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 ตอนที่ 3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา 

มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

สถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เมื่อครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอน  และสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่งฝุายวิชาการ  ฝุายวิชาการได้ด าเนินการด้าน T- Score 
สรุปคะแนนเรียบร้อยแล้วจึงส่งมายังงานทะเบียนด าเนินงานตามระบบของงานทะเบียน  แสดงผลการเรียน  
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.1 ผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 

 

หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา/สาขาาาน ชั้นปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่
ลาทะเนบียน

เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 
ค่า

คะแนน 

ปวช. 
พณิชยกรรม 

การบัญชี/การบัญชี 
1 68 3 65 65 100 5.00 
2 38 1 37 30 81.08 4.05 
3 67 6 64 62 96.88 4.84 

การตลาด/การตลาด 
1 44 7 37 35 94.59 4.72 
2 16 2 14 13 92.86 4.64 
3 16 3 13 13 100 5.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1 77 4 73 68 93.15 4.65 
2 90 6 84 69 82.14 4.10 
3 120 1 119 114 95.80 4.79 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ช่างไฟฟูาก าลัง/ 
ไฟฟูาก าลัง 

1 83 11 72 64 88.89 4.44 
2 69 4 65 56 86.15 4.30 
3 89 4 85 76 89.41 4.47 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 11 1 10 9 90 4.50 
2 17 1 16 16 100 5.00 
3 41 - 41 36 87.80 4.39 

ช่างยนต์/ยานยนต์ 
1 172 12 160 136 85 4.25 
2 146 10 136 131 96.32 4.81 
3 152 15 137 131 95.62 4.78 
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หลักสูตร/
ประเนภทศนชา 

สาขาศนชา/สาขาาาน ชั้นปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่
ลาทะเนบียน

เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ที่ออก

กลาาคัน 
(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ที่เนหลือ 

(3) 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขก้นไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 
ค่า

คะแนน 

ช่างกลโรงงาน/ 
เครื่องมือกล 

1 120 20 100 88 88 4.40 
2 65 4 61 54 88.52 4.42 
3 44 2 42 36 85.71 4.28 

รศม ปศช. 1,545 114 1,431 1,302 90.99 4.54 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี/การบัญชี 
1 64 - 64 64 100 5.00 
2 46 4 42 42 100 5.00 

การตลาด/การตลาด 
1 34 1 33 33 100 5.00 
2 21 - 21 21 100 5.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1 116 3 113 95 84.07 4.20 
2 68 - 68 67 98.53 4.92 

ปวส. 
 อุตสาหกรรม 

ไฟฟูาก าลัง/ 
ไฟฟูาก าลัง 

1 90 3 87 87 100 5.00 
2 73 1 72 70 97.22 4.86 

อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

1 13 2 11 11 100 5.00 

2 - - - - - - 
เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต์ 

1 114 1 113 113 100 5.00 
2 89 3 86 86 100 5.00 

เทคนิคการผลิต/
เครื่องมือกล 

1 37 5 32 29 90.63 4.53 
2 - - - - - - 

รศม ปศส. 765 23 742 718 96.77 4.83 
รศม ปศช. และ ปศส. 2,310 137 2,173 2,020 92.96 4.64 

 
หมายเนหตุ  1. ข้อมูลจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย 

ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดู
ร้อนให้นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต
ให้เปิดท าการสอน 

3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 
4. ในกรณีท่ีมีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียน 

ทั้งหมดด้วย 
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ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
92.96 4.64 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00  

ดี 3.51 – 4.50  
พอใช้ 2.51 – 3.50  

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50  

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
  

ใบรายงานผลการเรียน(เรียงคะแนน) งานทะเบียน 
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มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี  1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาจัดท าเครื่องมือวัด 5 ระดับ  เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และอ่ืนๆ เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อพฤติกรรมของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทางพ้ืนฐาน  ที่จ าเป็นในการท างาน คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ 

 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.2  คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพขอา

ผู้เนรียน 
 

มีการประเนมนนคศาม
พกาพอใจโดยก าหนด
กลุ่มตัศอย่าาและน า
ข้อมูลมาศนเนคราะห์ 

จ านศนสถาน 
ประกอบการ 

และบุคคลในชุมชน
ที่ท าการประเนมนน 

(1) 

จ านศนสถานประกอบการ 
และบุคคลในชุมชนที่มีผล
การประเนมนนคศามพกาพอใจ

เนฉลี่ย  3.51 – 5.00 
(2) 

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเนมนน

คศามพกาพอใจเนฉลี่ย 
3.51 – 5.00 

(3) 
มี          285 238 83.50 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

การประเนมนน ร้อยละคศามพกาพอใจ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มี 83.50 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

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

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

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

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของ

ผู้เรียน
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ 
และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษานั้น ตามนโยบายส านักงาน
จากส านักงานบริหารงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ. ) โดยการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแบ่งการ
ทดสอบออกเป็นภาคทฤษฏีและปฏิบัติซึ่งสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในสัปดาห์ที่ ๑๖ ของภาคเรียนที่๒ 
ทางวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้งานวัดผลและการประเมินผลเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ โดยรับข้อสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพ่ือจัดท าส าเนาที่ใช้ในการสอบ 
การด าเนินงาน งานวัดผลและประเมินผลได้จัดท าเป็นโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เริ่มจากการ ขอ
อนุญาตด าเนินงานตามโครงการ จากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล เพ่ือจัดท า
ตารางสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการคุมสอบในแต่ละสาขางาน จากนั้น
ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ ซึ่งผลการสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นั้นจะประกาศผ่านทางวิทยาลัย 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 
 

ที ่ ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ

ทุกรายศนชาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

(1) 

จ านศนผู้เนรียนชั้น
ปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านเนกณฑ์ฯ 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ค่า
คะแนน 

1 ปศช.   

พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี 67 62 92.54 5.00 
พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด 17 13 76.47 4.77 
พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 109 109 100.00 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 98 84 94.38 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส ์ 41 38 92.68 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ยานยนต ์ 152 118 77.63 4.85 
อุตสาหกรรม/ช่างกลโรงงาน/เครือ่งมือกล 44 33 75.00 4.68 

รศม 519 457 88.05 4.50 
2 ปศส.  

