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คํานํา 
 
มาตรฐานที่ใช้ในการรายงานและประเมินตนเองครั้งนี้  ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีการจัดการเรียนการ
สอนด้านอาชีวศึกษาจึงได้ดําเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ีเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในและเป็นกลไกสําคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก   

ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  จึงจัดทําเอกสารรายงานและประเมินตนเองประจําปี
การศึกษา 2555 ตาม “มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา” 
เพื่อใช้ดําเนินการในการประชาสัมพันธ์และนําไปใช้ในแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้คุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สําเร็จ การศึกษา และสามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเแสดงให้เห็นข้อมูล  ผลการ
ดําเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการของสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา และนําเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก   
31 สิงหาคม  2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข  



 ค 
 

 

สารบัญ 
หน้า  

คํานํา ข 
สารบัญ ค 
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บทสรุปผูบ้รหิารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดับตัวบ่งชี้ 
1.1 ตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน  35 ตัวบ่งช้ี 
1.2 ตัวบ่งช้ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน   -  ตัวบ่งช้ี    

2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน    7  มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานที่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน จํานวน    -  มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาของมาตรฐานที่ 1 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 1 มีค่าเทา่กับ 4.00 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อ
ภายใน 1 ปี  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มต่ีอ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  
 

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

1 5 5 5 3 2 - 2 5 5    32 4.00 
มาตรฐานที่ 

2 5 5 5 5 5        5.00 25 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4.83 58 
4 5            5.00 5 
5 4 4           4.00 8 
6 5 5 5 5         5.00 20 
7 5 4           4.50 9 
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 มาตรฐานที ่2 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่2 มีค่าเทา่กับ 5 
 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 มาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่3 มีค่าเทา่กับ 4.83 
  
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ 
  
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่4 มีค่าเทา่กับ 5 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่6 มีค่าเทา่กับ 5 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานที่ 7 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่7 มีค่าเทา่กับ 4.5 
  
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
มาตรฐานที่ 1 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
  ตังบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้  
มาตรฐานที่ 3 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
มาตรฐานที่ 5 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครู 
 
มาตรฐานที่ 7 
   ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 ประจําปีการศึกษา 2555 
 

ตอนที ่1  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 1.1 ช่ือสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  
  1.2 ขนาดและที่ต้ัง 
  ต้ังอยู่เลขที่ 1643/3  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่  
17  ไร่ โทรศัพท์  0-2652-9625-30   โทรสาร  0-2255-2291 
Website : www.donboscobkk.ac.th E – mail : donbosco_qa@hotmail.com 
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขต 1 
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สงัคม 
 สภาพชุมชน เป็นชุมชนเมือง ต้ังอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร  การคมนาคมและการเดนิทางสะดวกเนื่องจาก ใกล้รถไฟใต้ดินสถานีเพชรบุรี ห้อมล้อมด้วย
อาคารสูงและห้างสรรพสินคา้ช้ันนําอาธิเช่น อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และใกล้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร์วิโรฒน์ประสานมิตร 
 สภาพเศรษฐกจิ เป็นย่านธุรกิจการค้า ประกอบด้วยสถานประกอบการจํานวนมากจึงมีอาชีพมากมาย
ในสภาพเศรษฐกิจแวดล้อมชมุชน 
 สภาพสังคม ในเขตใกล้เคียง มีสถานประกอบการทางด้านการค้า ด้านห้างสรรสินค้า วิทยาลัยฯได้
จัดส่งนักศึกษาออกฝึกงานตามสถานประกอบการเหล่านั้นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน 
 
 

http://www.donboscobkk.ac.th/
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3. ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2514 ต้ังอยู่เลขที่ 1643/3  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  จัดต้ัง
ขึ้นโดยอนุมั ติของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายชุณห์ จันทร์หอม ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต (มิสซัง 
โรมันคาทอลิก) และบาทหลวงบัญชา  กิจประเสริฐ เป็นผู้อํานวยการ เป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่ง
ประเทศไทย อยู่ในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห์ และดําเนินกิจการโดยคณะนักบวชซาเลเซียน   
โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน3 สาขา คือ สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า
กําลัง มีบาทหลวงแอนโทนี สมิทรับเป็นเจ้าของโรงเรียนเรียน และได้เปลี่ยนการเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็น “มิสซัง 
โรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2514  
 พ.ศ. 2529 ได้เปิดหลักสูตรช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) 
 พ.ศ. 2536 ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาให้สูงขึ้น โดยเปิดการศึกษาระดับ ปวส. ภาคบ่าย สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่
เยาวชนได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตร ปวส. เพิ่มขึ้นในสาขาวิชาช่างยนต์ 
 พ.ศ. 2543 สํานักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ทุกระดับและทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2547 
 พ.ศ. 2549  เปิดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการพิมพ์ (ปวช.)  สําหรับคน
พิการทางการได้ยินแผนกการพิมพ์ และได้รบัอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่าง
พิมพ์ออฟเซต  ประเภทป้อนแผ่น  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
 พ.ศ.  2550 ขอเพิ่มหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ 
นักศึกษาชายและหญิง 
 พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับนักศึกษาพิการทางการได้ยินเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เป็นปีแรกในสาขาวิชาการพิมพ์ 
 พ.ศ. 2555 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตรา
สารจัดต้ังโรงเรียน หมวด 1 ข้อ 1 ช่ือโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนดอนบอสโก”เปลี่ยนเป็น”วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน
บอสโก” และ “DON BOSCO SCHOOL”   เปลี่ยนเป็น “DON BOSCO TECHNOLOGICAL COLLEGE” 
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แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังบริเวณโรงเรียนดอนบอสโก  และอาคารตา่งๆ 
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4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 5.1.1 ผู้บริหารวิทยาลัย 

ชื่อ -   สกุล คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการดาํรงตําแหน่ง 

1)  ผู้รับใบอนุญาต 
นายชุณห์   จนัทร์หอม อาชีวะชั้นสูง ต้ังแต่ 13 ต.ค. 2526 

- 
ผู้ลงนามแทนผูร้ับใบอนุญาต  (ประเทศอินเดีย) ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  29  ปี 
(มิสซังโรมันคาทอลิก) 
2) ผู้จัดการ ต้ังแต่  1 มิถุนายน 2552  

ป.โท กศ.ม. ภราดาสุวรรณ  จูทะสมพากร ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4  ปี   

3) ผู้อํานวยการ(ครูใหญ)่ ต้ังแต่ 1 มิถุนายน  2554 
ป.โท ศศ.ม บาทหลวงบัญชา  กิจประเสริฐ ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2  ปี   
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5.1.2 จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน
(คน) 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ
ญ
าเ
อก

 

ปร
ิญ
ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ
ญ
าต

รี 

ต่ํา
กว่

า

ปร
ิญ
ญ
าต

รี 

ผู้รับใบอนญุาต 1 1 - - 1 - - - 1 

ผู้จัดการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้อํานวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

คร ู 210 69 141 63 147 - 6 80 124 

บุคลากรทางการศึกษา 13 6 7 3 10 - 2 4 7 

บุคลากรสนับสนนุ 17 1 16 - 17 - - - 17 

รวม 243 79 164 68 175 - 10 84 149 

 
ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครใูนสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูทีม่ีสญัญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                    งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

              และบุคลากรทางการศึกษา 
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จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวน
(คน) 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ตํา
กว่

า

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ประเภทช่างอตุสาหกรรม             

สาขาวิชาเครือ่งมือกลและซ่อมบํารุง   

  - สาขางานเครื่องมือกล 
34 5 29 5 29 - 1 5 28 

สาขาวิชาไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์    
 - สาขางานไฟฟ้ากําลัง    

37 10 27 11 26 - - 11 26 

สาขาวิชาเครือ่งกล                     
 - สาขางานยานยนต์/เทคนิคยาน
ยนต์  

21 9 12 5 16 - - 6 15 

สาขาวิชาการพิมพ ์

- สาขางานการพิมพ ์
32 10 22 4 28 - 1 7 24 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   

- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
18 10 8 12 6 - 1 15 2 

สาขาวิชาไฟฟา้กําลัง       

- สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 
13 8 5 9 4 - 1 10 - 

สาขาวิชาเครือ่งกล 

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
9 6 3 5 4 - - 8 1 

สาขาวิชาการพิมพ ์

- สาขางานการพิมพ ์
9 6 3 6 3 - 1 8 - 

สาขาวิชาสามญั 37 5 32 6 31 - 1 10 28 

รวม 210 69 141 63 147 - 6 80 124 

หมายเหต ุ ใหส้ถานศึกษารายงานให้ครบทกุสาขางาน/สาขาวิชา 
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5.1.3 จํานวนผู้เรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี   
(ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

ประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน ระดับชัน้ จํานวน รวม 
ปวช.1 107 
ปวช.2 88 

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบํารุง 

เครื่องมือกล 
ปวช.3 58 

253 

ปวช.1 77 
ปวช.2 74 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

ไฟฟ้ากําลัง 
ปวช.3 56 

207 

ปวช.1 70 
ปวช.2 62 เครื่องกล ยานยนต์ 
ปวช.3 54 

186 

ปวช.1 60 
ปวช.2 49 

ช่างอุตสาหกรรม 

การพิมพ์ พิมพ์ 
ปวช.3 53 

162 

รวม ปวช.  จํานวนทั้งสิน้ 808 
 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.)   

ประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน ระดับชัน้ จํานวน รวม 
ปวส.1 87 เทคนิค

อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิต 

ปวส.2 65 
152 

ปวส.1 64 
ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 

ปวส.2 44 
108 

ปวส.1 40 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

ปวส.2 49 
89 

ปวส.1 16 

ช่างอุตสาหกรรม 

การพิมพ์ การพิมพ์ 
ปวส.2 43 

59 

รวม ปวส.  จํานวนทั้งสิน้ 408 
รวม ปวช. และ ปวส.  จํานวนทั้งสิน้ 1,216 
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6. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึง่เป็นที่ยอมรับของ

สังคมในรอบปกีารศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกมีดังนี้ 
 
เกียรติประวัติ ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2555 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน หน่วยงาน 

1 9/09/56 นายสามารถ  หล่อปิ่นมณ ี
ผู้นําเสนอผลงาน ระดับดี
มาก การประกวดแข่งขัน
งานวิจัยและนวัตกรรมฯ 

ส.ว.ท.อ. 

2 9/09/56 นายธนพงษ์  แก้วกุลดิเลก 
ผู้นําเสนอผลงาน ระดับดี
มาก การประกวดแข่งขัน
งานวิจัยและนวัตกรรมฯ 

ส.ว.ท.อ. 

3 30/04/55 นายวรากรณ์  ทับห่วง 
เหรียญทองการแข่งขันฝีมือ
แรงงานอาเซียนครั้งที่ 9 

กระทรวง
แรงงาน 

 
เกียรติประวัติ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศกึษา 2555 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน หน่วยงาน 

1 8/01/56 นายอภิสิทธ์ิ  มณศร ี
เหรียญทองการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

2 8/01/56 นายอนันต์ชัย  เหลืองอุดมเลิศ 
เหรียญทองการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

3 8/01/56 นายอัครพนธ์ อภิญญาวิศาล 
เหรียญทองการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

4 8/01/56 นายอนันต์สิทธ์ิ  บุญมาม ิ
เหรียญทองการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

5 29/01/56 นายเกียรติศักด์ิ  สังขะวรรณ 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 
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เกียรติประวัติ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน หน่วยงาน 

6 29/01/56 นายวรุต  แซ่เล้า 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

7 29/01/56 นายสุทธิชัย  ยอดบัวบาน 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

8 29/01/56 นายอัครพล  ชาระวัน 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

9 29/01/56 นายสุภเวช  ปาลศรี 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

10 29/01/56 นายจารุกิตต์  อุ่ยเกียรติสกุล 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

11 29/01/56 นายคณิต พึ่งศรีเกล้า 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

12 29/01/56 นายณัฐพงษ์ จงสา 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

13 29/01/56 นายณัฐพล  บุญม ี
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

14 29/01/56 นายสิทธิโชค  สวนเหยี่ยว 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

15 29/01/56 นายรัตพันธ์  อนันตวัฒน์ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบความรู้

คอมพิวเตอร์ 
บ.เออาร์ไอที จํากัด 

16 29/01/56 นายภาสกร  ณ กลองดี 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบความรู้

คอมพิวเตอร์ 
บ.เออาร์ไอที จํากัด 
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เกียรติประวัติ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน หน่วยงาน 

17 8/02/56 นายนราวิชญ์  สมนา 
เหรียญทองแดงการ
แข่งขันทักษะวชิาชีพ 

สช. 

