 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
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วนัท่ี 15  กนัยายน  2562 นกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษาดรุณาราชบุรี  เข้าร่วมการแขง่ขนัรายการ อาชีวศกึษา
เพชรยอดมงกฎุ (ภาษาจีน) ครัง้ท่ี 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกมุารี  จดัโดยสถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกบัมลูนิธิร่มฉตัร  สถาบนัขงจ่ือเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลและสถาบนัการอาชีวศกึษากรุงเทพมหานคร  ได้เข้าพระราชวงัเพือ่รับเกียรติบตัรและทนุการศกึษา 

 รางวัล ชมเชย 2 คน  ผ่านเกณฑ์ 4 คน 
 1.นางสาวธัญชนก สุทธิประสิทธิ์  
 ผ่านเกณฑ์ 
 1. นางสาวพรวิภา  คีรีวัลย์ 
 2. นางสาวนภาพร  เนืองเนตร 
 3. นางสาวจีรนุช  มูลเงิน 
 4. นางสาวธนัฐชนก  รักผกา 

ผลงานอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ 
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 ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะ มาเย่ียมและให้

ข้อแนะน าในการด าเนินโครงงาน “ออมดีทวีทรัพย์” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ท่ีส่งเข้าประกวดในโครงการ 

Fin. ดี We Can Do Season 2 ของ ธปท. 

 

 

 

 

 

 

ธปท. มาเยี่ยมโครงงาน 
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 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาชีพบัญชี  "โครงการสัมมนาและการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ครั้งท่ี6" ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ช้ัน 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2563 

 

นักบัญชีสู่ความเป็นเลิศ 
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 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด ในรายวิชาดังนี้  

1. เขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้รับรางวัลชมเชย 
 1. น.ส.วิภาดา วันทยุ ปวส.1/4  สาขาการตลาด 
 2. น.ส.นริศรา หอมศิริ ปวส.1/4  สาขาการตลาด 
 3. น.ส.ณัฐดา ค าวอน ปวส.1/4  สาขาการตลาด 
 4. น.ส. ภัทรวดี พุทธนุกูลชัย ปวส.1/2  สาขาการบัญชี 

  5. นายณัฐพล จันทร์มูล แวส.2/6  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
  
 
 
 

ผลงาน อวท. ระดับจังหวดัวดั 
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2. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวธัญธณัฐ  อาสนะเวส 
 

 
 
 
 
 
 ผลงานการวิจัยของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีท่ี 2  ท่ีผ่านการน าเสนอในรูปแบบ
การจัดนิทรรศการและการน าเสนอด้วยวาจาต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์ ดร.วไลพร บุษบก อาจารย์สาขาวิชาการ
บัญชี และอาจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นกรรมการภายนอก) 
ได้รับการช่ืนชมจากบุคคลต่อไปนี้ 
 1.  คุณพ่อวุฒิชัย  อ่องนาวา  ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี รู้สึกประทับใจในผลงานชองนักศึกษา
มา  กล่าวชมว่าคุณภาพงานวิจัยท้ังเนื้อหาและรูปแบบดีกว่านักศึกษามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ท่ีท่านเป็น
อาจารย์พิเศษ  
 2.  คุณพ่อวุฒิชัย  อ่องนาวา  เชิญคณะผู้วิจัยท่ีชนะการประกวด  3 อันดับแรก ไปสรุปและถอดบทเรียนในการ
ท าวิจัยท่ีศูนย์วิชาการ เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม  2563  และมอบเงินให้เป็นขวัญและก าลังใจแก่นักศึกษา (จ านวน 1,000 บาท 
, 700 บาท และ 500 บาท ตามล าดับ) 
 3. อาจารย์  ดร.พันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี กรรมภายนอกท่ีเชิญมาเป็น
กรรมการร่วม ชมว่านักศึกษากล้าพูด  กล้าแสดงออก  ผลงานดี และยังได้ขอไฟล์ผลงานของนักศึกษา  เพื่อน าไปเป็น
ตัวอย่างให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกด้วย 
 

ผลงานการวิจัยของนักศึกษาได้รับการยอมรับ 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ประกอบด้วย   
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมนิ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี

ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ประเด็นการประเมินด้านความรู ้
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

1.2 ประเด็นการประเมินด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ประเด็นการประเมินด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

2.1 ประเด็นการประเมินดา้นหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวชิาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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2.2 ประเด็นการประเมินดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.3 ประเด็นการประเมินดา้นการบรหิารจัดการ  
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.4 ประเด็นการประเมินดา้นการน านโยบายสู่การปฏบิัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้มีการจัดท านวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ประเด็นการประเมินดา้นความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้  
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู ้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ประเด็นการประเมินดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงล าดับ
ตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ดังนี ้

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ 

1) ผลสัมฤทธิ์   
ข้อการประเมินที่ 1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ อ.นิรมล, หัวหน้าหมวดหลัก 
ค าอธิบาย 

จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง 
หลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับ ปวช. 

- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ ปวส. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน             
ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การค านวณ 

ร้อยละ        
จ านวนผู้เรียนปวช 3 และ ปวส 2 ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครัง้แรก

จ านวนผู้เรียนปวช 3 และ ปวส 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรา้งหลักสูตร
 100 =  81.32 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 1.6 ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 
จ านวนผู้เรียน

ลงทะเบียนเรียน
ครบ 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน/ไม่ผ่าน 
สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปวช.      

การบัญชี 129 99 76.74 30 23.25 
การตลาด 79 70 88.61 9 11.39 

รวม ปวช. 208 169 81.25 39 18.75 
ปวส.      