บริหารธรุกิจ/การบัญชี/การบัญช ี 46 42 91.30 5.00 
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บริหารธรุกิจ/การตลาด/การตลาด 21 21 100.00 5.00 

บริหารธรุกิจ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 68 68 100.00 5.00 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 73 72 98.63 5.00 

อุตสาหกรรม/เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต ์ 89 84 94.38 5.00 

รศม 297 287 96.63 5.00 

รศม ปศช. และ ปศส. 816 744 91.18 5.00 
 

หมายเนหตุ  จ านวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
91.18 5.00 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00  

ดี 3.51 – 4.50  
พอใช้ 2.51 – 3.50  

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50  

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 

๑. จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ าแนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส. 
๒. จ านวนนักเรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยจ าแนกเป็นระดับ ปวช.  

และ ปวส 
๓. ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนเป็นผู้รับรองผล 
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มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับชาตนด้าน
อาชีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

๑. ส่งรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทางออนไลท์ไปที่ สทศ.   
๒. ก าหนดตารางและจัดสอนให้กับนักเรียน-นักศึกษา 
๓. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ การสอบ V-NET 
๔. ประชาสัมพันธ์ ก าหนดการสอบให้นักศึกษาทราบ 
๕. ด าเนินการจัดสอบ V-NET ให้วิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการจากส่วนกลาง 
๖. ประกาศผลการสอบ V-NET 

 

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปศช. และปศส. 

ที ่ ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า

ทดสอบ 

จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์ 

ร้อยละ 
ค่า

คะแนน 

1 ปศช.   

พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี 66 24 36.36 3.64 
พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด 18 4 22.22 2.22 
พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 122 48 39.34 3.93 

อุตสาหกรรม/ช่างไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 88 16 18.18 1.82 
อุตสาหกรรม/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส ์ 41 15 36.59 3.66 

อุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ยานยนต ์ 152 25 16.45 1.64 
อุตสาหกรรม/ช่างกลโรงงาน/เครือ่งมือกล 44 8 18.18 1.82 

รศม 531 140 26.37 2.64 
2 ปศส. 

บริหารธรุกิจ/การบัญชี/การบัญช ี 49 26 53.06 5.00 
บริหารธรุกิจ/การตลาด/การตลาด 23 6 26.09 2.61 
บริหารธรุกิจ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 70 32 45.71 4.57 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 74 14 18.92 1.89 
อุตสาหกรรม/เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต ์ 88 14 15.91 1.59 

รศม 304 92 30.26 3.03 
รศม ปศช. และ ปศส. 835 835 232 27.78 
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ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
27.78 2.78 พอใช้ 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00  

ดี 3.51 – 4.50  
พอใช้ 2.51 – 3.50  

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50  

 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 

1. จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. 
2. จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่

จ าเป็นในการท างานโดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. 
๓. รายงานผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย

จ าแนกตามหลักสูตร ปวช. และปวส.  
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มาตราานที่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับชาตนด้าน
อาชีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขก้นไปในกลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

๑. ส่งรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทางออนไลท์ไปที่ สทศ.   
๒. ก าหนดตารางและจัดสอนให้กับนักเรียน-นักศึกษา 
๓. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ การสอบ V-NET 
๔. ประชาสัมพันธ์ ก าหนดการสอบให้นักศึกษาทราบ 
๕. ด าเนินการจัดสอบ V-NET ให้วิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการจากส่วนกลาง 
๖. ประกาศผลการสอบ V-NET 

 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา ระดับ ปศช. และปศส.  
 

ที ่ ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนที่

ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ 
กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบผ่าน
เนกณฑ์ 

กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 
ร้อยละ 

ค่า
คะแนน 

1 ปศช.   

พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี 66 24 36.36 3.64 
พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด 18 3 16.67 1.67 
พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 122 47 38.52 3.85 

อุตสาหกรรม/ช่างไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 88 26 29.55 2.95 
อุตสาหกรรม/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส ์ 41 14 34.15 3.41 

อุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ยานยนต ์ 152 37 24.34 2.43 
อุตสาหกรรม/ช่างกลโรงงาน/เครือ่งมือกล 44 15 34.09 3.41 

รศม 531 166 31.26 3.13 
2 ปศส.  

บริหารธรุกิจ/การบัญชี/การบัญช ี 44 19 43.18 4.32 
บริหารธรุกิจ/การตลาด/การตลาด 23 7 30.43 3.04 
บริหารธรุกิจ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 70 20 28.57 2.86 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 74 14 18.92 1.89 
อุตสาหกรรม/เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต ์ 88 12 13.64 1.36 

รศม 299 72 24.08 2.41 
รศม ปศช. และ ปศส. 830 238 28.67 2.87 
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ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
28.67 2.87 พอใช้ 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00  

ดี 3.51 – 4.50  
พอใช้ 2.51 – 3.50  

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50  

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. 
2. จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้ านความรู้และทักษะที่

จ าเป็นในการท างานโดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. 
3. รายงานผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย

จ าแนกตามหลักสูตร ปวช. และปวส.  
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มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาชีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนชาชีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีศึกกาารับรอา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพส าหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ 
และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษานั้น ตามนโยบายส านักงาน
จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ. ) โดยการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแบ่งการทดสอบ
ออกเป็นภาคทฤษฏีและปฏิบัติซึ่งสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในสัปดาห์ที่ ๑๖ ของภาคเรียนที่ ๒ ทาง
วิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้งานวัดผลและการประเมินผลเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ โดยรับข้อสอบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพ่ือจัดท าส าเนาที่ใช้ในการสอบ การ
ด าเนินงาน งานวัดผลและประเมินผลได้จัดท าเป็นโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เริ่มจากการ ขออนุญาต
ด าเนินงานตามโครงการ จากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล เพ่ือจัดท าตารางสอบ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดย
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการคุมสอบในแต่ละสาขางาน จากนั้น
ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ ซึ่งผลการสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นั้นจะประกาศผ่านทางวิทยาลัย 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.6  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนชาชีพ 

ที ่ ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ

ทุกรายศนชาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

(1) 

จ านศนผู้เนรียนชั้น
ปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านเนกณฑ์ฯ 

(2) 

ร้อยละ 
(3) 

ค่า
คะแนน 

1 ปศช.   

พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี 67 62 92.54 5.00 
พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด 17 13 76.47 4.77 
พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 109 109 100.00 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 98 84 94.38 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส ์ 41 38 92.68 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ยานยนต ์ 152 118 77.63 4.85 
อุตสาหกรรม/ช่างกลโรงงาน/เครือ่งมือกล 44 33 75.00 4.68 

รศม 519 457 88.05 4.50 
2 ปศส.  
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บริหารธรุกิจ/การบัญชี/การบัญช ี 46 42 91.30 5.00 

บริหารธรุกิจ/การตลาด/การตลาด 21 21 100.00 5.00 

บริหารธรุกิจ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 68 68 100.00 5.00 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 73 72 98.63 5.00 

อุตสาหกรรม/เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต ์ 89 84 94.38 5.00 

รศม 297 287 96.63 5.00 

รศม ปศช. และ ปศส. 816 744 91.18 5.00 
 

หมายเนหตุ  ในกรณีที่ยังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ  

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
91.18 5.00 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00  

ดี 3.51 – 4.50  
พอใช้ 2.51 – 3.50  

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50  

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 

๑. จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ าแนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส. 
๒. จ านวนนักเรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยจ าแนกเป็นระดับ ปวช.  

และ ปวส 
๓. ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนเป็นผู้รับรองผล 
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 มาตราานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 1.7   ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้สอนจัดการเรียนการสอนส่งผลคะแนน  มายังฝุายวิชาการ  ซึ่งฝุายวิชาการใช้           
T – Score  พิจารณาคะแนนสรุปส่งผู้บริหาร  และน าส่งให้งานทะเบียน  ด าเนินการจัดกระท าข้อมูล
สรุปผลเป็นข้อมูล , ฐานข้อมูล  เชื่อมโยงไปยังสารสนเทศ  ทั้งระบบภายในสถานศึกษา 
 

 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 
 

หลักสูตร/ประเนภทศนชา/ 
สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนระดับปศช. 1 
ปีการึกกาา  2556 

จ านศนผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ปีการึกกาา  2558 

ร้อยละ ค่าคะแนน 

ปศช.    
พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี 61 56 91.80 5.00 
พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด 25 19 76.00 4.75 
พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 143 124 86.71 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 108 77 71.30 4.45 
อุตสาหกรรม/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส ์ 48 39 81.25 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ยานยนต ์ 212 187 88.21 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างกลโรงงาน/เครือ่งมือกล 59 42 71.19 4.44 
รศม 656 544 82.93 5.00 

หลักสูตร/ประเนภทศนชา/ 
สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนระดับปศส.1 
ปีการึกกาา  2556 

จ านศนผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ปีการึกกาา 2558 

ร้อยละ ค่าคะแนน 

ปศส.     
บริหารธรุกิจ/การบัญชี/การบัญช ี 47 42 89.36 5.00 

บริหารธรุกิจ/การตลาด/การตลาด 26 21 80.77 5.00 

บริหารธรุกิจ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 71 65 91.55 5.00 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูาก าลัง 85 68 80.00 5.00 

อุตสาหกรรม/เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต ์ 102 84 82.35 5.00 

รศม 331 280 84.59 5.00 

รศม ปศช. และ  ปศส. 987 824 83.49 5.00 
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ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
83.49 5.00 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00  

ดี 3.51 – 4.50  
พอใช้ 2.51 – 3.50  

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50  

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
สถิติยอดนักศึกษาเข้าเรียน และสถิติยอดนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จากงานทะเบียน 
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มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕4  –  ๒๕๕8 สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้  

๑. งานทะเบียนตรวจสอบ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.แยกเป็นสาขางาน  และปวส.
แยกเป็นสาขาวิชา  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  –  ๒๕๕8 เพ่ือรายงานผลการได้งานท า  หรือ
ประกอบอาชีพอิสระพร้อมจัดท าทะเบียนติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาและแจกใบรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษากับอาจารย์ ที่ปรึกษา  เพ่ือส ารวจข้อมูลสถานที่อยู่ของนักเรียน  นักศึกษา  
ระดบัปวช.  และ  ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๔  –  ๒๕๕8 ด าเนินการกรอกที่อยู่สามารถติดต่อ
ได้พร้อมเบอร์โทรศัพท์  เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคืนงานทะเบียน 

๒. แจกแบบส ารวจติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  –  
๒๕๕8  ในวันมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา  ท าการจัดส่งไปรษณียบัตร  เพ่ือ
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การได้งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

๓. รวบรวมแบบส ารวจติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา  ไปรษณียบัตร แบบประเมินที่แจกในวันมอบ
ใบประกาศนียบัตร มาบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในทะเบียนติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

๔. ส่งแบบติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา  ไปรษณียบัตร   ระดับปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 
๒๕๕๔  –  ๒๕๕8 เพ่ือยืนยันข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการติดตามหลังจากผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว  ครั้งที่ ๒ และน ามาบันทึกปรับปรุงข้อมูล  ในทะเบียนติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๕. การให้ความร่วมมือกับเขตการศึกษา สถาบันการศึกษาภายนอก สถานประกอบการ เพ่ือ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

๖. ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ส่งแบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท ากับคืนมา  งาน
ทะเบียน     ได้ด าเนินการดังนี้  
- นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช. ติดตามโดยตรวจสอบจากใบรายชื่อ 

นักศึกษา ที่ศึกษาต่อระดับปวส. ทุกสาขาของวิทยาลัยฯ 
- ติดตามจากแบบตรวจสอบวุฒิจากสถานศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานที่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อหรือท างาน 
- ติดตามทางโทรศัพท์   ครูที่ปรึกษา เพ่ือนร่วมรุ่น  โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบติดตาม

ผู้ส าเร็จการศึกษา  
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 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเนร็จการึ กกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 

หลักสูตร/ประเนภทศนชา/
สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ

การึกกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อนสระภายใน 1 ป ี

ผู้ึกกาาต่อภายใน 
1 ป ี

รศมผู้ได้าานท า ประกอบอาชีพ 
และึกกาาต่อ 

จ านศ
น 

ร้อยละ 
จ านศ

น 
ร้อยละ 

จ านศ
น 

ร้อยละ 
จ านศ

น 
ร้อยละ 

ค่าคะแนน 

ปศช.    
พณิชยกรรม/การบัญชี/การบัญชี 56 11 19.64 3 5.36 42 75.00 56 100 5.00 
พณิชยกรรม/การตลาด/การตลาด 19 2 10.53 3 15.79 11 57.89 16 84.21 5.00 
พณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