18 8/02/56 นายสมบัติ  ลา้นทรัพย์สกุล 
เหรียญทองการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

19 8/02/56 นายพงศกร  จนัทร 
เหรียญทองการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

20 8/02/56 นายพงเทพ  โชคพงศ์ธร 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

21 8/02/56 นายธีรศักด์ิ  จนัทร์แมน 
เหรียญทองการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

22 8/02/56 นายธานินทร์  อินทร์แป้น 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 

23 8/02/56 นายภานุวัฒน์ เนืองวัง 
เหรียญเงินการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
สช. 
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 7. เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     7.1 เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2555 ซึ่งครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้ความเหน็ชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 
1. นักเรียน นกัศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กําหนดตามช้ันปี  และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาและพฒันาทักษะวิชาชีพอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

2. วิทยาลัยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ   

หลักสูตรให้มีความสอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีความรู้มีทักษะและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา (MOU) 

3. นักเรียน  นกัศึกษา เป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  บุคลิกภาพ   มนษุยสัมพันธ์  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นักเรียน  นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ  บุคลิกภาพ   มนุษยสัมพันธ์  รู้จักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. วิทยาลัยมีการบริการวิชาชีพตามสาขาวิชาแก่
ชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  

ประชาชนได้รับการบริการวิชาชีพและการส่งเสริม
ความรู้ในด้านวิชาการที่หลากหลาย 

5. ครู และนักเรียน นักศึกษา มีผลงานสิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการ
สอน หรือการประกวดแข่งขันระดับชาติ 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 

6. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์   บุคลากร
ภายในวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา   บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  และมีการจัดระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู ้

การบริหารงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน มีความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
จากที่การจัดระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเพื่อการ
บริหารจัดการและการจัดการความรู้ที่ดี มหี้องเรียน
เทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ ห้องอินเตอร์เน็ตและศูนย์
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

7. วิทยาลัยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องและ มีประสทิธิภาพ 

ทําให้มีระบบและกลไกการทาํงานประกันคุณภาพ
ภายในที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับระบบงานเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน
และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
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8. วิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรและนักเรียนมีความปลอดภัยที่ดี 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 
8.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ผู้เรียนครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

- เครื่องมือ อุปกรณ์ในวิทยาลัยมีความปลอดภัยในการใช้งานและมี
ป้ายเตือนความปลอดภัยเพื่อจะนําไปสู่การลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ
ของการฏิบัติงานได้ 
- สถานศึกษาสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มที่ดีอันส่งผลเอื้ออํานวย
ต่อการเรียนรู้ของทุกคนในองค์กร 
- บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ 
- วิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรและนักเรียนมีความตระหนักและใส่ใจในกฎหมายจราจร 

8.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท  จัด ครูที่ปรึกษา กํา กับ ดูแลทั้งในวิทยาลัยและนอก วิทยาลัย 
-การแข่งขันกฬีาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เวลา
ว่างในทางที่ผิด 
-นักศึกษามีคณุธรรม จริยธรรมอันดีงามจากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน 

8.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด - จัดทําข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
ประจําปี 
- ร่วมกับผู้ปกครองส่งนักเรียนนักศึกษาที่ใชย้าเสพติดและตรวจพบเข้า
ทําการบําบัดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ให้นักเรียนนกัศึกษาและบคุลากรมีความรู้ในพิษภัยของยาเสพติด 
- การแข่งขันกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เวลาว่างในทางที่ผิด 

8.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

- ผู้เรียนได้รับความรู้และคําแนะนําที่ดีจากครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สา
ธารสุข 
- นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคณุธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
- นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

8.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและการ
มั่วสุม 

- มีระบบครูที่ปรึกษาเฝ้าระวัง กํากับติดตาม และประชุมผู้ปกครอง 
และตรวจเยี่ยมหอพัก 
- นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น และรวมถึงกิจกรรมระหว่างหน่วยงานภายนอก 
- ครูกํากับดูแลความเรียบร้อยภายในวิทยาลัยและภายในสาขางานของ
ตนเองให้เกิดความเรียบร้อย 
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ตอนที่ 2  
การดําเนินงานของสถานศกึษา  

 2.1. ทิศทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
  2.1.1 ปรัชญา  

“มุ่งความรู้     คู่คุณธรรม     เลิศล้ําทักษะ” 
  มุ่งความรู ้ : มุ่งพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้และทักษะการงาน
อาชีพ  โดยใช้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพื่อนําความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเอง 
  คู่คุณธรรม  :  มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีส่มบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ทรงไว้ซึง่คุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ  ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนาที่นับ
ถือ แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธี เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมทีม่ีความยุติธรรมและเทิดทูนศักด์ิศรีของ 
มนุษย ์
  เลศิล้าํทักษะ: มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหเ้ป็นบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพในการทํางานสูง 
สามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีทักษะในทุกด้านสําหรับการประกอบอาชีพ 

 

  2.1.2  วิสัยทศัน ์    
   วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  มุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี  มีสขุ  คิดเป็น  ทําเป็น  เปน็เลิศ
ทางด้านวิชาชีพก้าวทันเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 

  2.1.3 เอกลักษณ์ 

  การจัดการศึกษา แบบโรงเรียน-โรงงาน 
 
   2.1.4 อัตลักษณ์ 
  ทักษะเด่น เป็นสุภาพชน 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาในทุก
สาขาวิชาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการด้านวิชาการสาขาที่
เรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 
ภายนอกพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
ภายใน ม.1 ต 1.1 

1.  โครงการวัดและประเมินผล
กลางภาค 

อ.บรรลือศักด์ิ  

2.  โครงการวัดและประเมินผล
ปลายภาค 

อ.บรรลือศักด์ิ  

3.  โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายในและภายนอก 

อ.จุฬารัตน์  

4.  โครงการสอนซ่อมเสริมภาค
เรียนที่ 1-2 

อ.เลอศักด์ิ  

5. โครงการเรียนปรับพ้ืนฐาน อ.บรรลือศักด์ิ 
6. โครงการเรียนรีเกรด 

นักเรียน ปวช.  และ ปวส.  
ทุกสาขาวิชา มีความเข้าใจ
สิ่งท่ีเรียนรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป มากกว่า 
ร้อยละ 75 

 

จํานวนนักเรียน ปวช.  และ 
ปวส.  ทุกสาขาวิชา มีความ

เข้าใจสิ่งท่ีเรียนรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้

ประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

มากกว่า 
ร้อยละ 75 

อ.บรรลือศักด์ิ 

ภายนอกพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 

ภายใน ม.1 ต 1.1 
แผนงานที่ 2 
แผนงานพัฒนานกัเรียน
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

 

ภายนอกพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
ภายใน ม.1  
ต 1.8 ,ต.1.9 

ภายใน ม.2 ต 2.5 

1.  โครงการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงาน /สถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
ของเรียนทั้ง 3 ด้าน 

อ.สิริวรรณ  

2. โครงการนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน 

นักเรียน นักศึกษา มี
คุณลักษณะด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เป็นที่พึงพอใจของสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงาน 
และมีความเข้าใจสิ่งท่ีเรียนรู้
และสามารถประยุกต์ใช้

ประโยชน์ด้านต่าง ๆร้อยละ 
75 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา  
มีคุณลักษณะด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เป็นที่พึงพอใจของสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงาน 
และมีความเข้าใจสิ่งท่ีเรียนรู้
และสามารถประยุกต์ใช้

ประโยชน์ด้านต่าง ๆร้อยละ 
75 ขึ้นไป 

อ.ปริญญา  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555  จําแนกตามยทุธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

 

ภายนอกพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
ภายใน ม.1 

ตัวบ่งชี้ท่ี   1.3   
1.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชา  

อ.จุฬารัตน์  

2. โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

นักเรียน ปวช.  และ 
ปวส.  ทุกสาขาวิชา 

ระดับชั้นปีสุดท้ายผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักสูตร มากกว่า 

ร้อยละ 75 

จํานวนนักเรียน ปวช.  
และ ปวส.  ทุก

สาขาวิชา ระดับชั้นปี
สุดท้ายผ่านเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตร  มากกว่า 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป อ.พระนาย  

แผนงานที่ 4 
แผนงานพัฒนานกัเรียน  นักศึกษาให้มี
ทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้
ภาษาสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 
ภายนอกพื้นฐาน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
 

1.  โครงการวันวิชาการ อ.จุฬารัตน์ 
ภายใน ม.1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4,1.1 
2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
สอบ (V-NET) 

อ.บรรลือศักด์ิ 
ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1,4 

3. โครงการทดสอบเชิงวิชาการดา้น
ความรู้ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) 

นักเรียน นักศึกษา      
ทุกสาขาวิชา มีทักษะ

ด้านคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อ
สามารถประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการใช้ภาษา

สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได ้
มากกว่า ร้อยละ 75 

จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 

มีทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เพื่อ
สามารถประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการใช้ภาษา
สื่อสารทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 
โดยผ่านการทดสอบ
ของ (สทศ)ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 75 ขึ้นไป อ.พระนาย 

ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1,5 

 แผนงานที่ 5 
แผนงานพัฒนานกัเรียน นักศึกษาให้มี
ความรู้และทักษะในการหางานทํา 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อิสระด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 

นอกพื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ 2 
ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1,2  

1.8  ,1.9 
1.  โครงการอบรมแบ่งปันประสบการณ์
การทํางาน (พี่พบน้อง) 

อ.สิริวรรณ  

2.  โครงการอบรมวิธีการสมัครงาน อ.สิริวรรณ  
3.  โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา อ.สิริวรรณ  
4.  โครงการปัจฉิมนิเทศ อ.สิริวรรณ  
5. โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษา
ต่อ 

  

6. โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ 

นักเรียน นักศึกษา ทุก
สาขาวิชา มีทักษะ มี
คุณลักษณะด้าน

สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

เป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการหรือ
หน่วยงานมากกว่า 
มากกว่าร้อยละ 75 

จํานวนนักเรียน 
นักศึกษาทุกสาขาวิชา 
มีทักษะ มีคุณลักษณะ
ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป 
และด้านสมรรถนะ

วิชาชีพเป็นที่พึงพอใจ
ของสถาน

ประกอบการหรือ
หน่วยงานมากกว่า 
มากกว่าร้อยละ 75 

อ.อังศุมา 
ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐาน 
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียนด้วยวงจรคุณภาพ  PDCA 

 

นอกพื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1,2  
ภายใน ม.2 

2.1 
 

1.  โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
และสถานประกอบการ 

อ.บรรลือศักด์ิ  

2.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสอดคล้องกับ

ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชมุชน
และท้องถิ่นของสถาน
ประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียนทุก
สาขาวิชา 

จํานวนแผนรายวิชาที่มี
การพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ
สอดคล้องกับความ

ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชมุชน
และท้องถิ่นของสถาน
ประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 55 
ของสาขางานที่เปิด