การบัญชี 88 73 82.95 15 20.56 
การตลาด 41 34 82.93 7 17.07 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 7 63.64 4 36.36 

รวม ปวส. 140 114 81.43 26 18.57 
รวม ปวช. และ ปวส. 348 283 81.32 65 18.68 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.6 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 81.32 20 5 100 ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก.....283.... คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก..........81.32..........คน 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมี

มาตรฐานวิชาชีพ) 
สถานศึกษามีการวางแผนและปรับกระบวการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมท่ีต้อง

น าไปสอบมาตรฐานวิชาชีพ ฝึกฝนจนเกิดความคุ้นเคย เน้นการปฏิบัติให้ครบจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เช่น รายวิชากระบวนการจัดท าบัญชี 
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ข้อการประเมินที่ 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ผู้รับผิดชอบ อ.วราภรณ ์
ค าอธิบาย 

จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 
การประเมิน             

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 
การค านวณ 

ร้อยละ        
จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่คา่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

จ านวนผู้เรียน ปวช ปวส ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรา้งหลักสูตร
 100 =  ......79.89......... 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 1.6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ระดับ 
จ านวนผู้เรียนลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนต้ังแต่ระดับชาติขึ้นไป 
สอบผ่าน ร้อยละ 

ปวช.    
การบัญชี 129 122 94.57 
การตลาด 80 50 62.50 

รวม ปวช. 209 172 82.30 
ปวส.    

การบัญชี 88 77 87.50 
การตลาด 40 23 57.50 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 6 54.54 

รวม ปวส. 139 106 76.26 
รวม ปวช. และ ปวส. 348 278 79.89 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.6 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
79.89 3 4 12 ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน......348...... คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน................79.89..............คน 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)) 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ผ่านการประเมิน

ของ สมศ. รอบ 4 
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1) ผลสัมฤทธิ์   

ข้อการประเมินที่ 1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 
ผู้รับผิดชอบ อ.กุลกานต์ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ 
ประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
การประเมิน             

ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจ านวน
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส า นักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนดการค านวณ 

ร้อยละ   
จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอิสระ 

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการพัฒนาการเปน็ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 100   =  ...76.19....... 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชพีอิสระ 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชพีอิสระของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

757 1. โครงการร้านไอศกรีม
โครงการร้านไอศกรีม 
(สาขาการตลาด) 
2. โครงการข้าวอบไอน้ า 
(สาขาบัญชี) 
3. โครงการซ่อม
คอมพิวเตอร์ (หมวด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

42 

3. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

32 

4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 
ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และระดับ 5 ดาว 

ระดับภาค  
4 ดาว 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.3 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 76.19 3 4 12 ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ 

    อาชีพอิสระ......42..... คน 
2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ 
    การประกอบอาชีพอิสระ............32.......คน 

1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับ .....4...... 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ) 
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการขายการเปิดบิลเอกสาร 

ค าส่ังซื้อสินค้า การพยากรณ์สินค้า โดยมีการส่ังสินค้าจาก บริษัท แมกโนเลีย จ ากัด ในการเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
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ข้อการประเมินที่ 1.5   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ, อ.สมควร 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วม 
การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอืน่ ๆ 
ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา มี 
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด มี 
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค มี 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ มี 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ - 
หมายเหตุ 
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
หรือรางวัลอื่นๆ ไม่นับรางวัลชมเชย 
2. การแข่งขนัระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร 
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่นับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นเอง 
โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 1.5 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

มีจ านวน 
86 คน 

โครงการส่งนักเรียน นกัศึกษา 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ของของสมาคม
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยฯ เป็น
ประจ าทุกปี 

2. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

60 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.5 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินตามข้อ 

1 และข้อ 4 
2 4 8 ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน   60   คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ จ านวน   60  คน 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในผลงาน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน) 
สถานศึกษา ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน   86   คน โดยมีผล

การแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ จ านวน   60  คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 
 
 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อการประเมินที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ อ.อัมพร, อ.นิรมล, อ.มานพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา 
ท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม 
ของสถานศึกษา 
การประเมิน             

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
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การค านวณ 

ร้อยละ        
จ านวนผู้เรียนระดบั ปวช และ ปวส ที่ส าเรจ็การศึกษาของรุ่น 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช และ ปวส แรกเข้าของรุ่นที่ส าเรจ็การศึกษา
 100 =    

   
         =   87.37 

การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 1.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

สาขา 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น 

จ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียนที่
ออกกลางคัน 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียนที่ไม่
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช.        
การบีญชี 136 129 94.85 7 5.15 - - 
การตลาด 89 76 83.39 10 11.24 3 3.37 
รวม ปวช. 225 205 91.11 17 7.56 3 1.33 

ระดับ ปวส.        
การบัญชี 102 88 86.27 13 12.75 1 0.98 
การตลาด 48 39 81.25 7 14.58 2 4.17 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 7 53.85 2 15.39 4 30.76 
รวม ปวส. 163 134 82.21 22 13.50 7 4.29 
รวมทั้งหมด 388 339 87.37 39 10.05 10 2.58 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.1 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 87.37 2 5 10 ยอดเย่ียม 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา    339  คน 
1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา    87.37 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการดูแล

และแนะแนวผู้เรียน) 
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สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม จึงเป็นท่ียอมรับจากองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
โดยมีการติตตามอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล โดยประสานความร่วมมือกันระหว่าง อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝ่ายปกครอง อาจารย์ฝ่ายทะเบียน  และ ผู้ปกครอง ท าให้
เกิดการพัฒนาท้ังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านผลการเรียน 

  
ข้อการประเมินที่ 1.2   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ อ.สิริวรรณ 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและ 
พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา 
ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ
องค์การฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

มี 

2. ผู้เรียนร้อยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

มี 
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3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 

มี 

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

มี 

5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 

มี 

การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 1.2 ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

ร้อยละ 
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
1. จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 1,124 100 วิทยาลัยมี

โครงการ/
กิจกรรม/งาน 
ท้ังส้ิน 29 
รายการ 

2. จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท า งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตส า นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1,124 100 

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

มี  

4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ผ่าน 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.2 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

มีผลการประเมินตาม
ข้อ 5 

2 5 10 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    1,124   คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท. 