124 15 12.10 4 3.23 86 69.35 105 84.68 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างไฟฟูาก าลัง/
ไฟฟูาก าลัง 

77 7 9.09 5 6.49 56 72.73 68 88.31 5.00 

อุตสาหกรรม/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส ์

39 3 7.69 5 12.82 23 58.97 31 79.49 4.96 

อุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ยานยนต ์ 187 22 11.76 9 4.81 128 68.45 159 85.03 5.00 
อุตสาหกรรม/ช่างกลโรงงาน/
เครื่องมือกล 

42 8 19.05 11 26.19 19 45.24 38 90.48 5.00 

ปศส.  
บริหารธรุกิจ/การบัญชี/การบัญช ี 42 7 16.67 15 35.71 17 40.48 39 92.86 5.00 
บริหารธรุกิจ/การตลาด/
การตลาด 

21 3 14.29 14 66.67 2 9.52 19 90.48 5.00 

บริหารธรุกิจ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

65 21 32.31 14 21.24 24 36.92 59 90.77 5.00 

อุตสาหกรรม/ไฟฟูาก าลัง/ไฟฟูา
ก าลัง 

68 41 60.29 14 20.59 9 13.24 64 94.12 5.00 

อุตสาหกรรม/เทคนิคเครื่องกล/ 
เทคนิคยานยนต ์

84 52 61.90 9 10.71 17 20.24 78 92.86 5.00 

รศม 824 192 23.30 106 12.86 434 52.67 732 88.83 5.00 
 

หมายเนหตุ  ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานท าอยู่แล้ว 
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 
88.83 5.00 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ดีมาก 4.51 – 5.00  

ดี 3.51 – 4.50  
พอใช้ 2.51 – 3.50  

ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50  

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
-  แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้ส าเร็จ

การศึกษา ( สถานศึกษาจัดท า) 
๑. รายงานสถิติการส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  สาขางาน สาขาวิชา  รายปีการศึกษา   
๒. รายงานข้อมูลภาวะ  การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาต้อง

แจกแจงข้อมูล  ดังนี้ 
๒.๑ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
๒.๒ รายชื่อผู้ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง 
๒.๓ รายชื่อผู้ได้งานท าไม่ตรงสาขา 
๒.๔ รายชื่อผู้ศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้อง 
๒.๕ รายชื่อผู้ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา 
๒.๖ รายชื่อผู้ว่างงานและไม่ศึกษาต่อ 
๒.๗ รายชื่อผู้ที่มีงานท าอยู่ก่อนแล้ว 

ข้อมูลที่พบ 
๑. รายชื่อเอกสารที่พบ 

๑.๑ แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.๓ และรบ. ๒) 
๑.๒ แบบสอบถามนักเรียนที่จบการศึกษา  และเอกสารตรวจสอบวุฒิ 
๑.๓ ท าเนียบรุ่นของนักเรียน  นักศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปวช.  ปวส.  รายปี

การศึกษา 
         ๒. สัมภาษณ์บุคคลชื่อ 
  ๒.๑  นางสาวนิรมล  เพ็งสุวรรณ์  หัวหน้างานทะเบียน 
        ๓. สังเกต (ระบุสถานที่) 
   ๓.๑ มีเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  ๓.๒ การบันทึกข้อมูลจากงานทะเบียน 
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มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการ 
ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
         ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน  3  ด้าน  คือด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่ มสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา  หรือกลุ่มผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  สถานศึกษาผู้รับบริการ  มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
scale) 1-5  เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน  มีการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาใน  3 ด้าน  คือ 

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรม  ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หมายถึง  สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ที่รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ามาท างาน 

สถานึกกาา  หมายถึง  สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
ผู้รับบรนการ  หมายถึง  บุคคลหรือสถานประกอบการ  หน่วยงานที่ไว้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการที่มีต่อ 

                          คุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
 

มีการประเนมนนคศามพกาพอใจ
โดยก าหนดกลุ่มตัศอย่าา 

สร้าาเนครื่อามือเนพื่อเนก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัศอย่าา น าข้อมูล

มาศนเนคราะห์ 

จ านศนสถานประกอบการ 
หน่ศยาาน สถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการทั้าหมด (หน่ศย) 

จ านศนสถานประกอบการ 
หน่ศยาาน สถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการที่มีคศามพกาพอใจ 

3.51 – 5.00 

ร้อยละ 
ค่า

คะแนน 

มี 225 187 83.11 4.15 
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

การประเนมนน ร้อยละคศามพกาพอใจ เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มี 83.50 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
 

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

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

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

1. หลักฐานเกี่ยวกับการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูล  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ  หน่วยงานที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ามาท างานที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพท้ัง  3  ด้าน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  สถานศึกษาและผู้รับบริการ  ที่มี
ต่อคุณภาพท้ัง  3 ด้านของผู้ส าเร็จการศึกษา
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  1 
 

 
 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไปในระดับดีมาก  เนื่องจากครูเอาใจใส่พัฒนาการเรียน
การสอนส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผู้เรียนออกกลางคันระดับน้อย 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 ผลการสอบ  V-NET จะต้องปรับปรุงโดยการสอนซ่อมเสริมให้มากขึ้น 
 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 5 ดีมาก 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 3 พอใช้ 
1.5 3 พอใช้ 
1.6 5 ดีมาก 
1.7 5 ดีมาก 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 5 ดีมาก 

ภาพรศม 4.66 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ มฐ.ที่ 1.1 ถึง 

มฐ.ที่ 1.9 หารด้วย 8 โดยปกีารศึกษา 
2556   ไม่น า มฐ.ที่ 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
มาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 0.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ใน
ระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนชาที่สอดคล้อากับคศามต้อาการ 
ขอาสถานประกอบการหรือประชาคมอาเนซียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร  ฐานสมรรถนะรายวิชา  โดยก าหนดรายวิชาใหม่  หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม  เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ๒๕๕๗
และการน าไปใช้ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  จ.กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 3 ปี

ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ  ๖๘ 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

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

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
2. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
3. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชา 
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักฐานสมรรถนะรายวิชา 
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  
6. หลักฐานที่สาขางานได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้การจัดการเรียนการ

สอน 
7. ร้อยละของสาขางานที่ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนชา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