สอน 
ครูผู้สอน  

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาด้วยวงจรคุณภาพ  
PDCA  

ภายนอกพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ภายใน  

 ม.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2,2.3,2.4 

1. โครงการประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ 

อ.บรรลือศักด์ิ  

2.  โครงการนิเทศการสอน อ.บรรลือศักด์ิ  
3.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน  
4.  โครงการวัดและประเมินผลกลางภาค อ.บรรลือศักด์ิ  
5.  โครงการวัดและประเมินผลปลายภาค อ.บรรลือศักด์ิ  
6. โครงการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะพึงประสงค์

อย่างมีคุณภาพทุก
สาขาวิชา 

 

จํานวนครูท่ีจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งสมรรถนะ

อาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมและ
คุณลักษณะพึงประสงค์

อย่างมีคุณภาพทุก
สาขาวิชาไม่ต่ํากว่าร้อย

ละ 80 
อ.บรรลือศักด์ิ  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 1 การใช้ภาวะผู้นําและ
การมีวิสัยทัศน์ของผู้ บริหารในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
ในวิทยาลัย และหน่วยงานหรือบุคคล 
ภายนอกให้เข้ามา  มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  
 

 
ภายนอกอัต

ลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 14   

1.  งานจัดแผนภูมิบริหารโรงเรียน 

อ.สิทธิชัย 

ภายนอกอัต
ลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  
ภายใน ม. 3  

ต. 3.2 

2.  โครงการการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา 

อ.สุริยนต์ 

ภายนอก 
พื้นฐาน ต. 8.2,

ต.11,12,13 
ภายนอก 

ส่งเสริม ต. 3.10 

3.  งานประชุมบุคลากรของโรงเรียน
ทุกเดือน 

อ.สุริยนต์ 

ภายนอก 
พื้นฐาน ต. 8.2,

ต.11,12,13 
ภายนอก 

ส่งเสริม ต. 3.10 
 

 4.  งานพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน
ฝ่ายบุคลากร 

อ.สุริยนต์ 

ภายนอก 
พื้นฐาน ต. 8.2,

ต.11,12,13 
ภายนอก 

ส่งเสริม ต. 3.10 

5. โครงการจดัทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาบุคลากรกับ
สถานประกอบการ 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ภายนอก 
พื้นฐาน ต. 8.2,

ต.11,12,13 
ภายนอก 

ส่งเสริม ต. 3.10 

6. โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากร
กับหนว่ยงานภายนอก 

ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ สามารถบริหารงาน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
ความสําเร็จจากการจัด

การศึกษาท่ีมีท้ังจุดเน้นและ
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยฯ 

1. มีการแผนการปฏิบัติงาน
ท่ีมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มี

การประสานงานทั้งบุคลากร
ภายในและภายนอก 

2. ผลการประเมินพัฒนาการ
ดําเนินงานจากประชาคม 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ภายนอก 
พื้นฐาน ต. 8.2,

ต.11,12,13 
ภายนอก 

ส่งเสริม ต. 3.10 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 2 
แผนงานจัดระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยอย่างเหมาะสม  

 

ภายนอก 
พื้นฐาน ต.9 

ภายใน ม. 3 ต. 
3.5 

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 

จัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการ

ความรู้ของโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู้ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อ 
การตัดสินใจท่ีเป็น 

ปัจจุบัน 
2. มีระบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลท่ีเหมาะสมและมี
ผู้รับผิดชอบ 

3. ระบบฐานข้อมูลท้ังหมด
ประสานกันเป็นเครือข่ายของ

โรงเรียน 
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบ

บริหารจัดการข้อมูล 
5. ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

อ.แมนรัตน์  

แผนงานที่ 3 แผนงานการบริหาร
ความเสี่ยง สร้างกลไกติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

สถานศึกษาจัดทํา
แผนบริหารความ
เสี่ยงเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน
เพื่อใช้ดําเนินการ 

จํานวนครั้งท่ีเกิดความเสี่ยงทั้ง 5 
ด้าน 
ลดลงได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 

 

ภายนอกพื้นฐาน 
 ต. 11 

ภายใน ม.3 ต. 
3.6 

1.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป ี  อ.จตุพล  
2. โครงการบริหารความเสี่ยง    
     2.1. กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 
อ.โอฬาร  

     2.2. กิจกรรมการป้องกัน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
นักเรียนกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (สังคม) 

 
อ.โอฬาร  

      2.3. กิจกรรมซักซ้อมอพยพหนีไฟ (ปลอดภัย)  อ.พิศิษฐ์  
      2.4. กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุครู-นักเรียน 
(ปลอดภัย) 

 
อ.บุญเชาว์  

      2.5  กิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่น  อ.โอฬาร  
     2.6   กิจกรรมวัยใสไม่หลงอบายมุข  
(การพนันและมั่วสุม) 

 
อ.โอฬาร  

3. โครงการวิจัยปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของ
ผู้เรียน 

 
อ.โอฬาร  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาระบบ
การดูแลให้คําปรึกษานักเรียน 
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพด้วยวงจร คุณภาพ 
PDCA 

1. จัดให้นักเรียน นักศึกษาพบ
ครูท่ีปรึกษา  
2. จัดให้มีประชุม,ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 

ลดจํานวนนักเรียนท่ีเสี่ยง
ต่อการออกกลางคันลดลง
และนักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือดูแลจาก
วิทยาลัยฯได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ภายนอก
พื้นฐาน ต. 11 
ภายใน ม. 3  

ต. 3.7 
ภายใน ม. 1  

ต. 1.7 
1.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
    1.1  โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน  อ.ท่ีปรึกษา  
    1.2  กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา (โฮมรูม)  อ.โอฬาร  
    1.3  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง  อ.โอฬาร  
    1.4  ประชุมผู้ปกครองรับผลสอบ  อ.โอฬาร  
    1.5  พบผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน  อ.โอฬาร  
    1.6  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  อ.จตุพล  
    1.7 กิจกรรมอบรมให้ข้อคิดประจําวันแก่นักเรียน  อ.โอฬาร  
    
แผนงานที่ 5 
แผนงานพัฒนาการจัดพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการด้วย
วงจร PDCA 

มีการจัดอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่
ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพ ปฏิบัติตาม
ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน จัดคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอกับผู้เรียน  ทุกสาขาวิชา   
ฯลฯ  ครบท้ัง 4 ข้อ คือ  การ

วางแผนการใช้ห้อง   ตารางการ
ใช้ห้อง    ติดตามและประเมินผล 

และนําผลไปปรบัปรุง 

มีการจัดอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมให้กับผู้เรียน 

 

ภายนอก
ส่งเสริม ต. 17 
ภายใน ม. 3 

3.8,3.9 

1. โครงการ 5 ส   อ.พิศิษฐ์  
2.  โครงการพัฒนาห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  

3.  โครงการสร้างห้องนวัตกรรม
และการวิจัย 

  
ภราดาสุวรรณ  

4.  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด   อ.รัชนี  
5.  โครงการประกวดยอดนักอ่าน   อ.รัชนี  
6.  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพ แวดล้อมแผนกช่างกล
โรงงาน 

  

อ.ธีระ  



 21 
 

 

แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 5 
แผนงานพัฒนาการจัดพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการด้วยวงจร PDCA (ต่อ) 

 

 

ภายนอก
ส่งเสริม ต. 17 
ภายใน ม. 3 

3.8,3.9 
7.  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพ แวดล้อมแผนกช่างไฟฟ้า 

  
อ.ปริญญา  

8.  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพ แวดล้อมแผนกช่างเชื่อม
โลหะแผ่น 

  

อ.สรายุทธ  

9.  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพ แวดล้อมแผนก  ช่างยนต์-สี 

   

อ.สนั่น  

11.  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สภาพ แวดล้อมแผนก การพิมพ์ 

  
อ.วิวัฒน์  

12. งานตรวจสอบอาคารและ
ซ่อมแซม 

  
อ.พิศิษฐ์  

     
แผนงานที่ 6 
แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

จัดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ีฝึกปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 

มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ีฝึกปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมให้กับ
ผู้เรียน 

 

ภายนอก
ส่งเสริม ต. 17 
ภายใน ม. 3 

3.8,3.9 
1.  โครงการจัดซ้ือหนังสือ-ตํารา
เรียน 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  

2.  โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซม
หนังสือห้องสมุด 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  

3. งานจัดอุปกรณ์การเรียนตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ 

  

อ.บรรลือศักด์ิ  

4. โครงการจัดซ้ือหนังสือ เอกสาร 
ตําราของห้องสมุด 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  

5.  โครงการจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง 
(งานโสตฯ) 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  

6.  โครงการพัฒนาสื่อ วัสดุเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน (งานโสต) 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 6 
แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

  

 

ภายนอก
ส่งเสริม ต. 17 
ภายใน ม. 3 

3.8,3.9 
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
แผนกช่างกลโรงงาน 

  

อ.ธีระ  

8. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
แผนกช่างยนต ์

  

อ.สนั่น  

9. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น 

  

อ.สรายุทธ  

10. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
แผนกช่างไฟฟ้า 

  

อ.ปริญญา  

11. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
แผนกการพิมพ์ 

  

อ.วิวัฒน์  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ตามตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 7 
แผนงานพัฒนาบคุลากรทุกคน
ของโรงเรียนในงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

ครูและบุคลากรทุกสาขาวิชา  ได้รับ
การพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนหรือตาม
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  และได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

จํานวนครูและบคุลากรทุกสาขาวิชา  
ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน
หรือตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  และ
ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

ภายนอก
ส่งเสริม ต.16 
ภายใน  ม. 3 

ต.10 

1.  โครงการส่งเสริมการศึกษาดู
งานของบุคลากรตามสาขาวิชา 

  
อ.สุริยนต์  

2.  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

  

อ.สุริยนต์  

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

  

อ.สุริยนต์  

4.  โครงการส่งเสริมครูและ
บุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

  

อ.สุริยนต์  

5. โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 

  

อ.สุริยนต์  

6.  โครงการประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่นประจําปี 

  
อ.สุริยนต์  

7.  โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรประจําปี 

  
หัวหน้าแผนก  

8. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรประจําปี 

  
อ.สุริยนต์  

9.  โครงการเสริมสร้างกําลังใจ
และมนุษยสัมพันธ์ของบุคลากร
ภายในโรงเรียน 

  

อ.สุริยนต์  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
ตามตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

แผนงานที่ 8 
แผนงานการบรหิารการเงินและ
งบประมาณที่กําหนดด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

จัดทําแผนการบริหาร
การเงินและงบประมาณ

โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
การใช้จ่ายงบดําเนินการ 

จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรตาม
แผนพอเพียงต่อการใช้จ่ายและ
เหมาะสมในแต่ละโครงการ  

ภายนอกพื้นฐาน 
ต. 11 

ภายใน  ม.3  
ต. 3.12 

 
1.งานจัดทําแผนงบประมาณการ
บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

  

อ.บุญเชาว์ 

ภายนอกพื้นฐาน 
ต.6 

ภายใน  ม.4  
ต. 4.1 

อ.บุญเชาว์ 
2. งานจัดทําแผนงบประมาณการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงาน 

  

อ.บรรลือศักด์ิ 

ภายนอกพื้นฐาน 
ต.4 

ภายใน  ม.5  
ต. 5.1 

อ.บรรลือศักด์ิ 
3. สรุปงบโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการใช้จ่าย
งบดําเนินการ 

  

ภราดาสุวรรณ 

ภายนอกพื้นฐาน 
ต.11 

ภายใน  ม.3  
ต. 3.11 

ภราดาสุวรรณ 
     
แผนงานที่ 9 
แผนงานระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ัง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
ด้วยวงจร PDCA 

จัดทําแผนการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ัง
ในประเทศและ หรือ

ต่างประเทศ 

จํานวนทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ

ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายท้ังในประเทศและ 

หรือต่างประเทศ 

 

ภายนอกพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
ภายใน ม. 1  

ต. 1.2 

1.  โครงการทศันศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบ การตาม
สาขาวิชา 