หรือ อกท จ านวน     1,124   คน 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ 

ดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์) 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน ด้วยการก าหนดนโยบาย

และวางแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีหล่อหลอมจนผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ข้อการประเมินที่ 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ อ.สุดารัตน์ 
ค าอธิบาย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับ
รวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา 
การประเมิน             

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ช้ันสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษาการค านวณ 

ร้อยละ        
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ในปีการศกึษาที่ผ่านมา ที่มีงานท า หรอืศึกษาต่อ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ทั้งหมดในปีการศกึษาที่ผ่านมา
 100 =  89.15 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 1.8   การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สาขา 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น 

จ านวนผู้เรียน
ที่ส าเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ 

จ านวนผู้
มีงานท า 

ร้อยละ 
จ านวนผู้
ประกอบ

อาชีพอิสระ 
ร้อยละ 

จ านวนผู้
ศึกษาต่อ 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช.          
การบีญชี  180  5  5  159  
การตลาด  86  5  7  67  
รวม ปวช. 308 266 86.38 10 3.76 12 4.51 226 84.96 

ระดับ ปวส.          
การบัญชี  91  31  9  36  
การตลาด  55  13  8  24  
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 12  3  2  4  

รวม ปวส. 193 158 81.87 47 29.75 19 12.03 64 40.51 
รวมทั้งหมด 501 424 84.63 57 13.44 31 7.31 290 68.40 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.8 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การมีงานท าและศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

89.15 15 5 75 ยอดเย่ียม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท าในสถาน 

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   378  คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถาน 

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  89.15  
1.3 ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ) 

จากการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีออกไปท างานและศึกษาต่อ ในสถานประกอบการ
และสถานศึกษา ได้รับแบบส ารวจความพึงพอใจตอบกลับมาจ านวนหนึ่ง พบว่า สถาน
ประกอบการและสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ท่ีไปท างานหรือศึกษาต่อ 
อยู่ในระดับ  ดี   (เฉล่ีย 4.17) 

2. จุดเด่น 
สถานศึกษามีจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. มีการดูแลและแนะแนวผู้เรียน    ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
3. มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
4. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

3. จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีจุดท่ีควรพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สถานศึกษาระบุจุดท่ีควรพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ควรพัฒนาด้านผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   จากระดับ ดีเลิศ ให้
ได้ระดับ  ยอดเย่ียม 

2. ควรพัฒนาด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  จากระดับ  ดีเลิศ   
ให้ได้ระดับ  ยอดเย่ียม 

3. ควรพัฒนาด้านผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   จากระดับ  ดีเลิศ   ให้ได้ระดับ  ยอดเย่ียม 
4. ควรพัฒนาด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)      จากระดับ  ดีเลิศ    

ให้ได้ระดับ  ยอดเย่ียม 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา  ดังนี้ 
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1. เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะแก่ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

2. เพิ่มกิจกรรมและโครงการสนับสนุนให้มีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. เพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่ดีขึ้น 
4. เพิ่มเวลาในการทบทวนการเรียนการสอนผู้เข้าสอบ เพื่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET)ท่ีดีขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
 1 ) ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อการประเมินที่ 2.1.1   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
ผู้รับผิดชอบ อ.วรรณา , อ.วณิชชา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้ 
สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพฒันาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มี 
2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรงุ 
หลักสูตร 

มี 

3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

มี 

4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา มี 
5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

มี 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

มี 
- โครงการบรรยายภาษี 
- แบบสอบถามจากการฝึกงาน 

2. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา มี 

- หมวดภาษาอังกฤษ 
- โครงการ Echo English เรียนผ่าน Internet 
- กิจกรรมการเรียน จัดให้มีการเรียนทุกด้าน   

3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

มี 

- โครงการบรรยายภาษี (หมวดของหมวดบัญชี) 
- ภาษาจีน เปล่ียนต าราเรียนไปใช้ของศูนย์จุฬา 
- บริการชุมชน สอนภาษาอังกฤษให้กับศาล 
  เยาวชนราชบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่าง 

4. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
มี 

- แผนการสอน 
- ชมรมภาษาจีน 
- ชมรมภาษาอังกฤษ 

5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขัน ของหมวด   
  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
- นักเรียนได้รับทุนไปเรียนต่อประเทศจีน 
- แบบประเมินจากการฝึกงาน 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 2.1.1 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

มีผลการประเมินท้ัง 
5 ข้อ 

2 5 10 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง 

เป็นระบบ    100  
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จ านวน 5  สาขา 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ) 
หน่วยงาน/สถานประกอบการ ยอมรับผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมี

ความพึงพอจากผลตอบรับผ่านทางการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา อยู่ในระดับร้อยละ 80 
ขึ้นไป
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ข้อการประเมินที่ 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบ อ.วรรณา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้ 
สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
การประเมิน             

ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฯเทียบกับจ านวนผู้จ านวนสาขาวิชาหรือสาขา
งานท้ังหมด โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การค านวณ 

ร้อยละ        
จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ 

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด
 100 =  ............100......... 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

รายการประเมิน 
ปวช. ปวส. รวม 

การ
บัญชี 

การตลาด 
การ
บัญชี 

การตลาด 
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
 

1.จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน      5 

2.จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

     5 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 2.1.2 
ผลการ
ประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ร้อยละ
100 

3 5 15 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา  

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม .......5.........  
1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม...........100............ 
1.3 ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา 

หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม) 

หน่วยงานและสถานประกอบการยอมรับและมีความพึงพอใจผู้เรียน ในการประยุกต์ใช้
ความรู้ ในการฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

  
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อการประเมินที่ 2.2.1   คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ อ.สุเทพ 
ค าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน ผลการด าเนินการ 
1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มี 
2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มี 

3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก า หนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น มี 

4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด 
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

มี 

5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 

มี 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 2.2.1   คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

หัวข้อการด าเนินการ จ านวน/ผลลัพท ์ ร้อยละ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1) ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 70 93.33 

แผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

69 92.00 

3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น 
PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 

60 80.00 

4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

60 80.00 

5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 

71 94.67 
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ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 2.2.1 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 88.00 2 5 10 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ...88.00 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้.......ยอดเยี่ยม 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคณุ ภาพแผนการจัด  

การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ) 
หัวหน้าหมวดวิชา/สาขาวิชาและฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบ ติดตาม การน าแผนการจัดการ

เรียนรู้ของแต่ละวิชาในการน าไปจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ีได้วางไว้ 
 
ข้อการประเมินที่ 2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ และน าไปใช้ในการ 

จัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ อ.สุเทพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 
การประเมิน             

ร้อยละของจ านวนจ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับจ านวนผู้จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด โดยพิจารณาใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 
การค านวณ 

ร้อยละ        จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                                                      

 

จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด
                             100 = 95.83 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใชใ้การ 

จัดการเรียนการสอนการค านวณ 

รายการประเมิน จ านวน/ผลลัพท ์ ร้อยละ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 72 100 

แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2.จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

69 95.83 

 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 2.2.2 
ผลการ
ประเมิน 

ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนการค านวณ 

ร้อยละ 
95.83 

3 5 15 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน....69  คน 
1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน.....95.83 
1.3 ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการ 

เรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการ 
จัดการเรียนการสอน) 

หัวหน้าหมวด/หัวหน้าสาขาวิชาและฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบและติดตามการน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน เป็นรายหน่วย อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อการประเมินที่ 3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 
ผูรั้บผิดชอบ อ.อัมพร, อ.นิรมล, อ.สมควร, อ.ณชยุต 
ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพื่อคุณภาพ 
จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
การประเมิน             

1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน ร้อยละ 90.28 
2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน  ร้อยละ 100 
3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน 
    ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง   ร้อยละ 100 
4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน 
    การสอน   ร้อยละ 97.22 
5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้การค านวณ 

ก าหนดให้   ร้อยละ 100 
N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
W = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
X = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 
      หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
Y = จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัด 
      การเรียนการสอน 
Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

การค านวณ 

ร้อยละ        
100           

5 
 =  97.5 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

ร้อยละ โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 72 100 

ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 65 90.28 
3. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 

72 100 

4. จ า นวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

72 100 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

70 97.22 

6. จ านวนครูผู้สอนท่ีครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

72 100 

 

การบริหารจัดการด้านบุคลากร. 

สาขางาน 
จ านวน

ครู 

จ านวน
ผูเ้รียน
ทั้งหมด 

อัตราส่วน
ครูต่อ
ผู้เรียน 

จ านวนครูที่
จบตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
รายวิชาที่

สอน 

ร้อยละ
ของครูที่
จบตรง
หรือ

สัมพันธ์ 

จ านวนครู
ที่ได้รับ
การ

พัฒนา 

ร้อยละ 

จ านวนครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับ
เกียรติคุณ 
ยกย่อง 

ร้อยละ 

ปวช.   การบัญชี 10 281 28:1 10 100 10 100 3  
ปวช.   การตลาด 11 225 20:1 11 100 11 100 4  
     รวม ปวช. 21 506 24:1       
ปวส.   การบัญชี 7 209 30:1 7 100 7 100 3  
ปวส.   การตลาด 5 84 17:1 5 100 5 100 4  
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 23 3:1 8 100 8 100 4  
    รวม ปวส. 20 316 16:1       
รวมทุกสาขางาน 41         
ครูสามัญ 17   15 88.24 17 100 11  
ครูต่างประเทศ 14   9 64.29 11 78.57 4  
รวมครทูั้งหมด 72   65 90.28 69 95.83   
บุคลากรทางการศึกษา 19       2  
รวมครูและบุคลากร 91       35 38.46 
อัตราส่วนบุคลากรต่อคร ู 4:1         
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 3.1.1 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 97.5 5 5 25 ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน    65  คน 
   2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน    72   คน 
   3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี 

   หลากหลาย   72   คน 
4. จ านวนครูที่ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 
    การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน     70   คน 
5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ 
    แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้     72   คน 

1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน     97.5 
1.3 ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนของสถานศึกษา) 
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้การยอมรับต่อคุณภาพของครูผู้สอนของ

สถานศึกษา โดยพิจารณาจากความพึงพอใจในระดับดีมาก ท่ีได้รับจากการหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงาน 
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ข้อการประเมินที่ 3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
ผูรั้บผิดชอบ อ.อัมพร, หัวหน้าหมวด 
ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชา 
ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ 
ในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
การประเมิน             

1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
5. รอ้ ยละของครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
การค านวณ  ก าหนดให้ 
N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
W = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
X = จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยี นรู้ 
Y = จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

การค านวณ 

ร้อยละ        
100           

5 
 =  99.17 

การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

รายการประเมิน 
จ านวน/
ผลลัพท ์

ร้อยละ 
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
1. จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 72 100 

ข้อมูลครูผู้สอน
และแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 71 98.61 
3. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนและ
รายวิชาเป็นปัจจุบัน 

71 98.61 

4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

72 100 

5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 72 100 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 71 98.61 
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การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

สาขางาน 
จ านวน

ครู 

จ านวน
ครูผู้สอนที่
จัดท าข้อมูล
ผู้เรียนเปน็
รายบุคคล 

จ านวนครูผู้สอนที่
มีข้อมูลสารสนเทศ
หรือเอกสารประจ า

ชั้นเรียนและ
รายวิชาเป็น

ปัจจุบัน 

จ านวนครูผู้สอนที่
ใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการช้ัน

เรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอนที่
ใช้วิธีการเสริมแรง
ให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งม่ันต้ังใจในการ

เรียน 

จ านวนครูผู้สอน
ที่ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียน
และด้านอื่น ๆ 

การบัญชี 17 17 17 17 17 17 
การตลาด 16 16 16 16 16 16 

คอมพิวเตอร์ 8 8 8 8 8 8 
ครูสามัญ 17 17 17 17 17 17 

ครู
ต่างประเทศ 

14 13 13 14 14 13 

รวม 72 71 71 72 72 71 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 3.1.2 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการช้ันเรียน ร้อยละ 99.17 3 5 15 ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล   72  คน 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน  
    71 คน 
3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ 
    เรียนรู้  71  คน 
4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน  72  คน 
5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ  71  คน 
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1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน    99.17 
1.3 ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการบริหาร 