๙๑ 
 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

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

 

เนกณฑ์การตัดสนน 
 

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

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

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละ
คนทุกรายวิชาที่สอน 

4. ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธี  การสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่นให้ครูอบรมในการน า Google Site มาใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีจังหวัดลพบุรีและน าระบบ LMIS  มาเพ่ือใช้
ในการบริหาร, การจัดการเรียนการสอนทั้งระบบของสถานศึกษาโดยมีทีมวิทยากรซึ่งคิดค้นพัฒนาระบบสารสนเทศจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งครู-อาจารย์เข้าร่วมแต่งต าราคอมพิวเตอร์และวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับ
อาจารย์ ศิวัช  กาญจนชุม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน  ให้ครูน าผลจากการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลจากการวิจัยไป
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้ 

1. มีเปูาประสงค์ 
2. มีการระบุปัญหา 
3. มีวิธีการด าเนินการ 
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ  และให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนางานวิจัยเพื่อเพ่ิม

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาซึ่งจัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 1   วันที่  22 เมษายน 
2559 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ  ๑00 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ  ๙๕ 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท า
บันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ  ๑00 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน  ๑ 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

จ านวน  ๑ 
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ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
3. หลักฐานของรายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. หลักฐานของรายวิชาที่ใช้สื่อมากและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ในการจัดการเรียนการสอน 
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน 
6. หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธี  การสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
7. หลักฐานของรายวิชาที่ครูน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอน  มีการวัดและประเมินผล  ตามแผน  การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสม  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน มี 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา

ที่สอน 
มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน มี 
5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
3. หลักฐานการก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ

สอนของครู  ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนใน  ทุกรายวิชาที่สอน 
5. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
7. หลักฐานการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู
ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศึกกาา   
ตัศบ่าชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษามีการคัดเลือก  สถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน  ตาม
หลักสูตร  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  มีการสัมมนาการ
ฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน  เพื่อน าผลไปปรับปรุงและท าบันทึกสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท 
ไมเนอร์  จ ากัด  ให้นักศึกษา ปวช.สาขาวิชาการตลาดและ ปวส. สาขาวิชาการตลาดได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
 

ผลการด าเนนนนการ 
 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียน

เข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ 

หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลสถานประกอบการ  หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและท าความร่วมมือ  ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม

หลักสูตร 
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
3. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
4. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
6. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 

ภาพรศม 5.00 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนนของ 

มฐ.ที่ 2.1 ถึง มฐ.ที่ 
2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.51 – 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับงาน 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
ในปีการศึกษา  2556-2558 สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 

 ๑.  วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550 มาตรา 30  ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในตราสารครบถ้วน  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือท า
หน้าที่คณะกรรมการวิทยาลัย ตามค าสั่งต่อไปนี้ 
 ๒.  ค าสั่งที่  4/2558  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 ตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ก าหนดให้วิทยาลัยต้องมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการ  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครูและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคน   
แต่ไม่เกินสามคน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหากรรมการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง   
 ทางวิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน        
พ.ศ. 2550 แล้ว  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558   ดังนี้ 

1. นายศิริชัย   สุนาถวนิชย์กุล  ผู้รับใบอนุญาต 
2. นายตุลย์ สุนาถวนิชย์กุล  ผู้จัดการ 
3. นางพรทิพย์ โพธิ์บัว   ผู้อ านวยการ 
4. นายธ ารง   สุวรรณฤทธิ์  ผู้แทนครู 
5. นางฉวีวรรณ    อารีย์                  ผู้แทนผู้ปกครอง  
6. นางบุญเรือน     จิตจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 
2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 
มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี่ย 4.76 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หมายเนหตุ 

       1.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
       2.  การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้อ 8.1   

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
3. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานร่วมกับ

สถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา  
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายใน 
สถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมีการจัดท าแผน
ปฎิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝุายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง  พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

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

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

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

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภพการปฏิบัติงาน  
3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  
4. หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย

ในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5. หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
6. หลักฐานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
8. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556-2558 ดังนี้ 
 ๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และภาคธุรกิจ มีส่วนร่วมในการก าหนด
เปูาหมาย การด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา (ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่  41/2556 ,สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 , 2/2558 ,3/2558 , 4/2558 
 ๒. วิทยาลัยฯ มีระบบการมีส่วนร่วมของการปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างครบถ้วน โดยบุคลากรให้ความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ 91.25 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานของวิทยาลัยโดยบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ และชุมชน จ านวน 239 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 88.58 
 ๔. มีผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปฏิธาน และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเปูาหมายของวิทยาลัยฯ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามเปูาหมาย จึงส่งผลดีต่อชุมชน เช่น ชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด,ชุมชนท่าศาลา, 
ชุมชนเทศบาลเขาพระงาม เป็นต้น ท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีโครงการรองรับ คือ 
โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน, โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน,โครงการจิตอาสาและCSR ร่วมกับจังหวัด 
 ๕. ผู้เรียนของวิทยาลัยมีคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
คือ มีทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้จริงทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากภาพรวมของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับประเทศ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านวิชาชีพ และการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี 
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

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

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

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

3 

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

 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  อัตลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจของสถานศึกษาโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
2. หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
4. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
5. หลักฐานน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
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มาตราานที่  3     ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้

ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วทิยาลัย  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 1-5  
 ผู้บรนหารสถานึกกาา  หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ในปีการศึกษา  2558  สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑.  วิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550 มาตรา 30  ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในตราสารครบถ้วน  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ท าหน้าที่คณะกรรมการวิทยาลัย  
 ๒.  คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย  ตามสรุปรายงาน
การประชุม โดยมีการก ากับดูแล การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   ด้วยการประชุมคณะกรรมการ  ปีละ 2 ครั้ง 
 3. ในปีการศึกษา 2558  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วน
ตามที่กฎหมายก าหนด 7  ด้าน  เช่น  ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย นโยบาย เห็นชอบหลักสูตร และยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน, การสอบ V-Net  จากรายงานการประชุม  
 ๔.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการติดตามและประเมินผลงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาคุณภาพ
และแผนงานประจ าปี ของแต่ละฝุายตามรายงานประชุม    
 ๕.  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น  และมีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีบุคลากรภายในและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ปีการศึกษา  2558  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.75) 
 ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 ค าสั่งที่  1/2558  เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปีการศึกษา 2558 และสถานศึกษาส่งครูเข้า
อบรมงานวิจัยซึ่งจัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มี 
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากร 
ทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.33 