  

อ.บรรลือศักด์ิ  

2.  โครงการอบรมให้ความรู-้
ประสบการณ์การทํางาน 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  

4. โครงการจัดหาทุนสนับสนนุ
การศึกษาของโรงเรียน 

  
  

5.  กองทุนเงินกู้ยืม กยศ.     
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ   

แผนงานบริการวชิาชีพท่ีเหมาะสม
ตามความต้องการของชุมชน 
สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนทุกสาขางานองค์กร , 
หน่วยงาน,สถานศึกษา ซ่ึงทุก
สาขางานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

การมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนทุก
สาขางาน และมีการ
ประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยใช้แบบ
ประเมิน Rating scale 1-5 
โดยผู้เข้าร่วมท้ังครูและ
นักเรียน 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ60  

 
ภายนอก

พื้นฐาน  ต. 6 
ภายใน ม.4 4.1 

1.  โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน   อ.บุญเชาว์  
2.  โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ 
จัดบริการวิชาชพีแก่ชุมชน 

  

อ.บุญเชาว์  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (ผู้เรียน)   

แผนงานส่งเสริมและ สนับสนุน
ผู้เรียนให้มีการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัย
และโครงงานที่นําไปใช้ในการ
พัฒนา  การเรียนการสอน ชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

การส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนใน
การจัดทําโครงการ/สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ปวช. 3 คนต่อ 1 ชิ้นงาน 
ปวส. 2  ต่อ 1 ชิ้นงาน 

รางวัลหรือนําไปใช้
ประโยชน์ในระดับ
ชมุชน จังหวัด ภาค 

และชาติ 
 

ภายนอกพื้นฐาน   
ต. 4 

ภายใน ม.5 5.1 

1.  โครงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 

  
อ.บรรลือศักด์ิ  

2. โครงการประกวดผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
โครงงาน 
 

  

อ.บรรลือศักด์ิ  

     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
(ครู) 

 
 

แผนงานส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย และจัดให้มีการประกวด
รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ 
งานวิจัย 

รางวัลหรือนําไปใช้
ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค 

และชาติ 
 

 
ภายนอกพื้นฐาน   

ต. 4 
ภายใน ม.5 5.2 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และบทความทางวิชาการ 

  

อ.สุริยนต์  

2.  งานเผยแพร่ผลงานต่างๆ   อ.บรรลือศักด์ิ  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนา
กิจกรรมปลูกจิตสํานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA  

จัดทําแผนงานพฒันากิจกรรมปลูก
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขทํานุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรม 

 
ภายนอก

ส่งเสริม ต.17 
ภายใน ม.6 6.1 

1.  กิจกรรมชมรมต่างๆ  อ.จตุพล  
2.  กิจกรรมประจําตามปฏิทินโรงเรียน  อ.พลปกรณ์  
  2.1 วจนะพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  อ.จตุพล  
  2.2 วจนพิธีกรรมฉลอง น ยอร์น บอสโก กิจกรรมวันฉลองอธิการและ
คณะผู้ใหญ่ 

 อ. ปรัชญา 
 

 

  2.3 พิธีระลึกถึง น ยอร์น บอสโก  อ. ปรัชญา  
  2.4 กิจกรรมอวยพรส่งความสุขเทศกาล คริสมาส  อ.จตุพล  
  2.5 กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคณะผู้ใหญ่  อ.จตุพล  
3. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  อ.พลปกรณ์  
4. โครงการร่วมทําความดี และจิตอาสา  อ.บุญเชาว์  
  4.1 โครงการสง่เสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  อ.บุญเชาว ์  
   4.2 โครงการคา่ยอาสาพัฒนา  อ.บุญเชาว ์  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนา
กิจกรรมปลูกจิตสํานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA  

จัดทําแผนงานพฒันากิจกรรมปลูก
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขทํานุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 

5 กิจกรรม 

 

ภายนอกส่งเสริม 
ต.17 

ภายใน ม.6 
6.1,6.3 

1.  กีฬาและนันทนาการ   

อ.พลปกรณ์ 
ภายนอกส่งเสริม 

ต.17 
ภายใน ม.6 6.3 

  1.1. กีฬาสัมพันธ์     
  1.2. กีฬาประเพณีสัมพันธ์     
  1.3.พัฒนาทักษะด้านกีฬาและ
เสริมสร้างสมรรถภาพ 

  
  

2. โครงการปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

 
ภายนอกส่งเสริม 

ต.17 
ภายใน ม.6 6.1 

  2.1 กิจกรรมการฝึกวิชาทหาร  อ.บุญเชาว์  
  2.2 กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสภานักเรียน  อ.รชตะ  
  2.3 กิจรรมรณรงค์ให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  อ.โอฬาร  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องตาม 
ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม   
ประเพณี   และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

นักเรียน นักศึกษา 
ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมครบ
ท้ัง 2 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมส่งเสริม 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมส่งเสริม 
การอนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

จํานวนสาขาวิชาที่มีการ
จัดกิจกรรมครบทั้ง       2 

ประเภทกิจกรรม 
มากกว่าร้อยละ 80 

 
ภายนอกส่งเสริม 

ต.17 

1.  โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม   ภายใน ม. 6 6.4 
    1.1 กิจกรรมทัศนศึกษาเชงิอนุรักษ์วัฒนาธรรม  อ.พลปกรณ์  

    1.2. กิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย  อ.รชตะ  

    1.3  กิจกรรมทําวัตรสวดมนต์ (นักเรียนพุทธ)  อ.บุญเชาว์  

    1.4. กิจกรรมพิธีบูชามิชชาขอบพระคุณ (นักเรียนคาทอลิก)  อ.โอฬาร  
2.  โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ภายใน ม. 6 6.2 
    2.1 กิจกรรมทัศนศึกษาเชงิอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ.พลปกรณ์  

    2.2 โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อ.ปรัชญา  
3.  กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  ของชาติ   ภายใน ม. 6 6.1 
   3.1. กิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกตัญญู (วันพ่อ-วันแม่)  อ.พลปกรณ์  

   3.2. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนาธรรมพิธีไหว้ครู  อ.พลปกรณ์  

   3.3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  อ.บุญเชาว์  

     
แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนา
กิจกรรมปฏิบัติตนและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจอ
เพียงด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

นักเรียน นักศึกษา 
ทุกสาขาวิชา มีจิตสํานึกปฏิบัติตน

และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจอเพียง 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา 
ทุกสาขาวิชา เข้าร่วม

โครงการมีจิตสํานึกปฏิบัติ
ตนและดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจอเพียง 

 
ภายนอกส่งเสริม 

ต.17 
ภายใน ม.6 6.4 

1.  โครงการกระดาษรีไซเคิล   อ.โอฬาร  

2.  โครงการกระจกใสด้วย 
M2F 

  
อ.โอฬาร  

3.  โครงการ หยุดรถสักนิดให้
หนูได้คิด 3 นาที 

  
อ.โอฬาร  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัมนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม 
แผนงานที่ 2 การนําผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน
ประกันให้ได้มาตรฐาน 

แผนการจัดทํางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดแบ่งหน้าที่ครูและบุคลากร
รับผิดชอบในแต่ละสาขางาน ตามตัวบ่งชี้ 
และตามมาตรฐาน จัดทําโครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรเข้าใจบริบท
และสามารถสรุปงานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ และตามมาตรฐาน เพื่อ
รองรับงานประกันภายในและ
ภายนอกได้ถูกต้อง  

ภายนอก 
พื้นฐาน ต. 

12,13 
ภายใน  ม.7 

7.1 

1.  โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประจําปีโดย
ใช้กราบมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

- จัดทํารายงานประจําปีส่งต้นสังกัด 
- รายงานตนเองบุคคล ,สาขาวิขา 
-  ประชุมบุคลากร คณะกรรมการวิทยาลัย 
-  แผนปฏิบัติการประจําปี 
-  ตรวจประเมินภายใน 

อ.สุริยนต์  

2.  โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรใหม่เรื่อง ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

  

อ.สุริยนต์  

3.  โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

  
อ.สุริยนต์  

4.  โครงการศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน 

  
อ.สุริยนต์  

5. โครงการจัดทํารายงานประจําปี 
(Annual Report) 

  
อ.สุริยนต์  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนางานมาตรฐานการเรียนร่วม   

แผนงานที่ 8 แผนงานมาตรฐานการเรียน
ร่วม 
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนางานบริการ
สนับสนุนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้
อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไปด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนางานบริการสื่อ  
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 แผนงานที่ 3แผนงานพัฒนางานกิจกรรม
นักเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาการฝึกปฏิบัติ
ทักษะวิชาชีพและส่งเสริมการทํางานใน
สถานประกอบการด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

นักเรียนผู้พิการทางการ
ได้ยินได้รับการพัฒนาท้ัง
ด้านสติปัญญา  อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับ

นักเรียนปกติได้อย่างมี
ความสุข 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินผ่าน

เกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดตาม

ชั้นปี 

2.  นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินมี

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

3. นักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน

สําเร็จการศึกษามากกว่า   ร้อยละ 

74 เมื่อเทียบกับจํานวนแรกเข้า 

 

ภายนอก
ส่งเสริม 
 ต.18 

ภายใน ม.3 
3.12 

 
ภายใน

มาตรฐานเรียน
ร่วม ม. 8 

1.  โครงการบริการวิชาการสําหรับนักเรียน
พิการทางการได้ยิน  

  
อ.สลักจิตร  

2. โครงการส่งเสริมการแสดงออกของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

  
อ.สลักจิตร  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนางานมาตรฐานการเรียนร่วม (ต่อ)   

แผนงานที่ 8 แผนงานมาตรฐานการเรียนร่วม 
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนางานบริการสนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สามารถ
เข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนท่ัวไปด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนางานบริการสื่อ  อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 แผนงานที่ 3แผนงานพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพและส่งเสรมิการทํางานในสถาน
ประกอบการด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 

ภายนอก
ส่งเสริม 
 ต.18 

ภายใน ม.3 
3.12 

 
ภายใน

มาตรฐานเรียน
ร่วม ม. 8 

3. โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการในกลุ่มโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 

  
อ.สลักจิตร  

4. โครงการขอเครื่องช่วยฟังให้กับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 

  
อ.สลักจิตร  

5. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน   อ.สลักจิตร  
6. โครงการศึกษาดูงาน   อ.สลักจิตร  

7. โครงการพัฒนาทักษะล่ามภาษามือในสถานศึกษา   อ.สลักจิตร  

8. โครงการชมรมสานรักบ้านและโรงเรียนเพื่อเด็กหู
หนวก 

  
อ.สลักจิตร  

9. โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษามือให้แก่
บุคลากรโรงเรียนดอนบอสโก 

  
อ.สลักจิตร  

10. โครงการอบรมครอบครัวผู้พิการ   อ.สลักจิตร  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2555   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับ

ตัวบ่งชี้ 

แผนงานที่ 9 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาครู นักเรียน 
นักศึกษา รองรับ ประชาคมอาเซียน 

แผนเตรียมความ
พร้อมทั้งครูและ
นักเรียนเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคม
อาเซียน 

ครูและนักเรียนมีความพร้อม
เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 
 

 

ภายนอก 
พื้นฐาน ต. 2 
ภายใน  ม.2 

2.1 

1. โครงการ Engilsh Daily   Mr.Aron  

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   บาทหลวงนพพร  

3. โครงการ Movie on Friday   Mr.Aron  

     

     

     

 
 



 

 

34 
2.3 รายงานดา้นงบประมาณ    
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

งบประมาณรบั - จ่าย ณ วันที่   30 เมษายน  2556 

รายรับ รายจ่าย 

รายการ บาท รายการ บาท 

หมายเหต ุ

- ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 16,827,625.00 - เงินเดอืนคร ู 19,5399,76.96  