จัดการช้ันเรียน) 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของครูผู้สอนในระดับ ยอดเย่ียม และได้รับความพึง

พอใจจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการเป็นอย่างมาก จากผลตอบรับท่ียอดเย่ียมเมื่อได้ส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงาน 

 
ข้อการประเมินที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ อ.อัมพร, หัวหน้าหมวดหลัก 
ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการ 
พัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
การประเมิน             

1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
   การสอน 
4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรบั 
     หรือเผยแพร่ 
การค านวณก าหนดให้ 
N = จ านวนครูผู้สอนท้ังหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
W = จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี 
X = จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
Y = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z = จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
      หรือเผยแพร่ 
การค านวณ 

ร้อยละเฉลี่ย        
100           

5 
   =  73.89 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

รายการประเมิน 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

ร้อยละ โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. จ านวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 72 100 

ข้อมูลการประเมินตนเอง
ของครูผู้สอน 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ
พัฒนาวิชาชีพ 

68 94.44 

3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างนอ้ย 12 ช่ัวโมง
ต่อป ี

69 95.83 

4. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

65 90.28 

5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ 

54 75 

6. จ านวนครูผสู้ อนท่ีใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือ 
เผยแพร่ 

10 13.89 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 3.1.3 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การพัฒนาตนเองและพฒันา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 73.89 2 4 8 ดีเลิศ 
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ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ  68  คน 

2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี  69  คน 
3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ      
    เรียนการสอน  65  คน 
4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  54  คน 
5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ 
    ยอมรับหรือเผยแพร่  10  คน 

1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   73.89 
1.3 ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน) 

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้การยอมรับต่อคุณภาพของครูผู้สอนของ
สถานศึกษา โดยพิจารณาจากความพึงพอใจในระดับดีมาก ท่ีได้รับจากการหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงาน 

 
ข้อการประเมินที่ 5.5   การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ผู้รับผิดชอบ อ.สุรินญา 
ค าอธิบาย 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 
การประเมิน             

ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับ 
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
การค านวณ 

ร้อยละ        
จ านวนห้องเรียน ห้องปฏบิัตกิารที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงในการจัดการเรยีนการสอน

จ านวนห้องเรียน ห้องปฏบิัตกิารที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
 100 =  ......100..... 

 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึน้ไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 5.5   การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

รายการประเมิน จ านวน/ผลลัพท ์ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 

105 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
และข้อมูลการใช้
อินเทอร์เน็ตได้ 

2. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

105 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 5.5 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียน 

ร้อยละ 100 2 5 10 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 

จัดการเรียนการสอน  105 ห้อง 
1.2 เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ 

จัดการเรียนการสอน    100 
1.3 ผลสะท้อน :  (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน) 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ในระดับดี 
 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อการประเมินที่ 3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ หมวดคอมฯ 
ค าอธิบาย 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา 
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การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา มี 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มี 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน 
การบริหารจัดการศึกษา 

มี 

การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หัวข้อการด าเนินการ ผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา ด าเนินการ 1.งานทะเบียน 

2.งานปกครอง 
3.งานห้องสมุด 
4.งานอาคารสถานท่ี 
5.งานวิชาการ 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด าเนินการ 

3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด าเนินการ 

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ 

5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 3.2.2 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

ปฏิบัติครบ 5 ข้อ 5 5 25 ยอดเย่ียม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ี 

มีประสิทธิภาพ    มีระบบ wifi ท่ีครอบคลุมท้ังสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
1.3 ผลสะท้อน : (สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน) 
มีระบบ wifi ท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีในสถานศึกษา ตามสถานการณ์ปัจจุบันและในบริบท

ของสถานศึกษา 
 
ข้อการประเมินที่ 5.1  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
ผู้รับผิดชอบ อ.ธวัช 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ 
ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์ และ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด าเนินการ 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

ด าเนินการ 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนด 

ด าเนินการ 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด าเนินการ 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
การเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ด าเนินการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 5.1  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

หัวข้อการด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินการ 
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
1. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ  

แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

 

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนด 

 

4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

 

5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 5.1 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ห้อง 
ปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

ปฏิบัติครบท้ัง 5 
ข้อ 

2 5 10 ยอดเย่ียม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการ 

จัดการเรียนรู้....100 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

ยอดเย่ียม 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม) 
มีผู้เรียนและหน่วยงานภายนอกมาใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติในการจัดการอบรม จัด

สอบ จัดการแข่งขันในโอกาสต่างๆ และเกิดความเช่ือมั่นต่ออาคารและสถานท่ีของสถานศึกษา 
 
ข้อการประเมินที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ อ.ธวัช 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมท้ัง 
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทาง 
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
1.1 ระบบส่งก าลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 

มี 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ มี 
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ าระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มี 
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย มี 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมนิ 5 ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมนิ 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมนิ 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมนิ 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมนิ 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

หัวข้อการด าเนินการ ผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. ระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ด าเนินการ 

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

2. ระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ ด าเนินการ 

3. ถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก 
ปลอดภัย มีระบบระบายน า้ ระบบก าจัดขยะ 
ภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ด าเนินการ 

4. ระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ด าเนินการ 

5. ระบบรักษาความปลอดภัย ด าเนินการ 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 5.2 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ปฏิบัติครบท้ัง 5 ข้อ 2 5 10 ยอดเย่ียม 

 
ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาการคมนาคมภายในสถานศึกษา  

ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง...ร้อยละ 100 

1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน    ยอดเย่ียม 
1.3 ผลสะท้อน : (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน) 

ผู้เรียนและผู้ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดี  
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ข้อการประเมินที่ 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
ผู้รับผิดชอบ อ.คนึงนิตย ์
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง มี 
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

มี 

3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และ
มีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

มี 

4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 

มี 

5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน มี 
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุด 3 โครงการ 1.โครงการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนเข้า
ใหม่ 
2.โครงการรักการอ่าน 
3.โครงการจิตอาสาช่วยงาน

2. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

มี 

3. จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

มีเพียงพอ 
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4. จ านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 1,124 ห้องสมุด 
5. จ านวนผู้เรียนท่ีใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 964 
6. จ านวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 5 สาขา 
7. จ านวนสาขาวิชาท่ีมีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 5 สาขา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 5.3 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย
บริการ 

มีผลการประเมินท้ัง 5 ข้อ 2 5 10 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ    85.76 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ   ยอดเย่ียม 
1.3 ผลสะท้อน : (ความพึงพอของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ) 

อยู่ในระดับ ดีมาก และมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาด้าน IT 
 
ข้อการประเมินที่ 5.4  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ อ.สุรินญา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและ 
งบประมาณ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มี 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ 
ใช้ข้อมูล 

มี 

3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา มี 

4. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มี 
5. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา มี 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมนิ 4 ข้อ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ข้อ 3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เหมาะสม 

แผนการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 

มี
ผู้รับผิดชอบ 

3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชง้านภายในสถานศึกษา ครอบคลุม 
4. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มี 
5. ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา มี 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 5.4 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

มีผลการ
ประเมิน 5 ข้อ 

2 5 10 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา  500 MBPS 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ 

งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา    ยอดเย่ียม 
1.3 ผลสะท้อน : (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา) 
มีระบบ Internet ครบทุกห้องเรียน 280 เครื่อง และ wifi ครอบคลุมพื้นท่ี 80% ของ

สถานศึกษา พร้อม Internet ความเร็วสูง 
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4.2.4 ด้านน านโยบายสู่การปฏบิัติ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อการประเมินที่ 4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผู้รับผิดชอบ อ.ณชยุต 
ค าอธิบาย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส า นักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและ 
สถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การประเมิน  
 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้           

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ด าเนินการ 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.1 จัดท าแผนงานและจัดท า แผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 

ด าเนินการ 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 

ด าเนินการ 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 

รอการ
อนุมัติ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

รอการ
อนุมัติ 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ท้ัง 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามขั้นตอนท่ี 1 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 4.1   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

หัวข้อการด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา มีความพร้อม ได้ด าเนินการลงนาม 
MOU กับ บ.สหสากล 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัดแล้ว 
และส่งเรื่องเมื่อขอเปิด
การระบบทวิภาคีต่อ  
สอศ.แล้ว รอการอนุมัติ 

2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ด าเนินการ 
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ด าเนินการ 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 

 

5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา  
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 4.1 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

ปฏิบัติถึงขั้นตอนท่ี 3 6 3 18 ดี 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  66.67 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี  รอการอนุมัติ 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   รอการอนุมัติ 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี) 
ได้ด าเนินการท าข้อตกลง MOU กับสถานประกอบการแล้ว และอยู่ในช่วงรอการอนุมัติ

จาก  สอศ. ให้เปิดรับสมัครรับนักเรียน และจะเพิ่มสถานประกอบการให้เป็นเครือข่ายท่ีมากขึ้น 
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2) จุดเด่น 
สถานศึกษามีจุดเด่นของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

ในระดับ คุณภาพ ยอดเย่ียม 
3. มีคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
4. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ใน

ระดับ คุณภาพ ยอดเย่ียม 
5. มีการจัดการเรียนการสอน  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
6. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
7. มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน   ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
8. มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
9. มีการจัดการด้านอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  ในระดับคุณภาพ  

ยอดเย่ียม 
10. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
11. มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
12. 12. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   ในระดับคุณภาพ  

ยอดเย่ียม 
3) จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษามีจุดท่ีควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ควรมีการพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ   จากระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    ให้อยู่ในระดับคุณภาพ    ยอดเย่ียม 
2. ควรมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    จากระดับคุณภาพ  ดี    ให้อยู่ในระดับคุณภาพ    ยอดเย่ียม 

4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
สถานศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา 
1. เพิ่มให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการเข้าอบรมและพัฒนาครูให้มากขึ้น 
2. ด าเนินการให้มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อการประเมินที่ 3.2.1   การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบ อ.อัมพร 
ค าอธิบาย 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของ 
สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา มี 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา 

มี 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 3.2.1   การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

หัวข้อการด าเนินการ ผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ม ี 1.มาตรฐานการอาชีวศึกษา

ของสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาสถานศึกษา 
3.แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.คณะกรรมการของ
สถานศึกษา 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ม ี
3. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ม ี
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ม ี

5. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ม ี
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 3.2.1 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การบริหารสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 5 5 25 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา   100 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   ยอดเย่ียม 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษาและเป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วน 

 
ข้อการประเมินที่ 4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ, อ.กุลกานต์, อ.วรรณา, อ.กัลยาณี, อ.สุรินญา 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



82 
 

การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพฒันาศักยภาพครู
และครูฝึกในสถานประกอบการ 

มี 

3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร
อย่างเป็นรูปธรรม 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด 
การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มี 

เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

หัวข้อการด าเนินการ ผลการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายใน
การจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

ด าเนินการ 
1.โครงการอบรมครูจัดโดยศูนย์
วิชาการ 
2.ชมรมภาษาอังกฤษ 
3.ชมรมภาษาจีน 
4.โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษีอากรให้แก่นักเรียน 
5.อบรมครูค าสอน 

2. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

ด าเนินการ 

3. จ านวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 5 สาขา 
4. จ านวนสาขางานท่จี  ัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศ

5 สาขา 
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และหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 6.โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 
7.โครงการจิตอาสาสร้างสุขให้
น้อง 
8.ท าสัญญากับครูต่างประเทศ
เพื่อสอนให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา 

5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา ด าเนินการ 
6. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการ 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 4.2 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ด าเนินการท้ัง 5 ข้อ 2 5 10 ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  100 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   ปฏิบัติครบ 5 ข้อ 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการเรียนการสอน) 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการของสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและเป็นท่ียอมรับของ
ทุกภาคส่วน 
 

ข้อการประเมินที่ 4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
ผู้รับผิดชอบ อ.สิริวรรณ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้ 
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน ด าเนินการ 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด าเนินการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ ด าเนินการ 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ด าเนินการ 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา ด าเนินการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 