 
 
 



70 

 

 

ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. รายงานการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
3.  รายงานการประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
4. หลักฐานการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครูและบุคลากรทุกฝุายใน

สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
5. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ได้จัดแผนพัฒนาปีการศึกษา  2556-2558  จากพันธกิจข้อที่ 6 ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการ   การบริหารจัดการที่เน้นผลส าเร็จของงาน  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  ครู  อาจารย์  โดย  การน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ประหยัด  คล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้
และน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 มอบหมายให้ฝุาย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางด้าน  ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ  โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้อยู่ในสถานศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลที่ใช้งานในฝุายต่างๆ ได้แก่  ฝุาย
วิชาการ  ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝุายทะเบียน  ฝุายบริหาร ฝุายกิจการนักศึกษา ฝุายแผนประกันคุณภาพ  เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ อาจารย์ บุคลากร ผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยมีผลด าเนินการดังนี้ 

สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารได้แก่  ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา  ข้อมูล
อาจารย์ – บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้   ข้อมูลหลักสูตร  เป็นต้น 

สถานศึกษาได้น าฐานข้อมูลด้าน ข้อมูลอาจารย์ – บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้   ข้อมูลหลักสูตร  เป็นต้น 
โดยใช้โปรแกรม   LMIS   (Lawoe Management Information System)   ที่ออกแบบโดยผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุาย
วิชาการ เพ่ือใช้เป็นระบบการจัดการข้อมูลและ ให้ผู้รับผิดชอบต่างๆเช่น อ.ที่ปรึกษา  ฝุายวิชาการ  ฝุายบริหารและ
ส านักงาน ฝุายกิจการนักเรียน – นักศึกษา  ฝุายแผนประกันคุณภาพ ฝุายทะเบียน สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือใช้งานได้อย่าง
สะดวก เช่น  สามารถท างานที่บ้านได้  ที่ท างาน หรือ สามารถใช้เครือข่ายที่มีระบบ  Internet ได ้
  สถานศึกษามีเครื่อง  SERVER  ซึ่งเป็นอุปกรณ์บริหารและจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถก าหนดสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละระดับได้  โดยการสร้าง  Username และPassword ท าให้ อาจารย์ที่ปรึกษา  บุคลากร และ
นักเรียน  - นักศึกษา  สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานได้จริง เช่น การตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษา  เป็นต้น 

จากโปรแกรม LMIS   (  Lawoe  Management Information System)     ท าให้ผู้ใช้สามารถน าข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูลไปใช้ประกอบใน  การบริหารหรือประกอบการตัดสินใจโดยการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละฝุาย เช่น อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องการทราบข้อมูลนักศึกษาก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก Lawoe  Mangement  Information System  จาก
ฝุายกิจการนักเรียน – นักศึกษา เป็นต้น 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานคู่มือความปลอดภัยของระบบและมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบทุกฝุายมีความเข้าใจ  ทั้งยังมีการปูองกัน  ไวรัส  ในส่วนของฐานข้อมูลมีการติดตั้ง Endianfirewall  ในการปูองกัน
เจาะระบบในปัจจุบันมีการท าส ารองข้อมูลทุกๆวันหลังจากหมดเวลาการท างานโดยใช้ระบบส ารองข้อมูลที่ฝุาย  MIS  
จัดท าขึ้นโดย PHP ในส่วนของความปลอดภัยของระบบได้ท าการประเมินและมีแผนงานที่จัดท าเป็นเพ่ือให้ท างานได้อย่าง
เป็นระบบ 
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ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและ

เชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือปูองกันการสูญหายของข้อมูล 
มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝุายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 4.55 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

หมายเนหตุ 
-  ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบ ารุงรักษา  
ข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ และ       
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ   
สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจ   
เกิดข้ึนกับฐานข้อมูล 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

       รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีครบถ้วน  เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  ได้แก่   
-  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร  
-  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์   
-  ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ปี 2558  สถานศึกษามีวิธีด าเนินการค่าความเสี่ยงดังนี้  พบว่า สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน  การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การก าหนดประเด็นความเสี่ยง มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน  เสนออนุมัติจากกรรมการ
สถานศึกษา และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาครบถ้วน ตามประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบโดยงานฝุายปกครอง 
2.  จัดประชุมอาจารย์และผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง ขึ้นภายในวิทยาลัย โดยเน้น  

ความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสารเสพ
ติด ด้านสังคม ด้านการพนันและมั่วสุม  ร่วมกันคิดหาวิธีการด าเนินการเพ่ือปูองกัน และแก้ไขความเสี่ยงต่าง ๆ โดยจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยโครงการและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลง 

3.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย เสนอผ่านกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติ 
4.  ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดแผนการปฏิบัติและกฎระเบียบเพ่ือควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ 

ให้ลดน้อยลง ซึ่งตัวแทนครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นหาและระบุความเสี่ยงทั้ง 5 
ด้าน และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนี้ 

4.1 ด้านคศามปลอดภัยขอาผู้เนรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการสร้างระบบปูองกันภัย ติดกล้อง
วงจร 32 ตัว เครื่องดับเพลิง และสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

4.2 ด้านการทะเนลาะศนศาท  ได้ด าเนินการจัดการโดยมีการปูองกันและควบคุม มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา ให้ทราบถึงบทลงโทษ จัดท าคู่มือนักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษา มีการพบนักศึกษาวันละ 2 ครั้ง เช้า -เย็น มีการ
ติดต่อผู้ปกครองให้มารับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น  และหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ทหารมาให้การอบรมถึงระเบียบวินัย เพ่ือคอย
ปลูกจิตส านึกในสิ่งที่ดีงาม 

4.3 ด้านสารเนสพตนด  ได้ด าเนินการโดยจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยนิมนต์พระมาเทศน์สอนนักศึกษา 
และสร้างเสริมให้นักศึกษามีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ จัดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด โครงการ To Be 
Number One โดยทูลกระหม่อมทรงเสด็จมาร่วมเปิดโครงการด้วยพระองค์เอง 