- ค่าธรรมเนยีมอื่น - - เงินเดอืนบุคลากรอื่น 26,358,917.86  

- เงินอุดหนุนเปน็ค่าใช้จ่าย
รายหัวนกัเรียนจากรฐับาล 

12,453,412.88 
- งบปรับปรุงอาคารสถานที ่ 3,603,797.95  

- เงินอุดหนุน จากรัฐบาลเรียน
ฟรี 15 ปี 

5,425,590.00 

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมอื อปุกรณ์ ส่ือการ
สอน  วัสดุฝึก 

 - สําหรับการจดัการเรียนการสอน 

 - สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 - สําหรับการบริหารจัดการทัว่ไป 

5,197,378.83 

 

1,769,269.32  

641,181.00 

1,652,155.00 

 

 

- เงินบรจิาค 

12,987,977.61 

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูและผู้เรียน
จัดทําและดําเนนิการจดัประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

875,250.00  

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจดัการเรยีนการสอน 

37,545,530.56 
- งบดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตสํานกึและเสริมสร้างความเป็นพล
เมืองไทยและพลโลก 

2,288,177.00  

  - งบพัฒนาบุคลากร 500,372.00  

  - ค่าสาธารณูปโภค   
5,612,142.95  

 

- รายได้อื่นๆ 3,810,559.22 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 17,779,227.54  

  - ค่าเสื่อมราคา 1,727,466.96  

- รวมรับ 89,050,695.27 - รวมจ่าย 87,545,313.37  
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ลา่สุด การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองเมื่อวันที่ 
21 – 23 ธันวาคม  2553 

ข้อเสนอแนะ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน 

1. โรงเรียนควรนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกออกมาใช้พัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยทําให้การบริหารงานของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
มากย่ิงขึ้น 

1. งานตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
2. งานประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในทุกเดือน 
3. งานรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาและต่อ
ที่ประชุมคร ู
4. งานนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาในปีต่อไป 
5. งานจัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา  
6. งานจัดทําแผนงานการประกัน
คุณภาพภายใน 

- คําสั่งคณะกรรมการติดตามทํา
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ทุก
แผนกวิชา 

- ผลรายงานการตรวจงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

- คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ของปีการศึกษา 

- ผลรายงานการประเมิน 

การประเมินตนเองในระดับบุคคล 
แผนกวิชาและระดับ 

วิทยาลัยฯ ทําการประเมินภายใน 
2555 

2. งานแนะแนวของโรงเรียน ควรศึกษาหา
วิธีการติดตามรวบรวมข้อมูลจากผู้สําเร็จ
การศึกษาเกี่ยวกับการได้งานทําและอื่น ๆ 
ให้ครบทุกคน อาจจะขอความร่วมมือจาก
สมาคมศิษย์เกา่ หรือการสร้างแรงจูงใจให้
รางวัลสําหรับผู้ให้ข้อมลูโดยวิธีการจับฉลาก
ในวันสําคัญของโรงเรียน 

  
1. โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 

- งานแนะแนวการศึกษาสรุปจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ได้จัดทําขึ้น ผา่นทางไปรษณีย์ ผ่าน
ระบบ บนอินเตอร์เน็ต การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ รวมถึงเก็บข้อมูลจาก
หนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ของงานทะเบียน 

3. ควรดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็น
หลักฐานสมรรถนะอย่างแท้จริงโดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม และควรดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นหลักสูตรทีส่ร้างบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความ
ต้องการแรงงานของสถานประกอบการทั้งใน
ภาครัฐ และเอกชน 

1.  โครงการลงนามความร่วมมือใน
จัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะของ
ผู้เรียนกับสถานประกอบการ (MOU) 
2. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

 

- ขออนุเคราะห์จากสถาน
ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
วิทยากรอบรมบรรยายให้ความรู้แก่
นักเรียน ในเนื้อหาวิชาที่สอดคล้อง
ในหลักสูตร และร่วมจัดทําแผนการ
สอนเรียนรู้ฐานสมรรถนะรายวิชา
ตรงตามความต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการทั้งในภาครัฐ และ
เอกชน 
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ข้อเสนอแนะ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน 

4. ควรจัดให้มกีารพัฒนาหลักสูตรครู
อาจารย์อย่างต่อเนื่องประจําทุกปี 
เพื่อให้ครูอาจารย์ได้ความรู้ที่ทันสมัย
สามารถนํามาถ่ายทอดและพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

1.  กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน/
สถานประกอบการ/ชุมชน (MOU) 
2. โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานของ
บุคลากรตามสาขาวิชา 
3.  โครงการสง่เสริมการพัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
ในสถานศึกษา 
4  โครงการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ 

- พัฒนาบุคลากรตามแผนงานฝ่าย
บุคลากรส่งเสรมิการศึกษาดูงานของ
บุคลากรตามสาขาวิชาเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
- ส่งเสรมิให้บุคลากรศึกษาตอ่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

5. การดําเนินการโครงการต่างๆ ทั้ง
ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาการ
เรียนเช่น การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การ
บริการสังคม ควรดําเนินการให้
ครบถ้วนตามระบบ PDCA และ
ดําเนินการเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

1.  โครงการจดัทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และงานวิจัย 
2.  โครงการวันวิชาการ 
3. กิจกรรมการเข้าร่วมการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ่วมกับหน่วยงานภายนอก 
4.  กิจกรรมชมรมทางวิชาการ เช่น ชมรม
ภาษาไทย  ชมรมภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
โครงการค่ายอาสาพัฒนา 
5.  กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชมรมดนตรี  
กีฬา  ศิลปะและการแสดง ฯลฯ 
6.  โครงการทศันศึกษาเชิงวัฒนธรรม 
7.  โครงการทศันศึกษาเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  กิจกรรมวนัสําคัญต่างๆ  เช่น วัน
สําคัญของชาติและศาสนา เป็นต้น 
9.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดําเนินการให้ผู้เรียนจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่
ประยุกต์จากการเรียนการสอนและมี
นําผลงานเสนอในงานวันวิชาการ
รวมถึงการเข้าร่วมการแสดงผลงาน
ทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมชมรมทาง
วิชาการ เช่น ชมรมภาษาไทย  
ชมรมภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

- ร่วมดําเนินโครงการค่ายอาสา
พัฒนา,ทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม
,ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  เช่น 
วันสําคัญของชาติและศาสนา เป็น
ต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
แผนการปฏิบติัตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนนิงาน 

6. ควรดําเนินการตัดทําสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่าง
ต่อเนื่องผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้
หรือปรับปรุงแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและสามารถนาํข้อมูลไปใช้เพื่อ
การวางแผนปฏิบัติงานและแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นในปีการศึกษาต่อๆ ไป 

1.งานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

2. งานจัดทําคําสั่งวิทยาลัยให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ 

3. การดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี,คําสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่,มีการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาโดยนํา
ผลการปฏิบัติและความเห็นในที่ประชุม
การจัดและวางแผนให้เกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นในปีการศึกษาต่อๆ ไปตาม
ข้อเสนอแนะ 

7. ควรจัดทําระบบการติดตามงานวิจัยของ
ครูอาจารย์ใหดํ้าเนินการตามแผนงานที่
กําหนดไว้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสาํเร็จสามารถ
นําความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ 

แผนงานการติดตาม 
งานวิจัยของครู 

- เล่มสรุปการติดตามงานวิจัยของครู 

-  ได้เลม่งานวิจัยของครูปีการศึกษา ร้อย
ละ 75 

   

8. ควรนําผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม หรอืโครงการ ของอาจารย์และ
นักศึกษาร่วมประกวดหรือร่วมแสดงผลงาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ 

9. ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม หรือโครงการ ของอาจารย์นักศึกษา ให้
มากขึ้นและหลายรูปแบบ รวมท้ังควรมีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1. กิจกรรมการเข้าร่วมการ
แสดงผลงานทางวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานผ่านช่องทางเผยแพร่
อื่นๆ 

- นําผลร่วมประกวดกับสมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สวอ 
01-30/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2555 

- นําผลร่วมประกวดในโครงการ ค่ายนัก
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ วช 0007/4251 ลงวันที ่ 
1 มิถุนายน 2555, วช 0007/ว 9258 ลง
วันที่  19 ธันวาคม 2555 

- ร่วมแข่งขันรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
Eco Challenge 2012-2013 วสท  
620/2555 ลงวันที่  1 กันยายน 2555 

- นําผลร่วมประกวดในโครงการ ค่ายนัก
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ วช 0007/4251 ลงวันที ่ 
1 มิถุนายน 2555 

(ดูเอกสารเล่มโครงการประกวด/เผยแพร่
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวตักรรม ปี
การศึกษา 2555) 
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10. ควรสนับสนุนงบประมาณ ให้อาจารย์และ
นักศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัยเพิ่มมากขึ้น(อย่างน้อยร้อยละ ๑ ของ
งบประมาณการดําเนินงาน) 

งานจัดทําแผนงบประมาณส่งเสริม สนับสนุนครู
และผู้เรียนในการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบดําเนินการ(ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ปี 
2555) 

- ทําแผนงบประมาณส่งเสริม 
สนับสนุนครูและผู้เรียนในการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานรวมถึงการ
สร้างแรงจงูใจในการส่งผลงาน 

11. ควรนําผลการประเมินความต้องการที่ได้
จากการสํารวจในการให้บริการทางวิชาการ/
วิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม โดยนําผลความ
ต้องการในลําดับต้นๆ มาจัดทําเป็นแผนและ
โครงการต่าง ๆ ในการให้บริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงต่อชุมชนและ
สังคม 

- งานจัดทําแผนวัสดุฝึก และอุปกรณ์สื่อการ
บริการวิชาชีพแก่ชุมชนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 1 ของ
งบดําเนินการ 
- โครงการความร่วมมือบริการวิชาชีพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

 

- งานวิชาการได้นําผลประเมินของ
การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชพี 
แก่ชุมชนและสังคม มาพัฒนาตรง
ตามความต้องการที่แท้จริงต่อ
ชุมชน 

12. ควรจัดอบรมหรือส่งครูเข้าอบรมให้ตรงกับ
วิชาชีพที่สอน เช่นครูสอนวิชาไฟฟ้าอบรมเรื่อง
การ  สอนวิชาไฟฟ้าหรือการจัดทําสื่อการสอน
วิชาไฟฟ้า 

โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร
ตามสาขาวิชา 

- ดําเนินการส่งเสริมการศึกษาดู
งานของบุคลากรตามสาขาวิชา 
โดยงานบุคลากร   

- สรุปผลประเมินความสําเร็จของ
งาน 

13. โรงเรียนได้อบรมวิธีการจัดการความรู้แต่ยัง
ไม่ได้ดําเนินให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงควรดําเนินต่อ 
เพื่อให้กระบวนการจัดการความรู้สมบูรณ์ 

1. โครงการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
- ได้รวบรวมความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบ
เป็นเอกสาร หรือ วิชาการ อยู่ใน
ตํารา คู่มือปฏิบัติงานแต่ละ
สาขาวิชา 
- จัดให้มีการแบ่งปันความรู้ท่ีอยู่ใน
ตัวผู้ปฏิบัติงาน ทําให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน และนําความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ให้เกิดความรู้ใหม่ 

14. ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลให้ประสานกัน
เป็นเครือข่าย ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ และ
ประเมิน  ประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัย 

นําระบบ misschool มาใช้ใน
ระบบบริหารจัดการข้อมูล ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ   
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การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม  2555 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ลา่สุด แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ 

- โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัย 

- นําระบบ misschool มาใช้ในระบบ
บริหารจัดการข้อมูล ผู้เรียนสามารถ
เช็คเกรดด้วยตัวเองโดยใช้บัตร
นักเรียนสแกนบาร์โค้ด   

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาครู/บุคลากรให้ครบ
ทุกคน อย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง/คน/ปี และพัฒนา
ให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของ สมศ. รอบสามด้วย 