หัวข้อการด าเนินการ 

จ านวนกิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม/

งาน 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา 
ผู้เรียน 

เข้าร่วม ร้อยละ เข้าร่วม ร้อยละ 
1. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

75 82.42 1124 100 

จ านวนกิจกรรมใน
การบริการชุมชน
และจิตอาสา   29  

กิจกรรม 

2. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

76 83.52 1124 100 

3. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

63 69.23 1124 100 

4. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

82 91.11 1124 100 

5. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

67 73.63 1124 100 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 4.3 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การบริการชุมชนและจิต
อาสา 

ด าเนินการท้ัง 5 ข้อ 2 5 10 ยอดเย่ียม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา   29  กิจกรรม 
1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา     ยอดเย่ียม 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ

ให้บริการชุมชนและจิตอาสา) 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมในการบริการ

ชุมชนและจิตอาสา ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆจนได้รับการยอมรับเป็นอย่าง
ดีเย่ียม 

 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
      1) ผลสัมฤทธิ์ 
ข้อการประเมินที่ 1.4   ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ อ.สุเทพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา มี 3 กิจกรรม 
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรอืได้รับ
รางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

มี 97 ช้ินงาน 

3. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับภาค 

มี 23 ช้ินงาน 

4. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัด
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

มี 7 ช้ินงาน 

5. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศ
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

- 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ผลการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ในสถานศึกษา 

3 1.โครงการอาชีวศึกษาดรุณาวิจัย 
ครั้งท่ี 4 
2.โครงการประกวดหนงัส้ัน 
3.โครงการประกวดการ์ดอวยพร 
4.โครงงานของทุกสาขาวิชา  

2. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 

97 

3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับ
จังหวัด ระดับภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

- 

หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไม่นับรางวัลชมเชย  
เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 1.4 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

มีผลการ
ประเมินตามข้อ 

1 และข้อ 4 
3 4 12 ดีเลิศ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย....97.... คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

จ านวน.................-..............คน 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาน าผลงาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยัของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่) 
กรรมการวิพากษ์ผลงานการวิจัย ในการประกวดผลงาน วิจัย ดรุณาฯ ครั้งท่ี 4 ช่ืนชมใน

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและได้น าผลงานไปเป็นตัวอย่างในมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  
จ.ลพบุรี ด้วย 
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2) จุดเด่น 
สถานศึกษามีจุดเด่นของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
2. มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
3. มีการบริการชุมชนและจิตอาสา    ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

 
3) จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษามีจุดท่ีควรพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. ด้านการมีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   จากระดับคุณภาพ        ดี
เลิศ  ให้ได้ในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 

 
4) ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 

สถานศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. เพิ่มการสนับสนุนให้แก่ผู้เรียนด้านการมีผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ในการประกวด แข่งขัน ท้ังในระดับ จังหวัด ภาค ชาติ ให้มากขึ้น 

  



88 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561  
 

สถานศึกษาขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  112 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 115 97.40 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 4 12 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้  20 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 25 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  95 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 95 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)             ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเดน็การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 2 4 8 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  83 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 85 97.65 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้อง ปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 2 5 10 
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)             ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 6 3 18 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  18 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 30 60 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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มาตรฐานท่ี 3  การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)             ดี (รอ้ยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนท่ีได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้  12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)              ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)           ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 97.40 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80.00 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 100.00 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 60.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100.00 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 80.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.56 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)               
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)            
ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       
ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการ
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก มาศึกษา วิเคราะห์
เพื่อก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานและ
ประเด็นการ

ประเมิน 

แผนพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

(แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม) 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

ประเด็นที่ 1.1 
ด้านความรู้ 

1..ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น งานทะเบียน 
2.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคะแนน 
เฉล่ียสะสม 2.50 ข้ึนไป 

งานทะเบียน 

3.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

งานทะเบียน 

4.โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 อ.สุดารัตน์ 
5.ผลการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษจากครูต่างประเทศ หมวดอังกฤษ 
6.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) อ.วราภรณ์ 

ประเด็นที่ 1.2  
ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ 

1.งานข้อมูลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หมวดคอมฯ 
2.งานข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน 

อ.วณิชชา 

3.โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อ.กุลกานต์ 
4.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษีอากรให้ นร./นศ.   หมวดบัญช ี
5.โครงการวันวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
6.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส.สาขาบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ 3 สาขาวิชาหลัก 
7.โครงการนักเรียนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชน หมวดบัญช ี
8.โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง  
(English Club, Excursion, English Camp) 

หมวดอังกฤษ 

9. การทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 3 สาขาวิชาหลัก 
 
 
 

1. จิตอาสางานเวชระเบียน รพ. ราชบุรี กิจกรรม 
2. โครงการบริจาคโลหิต กิจกรรม 
3.งานได้รับเงนิบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเพื่อเป็นทุนการศึกษา อ.กุลกานต์ 
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ประเด็นที่ 1.3  
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

4.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง เข้าแถวตอนเช้า ฝ่ายจริยะ 
5.กิจกรรมอาชีวะ จิตอาสา สร้างสุขให้น้อง ฝ่ายจริยะ 
6.กิจกรรมอาชีวะ อาสาพาความสุขสู่ผู้สูงวัย ฝ่ายจริยะ 
7.กิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ฝ่ายจริยะ 
8.กิจกรรมเคาะประตูบ้าน ฝ่ายจริยะ 
9.การอภิบาลให้ค าปรึกษา ฝ่ายจริยะ 
10.โครงการค่ายปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. 1 วิชาการกิจกรรม 
11.โครงการวิทยาลัยบ้านสานสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรม 
12.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ฝ่ายจริยะ 
13.โครงการดอกสร้อย ร้อยคุณธรรม จริยะ 
14.โครงการโฮมรูม ฝ่ายจริยะ 
15.โครงการรักดี มีวินัย อ.ปิยวดี 
16.โครงการแต่งกายดี มีมารยาท อ.ปิยวดี 
17.โครงการวันไหว้ครู ฝ่ายกิจกรรม 
18.โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาษาไทย 
19. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลท่ี 10 ฝ่ายกิจกรรม 
20.โครงการวันกตเวทิตา วันแม่แห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม 
21.โครงการวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม 
22.โครงการวิชาชีพ ภาษาไทย 
23.โครงการวันคริสต์มาส ฝ่ายกิจกรรม 
24.โครงการพิธีลาครู ฝ่ายกิจกรรม 
25.โครงการท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันเข้าพรรษา หมวดสังคม 
26.โครงการกีฬาภายใน ฝ่ายกิจกรรม 
27.โครงการกีฬาเช่ือมความสามัคคี(กีฬากลางวัน) พลานามัย 
28.โครงการวันรับใบประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3, ปวส.2 ฝ่ายกิจกรรม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