4.4 ด้านสัาคม (ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)  โดยได้ด าเนินการดูแลนักศึกษาตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน มี
การประสานติดต่อผู้ปกครองทันทีเม่ือพบข้อบกพร่อง โดยจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 

4.5 ด้านการพนันและม่ัศสุม  ได้ด าเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายปกครองคอยสอดส่องดูแล 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ เชิญผู้ปกครองมาประชุม เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือและ
ปูองกัน 
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ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย        
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556,2557 และ2558 
2. ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. การรายงานระบบความเสี่ยงและผลกระทบ 
4. การติดตามผลการประเมินความเสี่ยง 
5. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 
6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
7. การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 5 ด้าน 
8. การวิเคราะห์ผลกระทบเมื่อเกิดความเสี่ยง 
9. บันทึกเหตุการณ์ประจ าโดยหัวหน้าสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบปัญหา 
10. แผนจัดหาอุปกรณ์ใช้ในการปูองกันความเสี่ยง เช่น ติดกล้องวงจร 32 แห่ง สัญญาณเตือนภัยเพลิงไหม้ 

ถังดับเพลิง ทุกอาคาร 
11. สถิติแสดงความเสี่ยงที่ลดลง 



75 

 

 

มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง
เพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญา
เลิศ 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

10   ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
3. หลักฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  เพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
4. แผนงาน  โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
5. หลักฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
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มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     
การใช้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  scale) 1-5 และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ  ครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 

ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทย
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู
และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี่ย  4.16 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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 หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการ  ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ   โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  และ
ผู้เรียน 

4. หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษามีการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของครู  และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้
แบบประเมิน  มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale) 1-5 และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มี 
2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย  4.22 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนงาน  โครงการ  การจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  การจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ

คอมพิวเตอร์ 
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  โดยครู

และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
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มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
สถานศึกษาจึงได้ด าเนินการประเด็นต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  ครูและบุคลากรโดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท า
โครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วย  ตัวแทน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  บุคคลภายนอก  และสถาน
ประกอบการโดยมีการประชุม – หารือเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาครู ในปี พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

1. อบรมสัมมนาครู  เรื่อง  การจัดท าGoogle site  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
จังหวัดลพบุรีในวันที่ 11 มีนาคม 2559และอบรมโปรแกรม  LMISโดยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเม
โทรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยฝุายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้   เมื่อวันที่ 14,21 มีนาคม พ. ศ. 2559 

2. ครูและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมสัมมนางานวิจัยเพ่ือคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา  จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลพบุรีเขต 1  ในวันที่  22 เมษายน 2559   

3. ส่งครูและผู้บริหารเข้าร่วมอบรม เรื่อง “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557และการน าไปใช้”  
จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มกรุงเทพมหานคร ณ . วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  ณ. วันที่ 6  มีนาคม  2558 

4. อบรมนายทะเบียนสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาจัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ. โรงแรมบางกอกพาเลซ  กรุงเทพ 

5. รายงานผลการส ารวจข้อมูลที่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 จัดโดยส านักงานจัดหางาน จ. 
ลพบุรี  5 มิถุนายน 2558 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 

6. เข้าร่วมอบรมเรื่องเทคนิคการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา จัดโดยคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 18-19 กันยายน 2558 ณ. เพชรไพลินรีสอร์ท อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 

7. เข้าร่วมอบรมเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัด
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 1 

8. เข้าร่วมอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในบริบทของสิทธิและหน้าที่จัดโดยส านักงานเทศบาลเมืองเขา
สามยอด วันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด จ. ลพบุรี 

9. เข้าอบรมร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ .ลพบุรี ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือ
ลพบุรี ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(BTC) 
22-24 เมษายน 2558 ณ. ค่ายลูกเสือปุาสักแคมป์ อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
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ผลการด าเนนนนการ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

84 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

8 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

12 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

86 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

11 

 
ผลสัมฤทธน์ 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับ

สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
6. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ในด้าน
วัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  การ
ด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  งบด าเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  
ค่าเสื่อมราคา  เงินเดือนและวิทยฐานะของครู  และบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา 
าบด าเนนนนการ 

(1) 
าบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี / ไม่

มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของงบด าเนินการ 

22,985,258 2,758,231 12.00 มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงาน
จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

 
717,140 26.00 มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

230,500 1.00 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

1,149,300 5.00 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของงบด าเนินการ 

1,150,100 5.00 มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา  
1. หลักฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา 
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
3. หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
4. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวดจัดแสดงโครงการ  

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
6. หลักฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
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มาตราานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าในประเนทึ 
และหรือต่าาประเนทึ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย  ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  ใน

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ภัณฑ์  ฯลฯ  และมี
การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ65 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

25  แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

8  รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 ดี 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ

ต่างประเทศ 
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  ร่วม

พัฒนาผู้เรียน  ในแต่ละสาขางาน 
4. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา 
5. รายการทรัพยากรอ่ืนๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  ที่สถานศึกษาได้ รับการส่งเสริม  

สนับสนุน  การจัดการอาชีวศึกษา 
6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือข่าย  ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  เพื่อการปรับปรุง 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  3 
 

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

ภาพรศม 4.92 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนน

ของ มฐ.ที่ 3.1 ถึง 
มฐ.ที่ 3.12 หารด้วย 
12 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุาย
ในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
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มาตราานที่ 4  การบรนการศนชาการและศนชาชีพ 
ตัศบ่าชี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนชาการและศนชาชีพ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยและฝุายวิชาการและทุกสาขาวิชาได้มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน – นักศึกษาได้ตระหนัก
ถึงวิชาชีพของสาขาวิชาพร้อมเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่จะได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา  ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 4  กิจกรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ  75 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ 75 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉลี่ย 4.3 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2558 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

ภาพรศม 5 ดีมาก 
 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 สถานศึกษามีกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่สังคม  อย่างหลากหลาย  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการศูนย์
ซ่อม  สร้างเพ่ือชุมชน  โครงการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย  จากใจ  กฟผ.  โครงการล้างแอร์ช่ว ยชาติและจัดกิจกรรมโครงการที่
ให้บริการวิชาชีพ  ให้ความรู้  ค าแนะน าแก่ชุมชน  อย่างสม่ าเสมอส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆ 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 ควรมีการวิเคราะห์วิจัยความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ครู – อาจารย์  และนักเรียน มีความตระหนักเห็นความส าคัญ  และพยายามในการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  งานวิจัยของนักเรียนได้รับการอบรมพัฒนานาการจัดท างานต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น  ภายใต้การก ากับ  
ติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท า
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 
คน : 1 ชิ้น 