- งานพัฒนาบุคลากรตามแผนงานฝ่าย
บุคลากร 
- โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
ในวิทยาลัยของแต่ละสาขาวิชา/
แลกเปลี่ยนครูกับบุคลากรภายนอก 

 

- ส่งบุคลากรให้มีการพัฒนาและเข้า
อบรมตรงตามสาขา (มีวุฒิบัตร) 
- โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้ในวิทยาลัยของแต่ละ
สาขาวิชา/แลกเปลี่ยนครูกับบุคลากร
ภายนอก 

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ครบทุก
ประเภท เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง 

1  โครงการค่ายอาสาพัฒนา 

2.  กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชมรมดนตรี  
กีฬา  ศิลปะและการแสดง ฯลฯ 

3.  โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ 

4. โครงการแข่งขันกีฬาสี 

5.  โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม 

6.  โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชมรม
อนุรักษ์ธรรมชาติ  ชมรมศิลปะและการ
แสดง ฯลฯ 

8.  กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  เช่น วัน
สําคัญของชาติและศาสนา เป็นต้น 

- ดําเนินจัดกิจกรรมตรงตามมาตรฐาน
กิจกรรมปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย,
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
วัฒนธรรม   ประเพณี   และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม,ปฏิบัติตนและ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

 

มาตรฐานที่ 4 บริการวิชาชีพสู่สังคม 

ข้อเสนอแนะ ควรสํารวจความต้องการในการ
ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่สังคม ชุมชนให้
ท่ัวถึง และนํามาจัดทําแผนปฏิบิติการประจําปี มี
โครงงาน/กิจกรรมรองรับ 

- งานจัดทําแผนวัสดุฝึก และอุปกรณ์สื่อ
การบริการวิชาชพีแก่ชุมชนไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 1 ของงบดําเนินการ 
- โครงการความร่วมมือบริการวิชาชีพ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

- งานวิชาการได้นําผลประเมินของ
การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชพี แก่
ชุมชนและสังคม มาพัฒนาตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงต่อชุมชน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ลา่สุด แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรจัดอบรมให้ความรู้ในการทําวิจัยแก่ครู-
อาจารย์ 

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ในเวทีระดับชาติให้มากขึ้น 

1. กิจกรรมการเข้าร่วมการแสดงผลงาน
ทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และโครงงานผา่นช่องทาง
เผยแพร่อื่นๆ 

- นําผลร่วมประกวดกับสมาคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สวอ 01-30/2555 ลง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 

- นําผลร่วมประกวดในโครงการ ค่าย
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ วช 0007/4251 
ลงวันที่  1 มิถุนายน 2555, วช 
0007/ว 9258 ลงวันที่  19 ธันวาคม 
2555 

- ร่วมแข่งขันรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
Eco Challenge 2012-2013 วสท  
620/2555 ลงวันที่  1 กันยายน 
2555 

- นําผลร่วมประกวดในโครงการ ค่าย
นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ วช 0007/4251 
ลงวันที่  1 มิถุนายน 2555 

(ดูเอกสารเล่มโครงการประกวด/
เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
นวัตกรรม ปีการศึกษา 2555) 

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี
เครือข่ายเชื่อมโยงกัน สามารถใช้ข้อมูลท่ีมีร่วมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ควรระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยให้มาก ใน
การให้นักเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือใน
สาขางานต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

1. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัย 

- นําระบบ misschool มาใช้ในระบบ
บริหารจัดการข้อมูล ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ   
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 ตอนที่ 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  

ความตระหนกั 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการสอน การเรียนปรับพื้นฐาน โครงการวันวิชาการ 
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนกอ่นเปิดเรียน งานสอบซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
ส่งเสริมการอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบ  จัดหาและพัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และนวัตกรรมที่มีประสทิธิภาพ ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
 

 ความพยายาม 
  ทางวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนด ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
กําหนด โดยมีผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์กําหนดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปจํานวน  934 คน จากผู้เรียนท้ังหมด 1,216 คน 

คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ซึ่งผลการประเมิน
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

  
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
85.37= 5 ดีมาก 

 

    จํานวนผู้เรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
(จํานวนผู้เรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน – จํานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน) 
 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปีจําแนกตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
     1.1 ข้อมลูผู้เรียนทั้งหมด 
     1.2 ข้อมลูผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 
     1.3 ข้อมลูผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
     1.4 ข้อมลูผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

ผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป หลักสูตร/

ประเภทวชิา 
สาขาวิชา สาขางาน ชั้นป ี

จํานวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบยีน
เรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จํานวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคนั 
(2) 

จํานวน 
ผู้เรียนที่
เหลือ 
(3) 

(1)-(2) 
 

จํานวน 
(4) 

ร้อยละ 

100
)3(
)4( x  

ปวช.1 107 10 97 91 93.81 
ปวช.2 88 4 84 76 90.48 

เครื่องมือกลและ
ซ่อมบํารุง 

เครื่องมือกล 
ปวช.3 58 2 56 56 100.00 

รวม 253 16 237 223 94.09 
ปวช.1 77 7 70 61 87.14 
ปวช.2 74 5 69 63 91.30 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

ไฟฟ้ากําลัง 
ปวช.3 56 1 55 55 100.00 

รวม 207 13 194 179 92.27 
ปวช.1 70 9 61 56 91.80 
ปวช.2 62 7 55 47 85.45 เครื่องกล ยานยนต์ 
ปวช.3 54 2 52 47 90.38 

รวม 186 18 168 150 89.29 
ปวช.1 60 13 47 36 76.60 
ปวช.2 49 4 45 41 91.11 การพิมพ์ พิมพ์ 
ปวช.3 53 5 48 47 97.92 

อุตสาหกรรม 

รวม 162 22 140 124 88.57 
 รวม ปวช. 808 69 739 676 91.47 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู 

 
ผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป หลักสูตร/

ประเภทวชิา 
สาขาวิชา สาขางาน ชั้นป ี

จํานวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบยีน
เรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จํานวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก

กลางคนั 
(2) 

จํานวน 
ผู้เรียนที่
เหลือ 
(3) 

(1)-(2) 
 

จํานวน 
(4) 

ร้อยละ 

100
)3(
)4( x  

ปวส.1 87 7 80 52 65.00 เทคนิค
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม
การผลิต ปวส.2 65 2 63 53 84.13 

รวม 152 9 143 105 73.43 
ปวส.1 64 19 45 21 46.67 

ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 
ปวส.2 44 9 35 25 71.43 

รวม 108 28 80 46 57.50 
ปวส.1 40 10 30 22 73.33 

เครื่องกล 
เทคนิคยาน

ยนต์ ปวส.2 49 4 45 41 91.11 
รวม 89 14 75 63 84.00 

ปวส.1 16 2 14 11 78.57 
การพิมพ์ พิมพ์ 

ปวส.2 43 0 43 33 76.74 

อุตสาหกรรม 

รวม 59 2 57 44 77.19 
 รวม ปวส. 408 53 355 258 72.68 

รวม ปวช., และ ปวส. 1,216 122 1,094 934 85.37 
 
หมายเหต ุ 1. ข้อมูลจํานวนผูเ้รียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย 
ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทกุประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต 
ให้เปิดทําการสอน 

3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 
4. ในกรณีทีม่ีนักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน

ทั้งหมดด้วย 
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มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ความตระหนกั  
 แผนกวิชาและสาขางานได้ร่วมกับงานแนะแนว วางแผนงานแนะแนว ได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานและชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนไปยังสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน เพื่อสํารวจความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญหา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป จําแนกได้เป็น ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการณ์ 
 ผลสัมฤทธิ ์

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน จํานวน 66 แห่ง โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 จํานวน 59 แห่ง อยู่ที่ ร้อยละ 89.39 มีผลการประเมินภาพรวมคือ ดีมาก 

 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
89.39 = 5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 1. หลักฐานเกีย่วกับการกําหนดตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมิน 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพทั้ง 3 ด้าน
ของผู้เรียน 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลในชุมชน ทีม่ีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน 

 
 

ตารางที่ 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคณุภาพของผูเ้รียน 

จํานวนที่ตอบกลับ 
 

จํานวนของสถาน
ประกอบการและบคุคลใน
ชุมชนที่มผีลการประเมนิ

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบคุคลใน
ชุมชนที่มผีลการประเมนิ

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

มีการประเมินความ
พึงพอใจโดย
กําหนดกลุ่ม

ตัวอย่าง สรา้ง
เครื่องมือเพื่อเก็บ

ข้อมูล  สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

100
)1(
)2( x  

ชุมชน 

 
มี = 1 

 
62 4 55 4 88.71 100.00 

รวม 66 59 89.39 
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ได้ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการณ์  
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนโรงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ และเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงาน และดําเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สําหรับนักเรียน 
ปวช.ช้ัน ปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส. ช้ันปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา  โดยจัดการสอบตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่าย 
โดยกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่า ในการผ่านการประเมินต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนรวมของแต่ละสาขาวิชา  
 
คํานวณ 
 
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์
 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน  343  คน จากผู้เรียนทั้งหมด 422 คน คิดเป็นร้อยละ 81.28 
ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินภาพรวมคือ 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
81.28  = 5 ดีมาก 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 
 
 

    จํานวนผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 
1. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
2. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา 

สาขางาน 
3. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และ ระดับช้ัน ปวส.2 จําแนกตาม ประเภทวิชา สาขาวิชา 

สาขางาน เกี่ยวกับ 
  3.1 ข้อมูลผู้เรยีน ที่ลงทะเบยีนเรียนครบทกุรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  3.2 ข้อมูลผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาชีพ 

 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตร ในระดบั ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 

 
 
ตารางที่ 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ระดับ สาขาวิชา สาขางาน ชั้นป ี

จํานวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเรยีน

ครบทุกรายวชิาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

(1) 
 

จํานวนผูเ้รียนชั้น
ปีสุดทา้ยที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ฯ 

(2) 

ร้อยละ 
 

100
)1(
)2( x

 

เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง เครื่องมือกล ปวช.3 58 49 84.48 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง ปวช.3 56 48 85.71 

เครื่องกล ยานยนต์ ปวช.3 54 33 61.11 
การพิมพ์ พิมพ์ ปวช.3 53 39 73.58 

ปวช. 

รวม ปวช. 221 169 76.47 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.2 65 60 92.31 

ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า ปวส.2 44 37 84.09 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 49 40 81.63 

ปวส. 

การพิมพ์ พิมพ์ ปวส.2 43 37 86.05 
 รวม ปวส. 201 174 86.57 

รวม ปวช. และ ปวส. 422 343 81.28 
หมายเหตุ  จํานวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย 
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มาตรฐานที1่  ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไป 
 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการดําเนินการจัดสอบ V-net สําหรับนักเรียน โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพในการเตรียมสอบ V-NET และการจัดตารางสอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาด้านวิชาสามัญ
ทั่วไป (ภาษาไทย) วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)  และวิชาชีพพื้นฐาน 
(คอมพิวเตอร์) และรายวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมโดยประสานงานกับ 
สทศ. และกําหนดแผนงานในปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ของงาน
วัดผลและประเมินผลเพื่อดําเนินการจัดสอบ V-net ของนักเรียน ปวช. ช้ัน ปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส. ช้ันปีที่ 2  
โดยดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ PDCA 
 
 ความพยายาม  
 ฝ่ายวิชาการ มีการจัดสอนเสริมใหก้ับผู้เรยีนที่เรียนอ่อน  ครทูี่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา  ช้ีแจงให้
ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการเรียนด้านวิชาสามัญทั่วไป (ภาษาไทย) วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)  และวิชาชีพพื้นฐาน (คอมพิวเตอร)์ รวมไปถึงวิชาตามสาขาวิชาชีพที่เรียน และ
วิทยาลัยฯ ได้จัดเป็นสนามสอบเพื่อดําเนินการจัดสอบ V-net สําหรับนักเรียนระดับปวช.ช้ัน ปีที่ 3 และนักศึกษา 
ปวส. ช้ันปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา  โดยจัดการสอบตามตารางสอบของ สทศ. มีนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 ที่เข้าร่วม
โครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 204 คน  
 

การคํานวณ 
 
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์
 ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้้เรียนที่เข้าทดสอบ V-NET ระดับช้ัน ปวช. มีคะแนน 
เฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปท้ังสองสมรรถนะมีจํานวน  113 คน จากผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 204 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.39 และ ระดับช้ัน ปวส. มีคะแนน เฉลี่ยต้ังแต่คา่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปทั้งสอง
สมรรถนะมจีํานวน 89 คน จากผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 168 คน คิดเป็นร้อยละ 52.98  ทําให้มีผลในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 54.19  ระดับคุณภาพคือ พอใช ้
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
ปวช.                  55.39   =    4 ดี 
ปวส.                  52.98   =    3 พอใช้ 

รวม  54.19 = 3 พอใช ้
 

    จํานวนผู้เรยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป 
จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนเข้าทดสอบ 

 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 35 1 

 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส. 2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกี่ยวกับ 
 1.1 ข้อมูลผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สทศ.) 
 1.3 ข้อมูลผู้เรยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ต้ังแต่
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช.3 และ 
ปวส. 2 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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ตารางที ่1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 
ระดับ ปวช. 

ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จํานวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนน
เฉลี่ยจาก

การ
ทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขึ้นไป 
32.70 

ร้อยละ 

จํานวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จํานวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนน
เฉลี่ยจาก

การ
ทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

จํานวน
ผู้เรียนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผ่าน  
ทั้ง 2 
วิชา 

ร้อยละ 

ปวช. อุตสาหกรรม 
เครื่องมือกลและ

ซ่อมบํารุง 
เครื่องมือกล

(97.52) 
58 59 32 54.24 59 43 72.88 29 49.15 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ากําลัง
(97.22) 

56 55 40 72.73 55 40 72.73 37 67,27 

เครื่องกล ยานยนต์
(93.76) 

54 53 33 62.26 53 40 75.47 28 52.83 

การพิมพ์ พิมพ์ (93.23) 53 37 22 59.46 37 28 75.68 19 51.35 
รวม ปวช. 221 204 127 62.25 204 151 74.02 113 55.39 

 
 

ระดับ ปวส. 
สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 

สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด จํานวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ 

จํานวนผู้เรียนที่มี
ต้ังแต่คะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ 
ขึ้นไปจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 

เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 65 64 30 46.88 
ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 44 37 26 70.27 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 49 40 24 60.00 
การพิมพ์ พิมพ์ 43 27 9 33.33 

รวม ปวส. 201 168 89 52.98 
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิด ฟัง พูด อ่าน 
และเขียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จัดทํามีโครงการ Engilsh Daily, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, 
โครงการ Movie on Friday เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเตรียมสอบ V-NET ตามที่ได้
ประสานงานกับ สทศ. โดยกําหนดแผนงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  
ของงานวัดผลและประเมินผลเพื่อดําเนินการจัดสอบ V-net ของนักเรยีน ปวช. ช้ัน ปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส. ช้ัน
ปีที่ 2  โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัย ฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,การสนทนาภาษาอังกฤษ , 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ , ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพบรรจุไว้ในแผนการ
เรียนทุกสาขาวิชา ดําเนินงานตามโครงการ Engilsh Daily, โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, โครงการ 
Movie on Friday เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น และเตรียมตัวสอบ V-net จัดครูสอน
เสริมนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 ก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา (V-net) สําหรับนกัเรียน ปวช.ช้ัน ปีที่ 3 และ
นักศึกษา ปวส. ช้ันปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา  ดําเนินการสอบตามตารางสอบของ สทศ. โดยมีนักเรียนระดับช้ัน ปวช.3 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 204 คนนักเรียน   
 

การคํานวณ 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ ์
 ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้้เรียนในระดับช้ัน ปวช. ที่เข้าทดสอบ V-NET มี
คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน  94  คน จากผู้เข้าทดสอบ
ทั้งหมด  204 คน คิดเป็นร้อยละ 46.08  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ้และระดับช้ัน ปวส. ที่เข้า
ทดสอบ V-NET มีคะแนน เฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดบัชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 68 คน 
จากผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 168 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง  แต่เมื่อ
รวมในภาพรวมทั้ง 2 ระดับมีคะแนนรวมทั้ง ปวช และ ปวส คือ 43.55 ผลการประเมินภาพรวมระดับคุณภาพคือ  
พอใช้  
 
 
 

    จํานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนเข้าทดสอบ 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
ปวช.                46.08   =  3 พอใช้ 
ปวส.                40.48   =  2 ปรับปรุง 
รวม   ปวช. และ ปวส. 43.55 = 2 ต้องปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 35 1 
 
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  

ประเภทวชิา/สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวนผูเ้รียน

ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเขา้

ทดสอบ 
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูส้อบ
ผ่านเกณฑ ์
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. อุตสาหกรรม  (2.01 จากคะแนน เต็ม 10) 
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง เครื่องมือกล 58 59 30 50.85 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 56 55 25 45.45 
เครื่องกล ยานยนต์ 54 53 19 35.85 
การพิมพ์ พิมพ์ 53 37 20 54.05 

รวม ปวช. 221 204 94 46.08 
ปวส. อุตสาหกรรม (10.90 จากคะแนน เต็ม 40) 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 65 64 21 32.81 
ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 44 37 21 56.76 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ 49 40 15 37.50 
การพิมพ์ พิมพ์ 43 27 11 25.00 

รวม ปวส. 201 168 68 40.48 
รวม ปวช., และ ปวส. 422 372 162 43.55 
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มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคณุวุฒิวิชาชพี หรือ 
หน่วยงานทีค่ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 - ปัจจุบันยังไม่มีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
มาตรฐานที1่  ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.7   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนกั  
  ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายวิชาการ จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะวิชาชีพ สามารถศึกษาได้สําเร็จตามหลักสูตร  ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา การติดตามการหยุดเรียนและมาสาย การประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบทุกภาค
เรียน  โครงการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มาโรงเรียนสม่ําเสมอ โครงการค่ายเยาวชนดอนบอสโก และมีการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียน เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีควาสุข โดยการประเมินผลตามสภาพจริง มีการติดตามผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน วางแผนการ
สอนเรียนปรับพื้นฐานสําหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ และการสอนซ่อมเสริม ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปี
การศึกษา  จัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. มีการกํากับติดตามการหยุดเรียนและมาสาย
ของผู้เรียนเป็นประจําทุกวัน  มีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองมาพบฝ่ายปกครอง เพื่อหาสาเหตุและร่วมกันแก้ไข
ปัญหา   มีการส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองทางไปรษณีย์ และโครงการส่ง SMS แจ้งการหยุดเรียนและมาสายของ
ผู้เรียนทุกวัน ดําเนินการสอนเรียนปรับพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนใหม่ เพื่อให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับโรงเรียน และ
ระเบียบต่างๆ  

 
คํานวณ 

 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์

ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้้เรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
จํานวน 316 คน จากผู้เรียนแรกเข้าทั้งหมด 572 คน คิดเป็นร้อยละ 55.24  ซึ่งผลการประเมินภาพรวมระดับ
คุณภาพคือ ต้องปรับปรุง 

 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
55.24  = 2 ต้องปรับปรุง 

 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น 
จํานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 1. หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเขา้และผู้สําเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ 
      1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานข้อมูลนักเรยีนนักศึกษา 
  (1) สถานศึกษาสังกัด สช จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อ                        
ประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว 
  (2) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชีรายช่ือนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล    
ณ 10 มิถุนายน 2555 

     1.2 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
      1.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
      1.4 ข้อมูลของผู้ไม่สําเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ลาออก 
เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น 
  2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรยีนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 1.7 จํานวนและร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทยีบกับแรกเข้า 
 

ประเภทวชิา/สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวนผู้เรียนแรกเข้า 

 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 

 
ร้อยละ 

ปวช. อุตสาหกรรม   
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง เครื่องมือกล 102 56 54.90 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 71 55 77.46 
เครื่องกล ยานยนต์ 74 47 63.51 
การพิมพ์ พิมพ์ 69 47 68.12 

รวม ปวช. 316 205 64.87 
ปวส. อุตสาหกรรม  
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 94 39 41.49 
ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 64 19 29.69 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ 49 25 51.02 
การพิมพ์ พิมพ์ 49 28 57.14 

รวม ปวส. 256 111 43.36 
รวม ปวช., และ ปวส. 572 316 55.24 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรอืประกอบอาชพีอสิระ หรือศกึษาต่อภายใน 1 ป ี
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ จัดทําแผนงานแนะแนว  เพื่อทําหน้าที่แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  และการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม จัดใหม้ีการดําเนินงานให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 ด้านการ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในสาขางานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการติดตามการได้งานทําและการศึกษาต่อของ
ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อสํารวจจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ซึ่งเพื่อทําการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
  

ความพยายาม  
 การติดตามนักเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยขอความร่วมมือจากนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาตอบ
แบบสอบถามการติดตามนักเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษาที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จดัทําขึ้น ผ่าน
ทางไปรษณีย์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การติดต่อทางโทรศัพท์ รวมถึงเก็บข้อมูลจากหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาของงานทะเบียน 
  
 คํานวณ 
  
 
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์

ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 269  คน  จากผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  345  คน คิด
เป็นร้อยละ 81.41 มีรายละเอียดดังนี้ 

มีผู้สําเร็จการศกึษาในระดับ ปวช. จํานวน      237 คน 
 มีผู้สําเร็จการศกึษาในระดับ ปวส. จํานวน       108 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ภายใน 1 ปี ระดับ ปวช. จํานวน    82 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ภายใน 1 ปี ระดับ ปวส. จํานวน      40 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวช. จํานวน     3 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวส. จํานวน     1 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวช. จํานวน   181 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวส. จํานวน     69 คน 

 
 ซึ่งผลการประเมินภาพรวมคือ  

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
81.41= 5 ดีมาก 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- แบบสํารวจการได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อภายใน 1 ปีของผูส้ําเร็จการศึกษา 

(วิทยาลัยฯ จัดทํา) 
- รายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพแต่ละสถานประกอบการ 

 
ตารางที่ 1.8  ผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทาํ หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศกึษาต่อภายใน 1 ป ี

ผู้ได้งานทํา
ภายใน 1 ป ี

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 

1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ป ี

รวมผู้ได้งานทาํ 
ประกอบอาชพี 
และศึกษาต่อ 

หลักสูตร 
ประเภทวชิา/
สาขาวิชา 

สาขางาน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ปี
การศึกษา 

2554 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ปวช.อุตสาหกรรม 
เครื่องมือกลและซ่อม
บํารุง 

เครื่องมือกล 
86 37 43.02 2 2.33 63 73.26 63 73.26 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ากําลัง 
58 22 37.93 0 0.00 54 93.10 55 94.83 

เครื่องกล ยานยนต์ 43 13 30.23 0 0.00 36 83.72 33 76.74 
การพิมพ์ พิมพ์ 50 10 20.00 1 2.00 28 56.00 33 66.00 

รวม ปวช. 237 82 34.60 3 1.27 181 76.37 184 77.64 
ปวส.อุตสาหกรรม 

เทคนิคอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม

การผลิต 
42 17 40.48 1 2.38 26 61.90 31 73.81 

ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 23 9 39.13 0 0.00 13 56.52 15 65.22 

เครื่องกล เทคนิคยาน
ยนต์ 26 11 42.31 0 0.00 18 69.23 24 92.31 

การพิมพ์ พิมพ์ 17 3 17.65 0 0.00 12 70.59 15 88.24 
รวม ปวส. 108 40 37.04 1 0.93 69 63.89 85 78.70 