ประเด็นที่ 2.1 
ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

1.งานส ารวจข้อมูลความต้องการของครูในการพัฒนารายวิชาทุกวิชา อ.วรรณา 
2.งานข้อมูลการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อ.วรรณา, 
อ.วณิชชา 

3.งานติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา และน า
ผลไปพัฒนา 

อ.วรรณา 

4.งานข้อมูลตอบกลับความพึงพอใจด้านความสอดคล้องในสาขาวิชาท่ีเรียนกับ
ความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

อ.วรรณา 
อ.วณิชา 
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ประเด็นที่ 2.2 
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1.งานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

อ.สุเทพ 

2.งานข้อมูลการจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับ
จ านวนผู้เรียน 

ฝ่ายทะเบียน 

3.งานข้อมูลครูทุกคนและทุกรายวิชามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรม ค่านิยมและอัตลักษณ์วิทยาลัยฯและสอดแทรกหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม 

อ.สุเทพ 

4.งานสมุดบันทึกการสอนรายวันประจ าห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ 
5.งานข้อมูลแสดงการวัดผลประเมินแต่ละรายวิชา ฝ่ายวิชาการ 
6.งานข้อมูลการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร อ.สุเทพ 
7.งานบัญชีรายช่ือครูในแต่ละสาขาวิชา ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอน 

อ.นิรมล 

8.งานข้อมูลงานวิจัยของครูผู้สอนทุกคน อ.สุเทพ 
9.งานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณและ
รางวัลต่างๆจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

อ.วณิชชา 

10.งานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 

อ.สุเทพ 

11.งานข้อมูลการส่งครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ฝ่ายวิชาการ 
12โครงการอบรมการสร้างส่ือและการสร้างคลังข้อสอบ การตลาด 
13.โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ฝ่ายวิชาการ 
14.โครงการอบรมครูเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาและการด าเนินชีวิต 

วิชาการ, 
ทุกหมวดวิชา 

15. โครงการอบรมครูหลักสูตร รหัสลับ ครูที่ปรึกษา 3 มิติ วิชาการ 
16. ครูคาทอลิกอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้น าการศึกษาคาทอลิก จริยะ 
17.บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมดิจิตัลและการจัดการเทคโนโลยีในภาคธุรกิจยุค
ไทยแลนด์ 4.0” 

การบัญชี 

ประเด็นที่ 2.3 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

1.งานข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อ.ธวัช 
2.งานข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบ
อินเตอร์เนต 

หมวดคอมฯ 

3.งานข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อ.ธวัช 
4.งานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อ.คนึงนิตย ์
5.งานข้อมูลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ อ.ธวัช 
6.โครงการประเมินความพึงพอใจต่อส่ือ แหล่งเรียนรู้หรือเทคโนโลยี่สารสนเทศ อ.สุเทพ 
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หรือโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 
7.โครงการตรวจสารเสพติด ฝ่ายปกครอง 
8.โครงการอาคารเรียนสีขาว อ.ปิยวดี 
9.โครงการรักห้องเรียน อ.ปิยวดี 
10.โครงการพื้นท่ีสีขาว อ.ปิยวดี 

ประเด็นที่ 2.4 
ด้านการน า

นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

1.งานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อ.ณชยุต 
2.โครงการตลาดนัดอาหารอร่อย อ.กุลกานต์ 
3.โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา อ.กุลกานต์ 
4.โครงการวันวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
5.โครงการวิทยาลัยคุณธรรมจัดท าบัญชีเงินออม หมวดบัญช ี

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 
ประเด็นที่ 3.1 

ด้านความ
ร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

1.งานข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อสถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน 

อ.วณิชชา 

2.งานข้อมูลตอบกลับความพึงพอใจด้านความสอดคล้องในสาขาวิชาท่ีเรียนกับ
ความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

อ.วณิชชา 

3.งานส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 

อ.วณิชชา 

4.งานจิตอาสาเวชระเบียน รพ.ราชบุรี ฝ่ายกิจกรรม 
5.กิจกรรมแบ่งปันความสุขเทศกาลคริสต์มาส ฝ่ายจริยะ 
6.โครงการทุนเรียนฟร ี อ.วราภรณ์ 
7.โครงการเรียนรู้ภาษา อังกฤษในสถานการณ์จริง  
  (English Club, Excursion, English Camp) 

หมวดอังกฤษ 

8.โครงการบริจาคโลหิต ฝ่ายกิจกรรม 
9.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษีอากรให้ นร./นศ.   หมวดบัญช ี
10.โครงการทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หมวดวิทย-์คณิต 
11.โครงการทัศนศึกษาตันแลนด์ ฝ่ายกิจกรรม 

ประเด็นที่ 3.2  
ด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์
งานวิจัย 

1.งานวิจัยในช้ันเรียนท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษา อ.สุเทพ 
2.งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้เผยแพร่สู่สาธารณะ อ.สุเทพ 
3.โครงการอาชีวศึกษาดรุณาวิจัย อ.สุเทพ 
4.โครงการวิชาชีพ การบัญชี การตลาด  หมวดการบัญชี, 

หมวดการตลาด, 
หมวดคอมฯ 

 