มี 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 70 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 70 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 2 

 

ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 ดี 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียน
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าชี้ 5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัยขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ครู – อาจารย์  มีความตระหนักเห็นความส าคัญ และพยายามในการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัยของครูได้รับการอบรมพัฒนาในการจัดท างานต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น  ภายใต้การก ากับ ติดตาม ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ   78 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ  75 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 
ร้อยละ   2 

 

ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 ดี 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
     งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี้   

1) มีเปูาประสงค์  
2) มีการระบุปัญหา  
3) มีวิธีด าเนินการ  
4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
5) มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 4 ดี 
5.2 4 ดี 

ภาพรศม 4 ดี 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนน

ของ มฐ.ที่ 5.1 ถึง 
มฐ.ที่ 5.2 หารด้วย 
2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 - 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้ครูจัดท า  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย 

2. ครู – อาจารย์  ควรส่งเสริมสนับสนุน  งบประมาณแนะน า  สอน วิธีการจัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ ให้กับ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักชาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประชาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา ึนลปะ ศัฒนธรรม 
  ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีการประเมินผลการด าเนิ นงานตาม
โครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน  เพ่ือน าผลไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 1-5 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 5 
กิจกรรม 

 
2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ

รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 

100 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  86 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุก
ฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย4.59 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
3. โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
4. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 

5. ข้อมูลและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกฝุายในสถานศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝัง
จิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

7. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์ธรรมชาตน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดย
ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
scale) 1-5  

ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ตั้งแต่  1  ครั้งข้ึนไปให้ 
นับเป็นจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 
กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  100 
3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครูและบุคลากร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  80 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.62 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
3. โครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน

การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคน  และผู้เรียนทุกคน  เข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผล  การด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครู  และบุคลากร
ทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าไปปรับปรุง  การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 1-5  
 ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  ตั้งแต่  1  ครั้ง  ขึ้นไปให้นับเป็น
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ กิจกรรม 

มี 5 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  71 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ครูและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ   71 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.08 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา 
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
3. โครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
7. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและ

บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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มาตราานที่ 6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัชญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา  และผู้เรียน  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  และผู้เรียน  มีการด าเนินงานตามแผนงาน  
โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ  และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) 1-5  
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ   61 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ   75 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

3.88 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝุาย

ในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
2. หลักฐานการจัดท าแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา  และผู้เรียน 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
5. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  6 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 

ภาพรศม 5 ดีมาก 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนน

ของ มฐ.ที่ 6.1 ถึง 
มฐ.ที่ 6.2 หารด้วย 
3 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 
 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ กิจกรรม 

สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝุายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

 

จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
               - 
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มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ผู้บริหารสถานศึกษา , รองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝุายและหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพ  มีความตระหนักเห็น
ความส าคัญและมีความพยายามพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ติดตาม  ตรวจสอบ  การ
ปฏิบัติงาน และระบบประกันคุณภาพ  ระดมสมอง  ท างานร่วมกันเป็นทีมในการประเมินคุณภาพภายใน  จากนั้น
ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 ดีมาก 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (แผนยุทธศาสตร์) ปี  2553-2555 , 2556-2558 
3. ปฏิทินการก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปี   2555 ,2556 ,2557 และปีการศึกษา 2558 
5. คู่มือการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  ปี  2553-2555 ,2556 - 2558 
6. แผนงานด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ปี 2553-2555 ,2556 - 2558                                                                                                                              
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มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ.2555 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 ผู้บริหารสถานศึกษา , รองผู้อ านวยการฝุายต่างๆทั้ง 4 ฝุาย  และหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพ มีความ
ตระหนักเห็นความส าคัญ  มีความพยายาม  ในการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ  โดยด าเนินตามกฎกระทรวง  ว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  อย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล  
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555   

ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน 7 มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียน  และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  9  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  2   ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  5  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  12  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  4  ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ  1  ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  5  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  2  ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก 
มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  2  ตัวบ่งชี้ 
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ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาชีศึกกาา พ.ึ. 2555  ปีการึกกาา 2558 

มาตราาน ตัศบ่าชี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใช้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

1 1.1      
 1.2      
 1.3      
 1.4      
 1.5      
 1.6      
 1.7      
 1.8      
 1.9      

2 2.1      
 2.2      
 2.3      
 2.4      
 2.5      

3 3.1      
 3.2      
 3.3      
 3.4      
 3.5      
 3.6      
 3.7      
 3.8      
 3.9      
 3.10      
 3.11      
 3.12      

4 4.1      
5 5.1      
 5.2      
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มาตราาน ตัศบ่าชี้ ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใช้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

6 6.1      
 6.2      
 6.3      
 6.4      
7 7.1      

รศม 29 3 2   
  
    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน   26   ตัวบ่งชี้   
 

ผลสัมฤทธน์ 
 

เนกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
24 – 29 ตัวบ่งชี ้ 4 ดี 

 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี ้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี ้ 3 

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

     หมายเนหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  ตัวบ่งชี้ 
และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้ระดับ 4  ดี  

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2555 ) , (แผนยุทธศาสตร์ ปี  2556-2558) 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี  2556,2557 และ 2558 
3. คู่มือประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
4. มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
5. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558 )  ด้านการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  โดย  สมศ. 
6. ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา  2556 ,2557 และ 2558  ฝุายวิชาการ , งานทะเบียน ,    

ฝุายกิจการนักเรียน และส านักงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 

 
มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 

ภาพรศม 5.5 ดี 
หมายถกา ผลรวมค่าคะแนน

ของ มฐ.ที่ 7.1 ถึง 
มฐ.ที่ 7.2 หารด้วย 
2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ 
พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น  (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพดีขก้นไป) 

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการตรวจสอบคุณภาพ  
(Audit)  ภายในระหว่างฝุาย / สาขา  ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม  การประกัน
คุณภาพภายในอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 
จุดคศรพัฒนา  (ปัจจัยท่ีท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
 - 
 
 
 
 