รวม ปวช., และ ปวส. 345 122 35.36 4 0.15 250 65.23 269 81.41 
หมายเหต ุ ไม่นับรวมผู้เรียนที่มีงานทําอยู่แล้ว 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รบับริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาํเร็จการศึกษา 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษาได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานสถานประกอบการหน่วยงาน 
และสถานศึกษา หรือผู้รับบรกิารที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จการศึกษา ในปีการศกึษาต่อไป 
 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามแผนงาน การอบรมแบ่งปันประสบการณ์จากศิษย์เก่าดอนบอสโก โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ มีการติดตามผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555  เพื่อให้นักเรียนตอบกลับทางไปรษณียบัตร สําหรับสถานประกอบการที่ผู้สําเร็จ
การศึกษาทํางานอยู่ โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญหา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่
ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการปฏิบัติงานการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ รวมไปถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารแบบประเมินกลับมายังวิทยาลัยฯ ทางไปรษณีย์ 
 
 ผลสัมฤทธิ ์
 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับ
ผู้สําเร็จการศึกษา มีผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 85.54 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
85.54= 5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก  

 
ตารางที่ 1.9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ับบริการที่มีต่อ 
                          คุณภาพของผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 

จํานวนที่ตอบกลับ 
 

จํานวนของสถานประกอบการ สถานศึกษา
และผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ สถานศึกษา
และผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล  

 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา 
ผู้รับ 

บริการ 

มี =1 77 3 3 66 3 2 85.71 100 66.67 
รวม 83 71 85.54 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

1.1 85.37= 5 ดีมาก 
1.2 89.39 = 5 ดีมาก 
1.3 81.28  = 5 ดีมาก 
1.4 54.19 = 3 พอใช ้
1.5 43.35 = 2 ต้องปรับปรุง 
1.6   
1.7 55.24 = 2 ต้องปรับปรุง 
1.8 81.41= 5 ดีมาก 
1.9 85.54 = 5 ดีมาก 
รวม 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
ถึง ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9 หารด้วย 8  
(โดยปีการศึกษา 2555  ไม่นํา      
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 มาคํานวณ)  

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาของมาตรฐานที่ 1 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 1 มีค่าเทา่กับ 4.00 ซึ่งมี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อ
ภายใน ๑ ปี  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มต่ีอ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  
 

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
  ตังบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่ถึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคณุภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่อดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนกั  
  วิทยาลัยฯ ได้กําหนดเป็นพันธกิจของในแผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 3  ปี 
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ  มีการจดัทําแผนงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยจัดให้ครผูู้สอนเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ครบทุกรายวิชาโดยสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
และประชาคมอาเซียน  
 
 ความพยายาม  
 ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะทกุรายวิชา ทุก
สาขาวิชา  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2555 และจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนดรงงาน เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีทักษะวิชาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยฯ มีการนาํหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนา ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 
 ผลสัมฤทธิ ์
 สัมฤทธ์ิผล จากการประเมินผลการดําเนินการดังกล่าว สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประชาคมอาเซียน ทางสถานศึกษาได้ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

5 

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

4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. วิทยาลัยฯ มีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ม ี

2. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ม ี

3. วิทยาลัยฯ มีการทดลองใช้หลักสูตร ม ี

4. วิทยาลัยฯ มีการประเมินหลักสูตร ม ี

5. วิทยาลัยฯ มีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 
3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระดับคณุภาพในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   มีการนิเทศการสอน  ประเมินผลการสอน  และนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ   
 
 ความพยายาม  
  สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน ตามกระบวนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 
 
  ผลสัมฤทธิ์  
 จากการประเมินผลของแผนการเรียนรู้ของครูผู้สอนในวิทยาลัยฯ ที่มีวิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน ทางสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมผีลตาม (5) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
การตัดสินระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. วิทยาลัยฯ มีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของ
จํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

3. วิทยาลัยฯ มีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของ
จํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

4. วิทยาลัยฯ มีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของ
จํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

5. วิทยาลัยฯ มีครูที่ดําเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 100 

หมายเหต ุ ใสค่่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณาตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ของ
ครูตามภาคผนวก 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนกั  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ดําเนินการให้ครูผูส้อนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินโครงการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร และจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ความพยายาม  
  ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ปวช. มีจํานวน  ภาคเรียนที่  1/2555 จํานวน    73 วิชา  
  ปวส. มีจํานวน  ภาคเรียนที่  1/2555 จํานวน    83 วิชา  
  ปวช. มีจํานวน  ภาคเรียนที่  2/2555 จํานวน    76 วิชา  
  ปวส. มีจํานวน  ภาคเรียนที่  2/2555 จํานวน    63 วิชา  
และครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสําหรับการสอนครบ ครูบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา มีการนิเทศการจัดเรียน
การสอนโดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2555 ครบทุกคน 
และมีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยในชันเรียนไปแก้ปัญหา พร้อมกับพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ครบทุกรายวิชา 
 
 ผลสัมฤทธิ์  
 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกปฏิบัติตามประเด็น 5 
ข้อ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก 
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หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

2 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่
สอน 

ร้อยละ 100 

3 สวิทยาลัยฯ ดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ
ให้ครูแต่ละคนทําบันทึกหลักการสอน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 

4 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวชิาทีส่อน 

ร้อยละ 100 

5 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคณุภาพในการวัดและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนรายวชิา 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษาใหค้รูทุกคนกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งแจง้ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เหมาะสม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 ความพยายาม  
  ครูผู้สอนได้ดําเนินการแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลใหผู้้เรยีนทราบก่อนการจัดการเรียน
การสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสม ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลนาํผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมไปถึงคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลสัมฤทธิ ์
 สัมฤทธ์ิผลจากดําเนินการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสม ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชใ้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ (PDCA) ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานสรุปได้คือ 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 

 
หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูทกุคนกําหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผลใหผู้้เรียนทราบกอ่นการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูทกุคน วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

3 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูทกุคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

4 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูทกุคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

5 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูทกุคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรยีนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ระดับคณุภาพในการฝึกงาน 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 (ปรับปรุง 2546) ระบบปกติ ในปี
การศึกษา 2555  รายวิชาฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ ทางวิทยาลัย ฯ ได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียน
ก่อนออกฝึกงาน/จัดทําคําสั่งแต่งต้ังครูนิเทศก์นักเรียนฝึกงาน / จัดทําโครงการสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
ได้ให้นักเรียนกรอกแบบขออนุมัติฝึกงาน/จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าฝึกงานพร้อมแบบตอบ
รับจากสถานประกอบการ/และมีการประเมินผลการฝึกงานโดยสถานประกอบการเป็นผู้ประเมินร่วมกับทาง
วิทยาลัย (วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนและโรงงาน) 
 ความพยายาม  
  สถานศึกษาได้ดําเนินการโดยมีการคัดเลือกสถานประกอบการในการส่งผูเ้รียนเข้าฝึกงานให้ตรงตามสาขา
งานที่เรียน มีการปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนออกฝึกงานโดยวิทยาลัยได้เชิญตัวแทนสถานประกอบการมาให้ความรู้
และข้อควรปฏิบัติตนเมื่อไปฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนขณะฝกึงาน มี
การสัมมนาสรปุการฝึกงาน มีการนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ และมีการวัดผลการฝึกงานของ
ผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
  วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดส่งนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการตาม โดยดําเนินการตามประเด็นการ
พิจารณา ครบ 5 ข้อ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการฝึกงาน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ที่ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทําความรว่มมือในการ

ส่งผู้เรียนเข้าฝกึงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
มี 

2 วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 วิทยาลัยฯ มีการนิเทศการฝกึงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 วิทยาลัยฯ มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 วิทยาลัยฯ มีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
มี 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  2 
 

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

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ ตัว
บ่งขี้ท่ี 2.1 ถึง ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.5 หารด้วย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาของมาตรฐานที ่2 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 2 มีค่าเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพ
คือ ดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ -
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทําแผนบรหิารจัดกาสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมภีาวะผู้นํา มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที ่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคณุภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ความตระหนกั 
   วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิทยาลยัฯ  เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดตามกฎหมาย 
โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับวิทยาลัยฯ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยฯ ได้ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ผลสัมฤทธิ ์
 วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ ประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยฯ ประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
วิทยาลัยฯ  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  4.39 นําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ระดับ
คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ วิทยาลัยฯ  อยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 5 คะแนน  

 
ความสาํเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

1.  ผูท้รงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคณุวุฒิ 
2.  การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาลประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ประเมนิหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายนอก ข้อ 
8.1   
 
ผลการดําเนนิการ 

ที่ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
มี 

2 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

3 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มี 

4 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี่ย 
4.39 

5 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเครื่องมือการประเมิน ตามภาคผนวก 

 

หมายเหต ุ 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนกั วิทยาลัยฯ จดัทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีแบบมีส่วนร่วมโดย
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน นําไปสู่แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการศึกษา และมกีารเชิญคณะกรรมการวิทยาลัยร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาระยะ 3  ปี และการอนุมัติใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี นําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการวิทยาลัยรวมทัง้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทํา
โครงการภายในแผนพัฒนาสถานศึกษารวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการกํากับ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการรายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนการบรหิารจัดการสถานศึกษา การจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 3 ปี และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยมีการมอบหมายงานกําหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 2555 
โดยมีการร่วมพิจารณาตัวบ่งชี้สําหรับจัดทําโครงการเพื่อสอดรับกับตามบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย มีการนําเสนอ
ข้อมูลโครงการตามตัวบ่งชี้ที่มีผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปี และมีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีโดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณในการดําเนินโครงการและประเมินผลการดําเนินโครงการเพื่อนําข้อเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผลการดําเนินงานรวมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ ์วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งช้ีคุณภาพ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 ปี โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร คร ูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษามีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีและใช้เงินงบประมาณในการดําเนิน
โครงการตามที่ได้รับจัดสรร 
 4. สถานศึกษามีการกํากับติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 5. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริการจัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ข้อ 1-5 
เมื่อเทียบเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ความสาํเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 
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ผลการดําเนนิการ 

ที่ ประเดน็การพจิารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 วิทยาลัยฯ  มีการจัดทําแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู

และบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 วิทยาลัยฯ  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ม ี

3 วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี มี 
4 วิทยาลัยฯ  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
5 วิทยาลัยฯ  มีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี มี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

5 

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

4 

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

3 

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

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน  
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนกั สถานศึกษาได้มีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดําเนินงานและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการสถานศึกษา และดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ความพยายาม ผู้บริหาร คร ูบุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการกาํหนดอัตลักษณ์ 
แผนงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและการดําเนินงานของสถานศึกษา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง มีผลการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ ทาํให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่
สถานศึกษากําหนด 
 ผลสัมฤทธิ ์ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ์เทียบเกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ ดี
มาก 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

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

3 

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

หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  
ผลการดําเนนิการ 

ที่ ประเดน็การพจิารณา 
ผล(มี/ไม่

มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี 
2 วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
มี 

3 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
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มาตรฐานที ่ 3     ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่   3.4    ระดับคุณภาพในการบรหิารงานและภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนกั 
  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักต่อการบริหารตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้บริบท
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการใช้ภาวะผู้นํา นําองค์กรในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัด
ประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานตามระเบียบการบริหารสถานศึกษาตามตราสารจัดต้ัง และยัง
รองรับนโยบายด้านต่าง ๆจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการจดัต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดและดําเนินการจนบรรลวัุตถุประสงค์หลักทุกโครงการ มีการประชุมช้ีแจง
หลักการและนโยบายเป็นประจําทุกเดือน ทั้งในระดับกรรมการบริหารวิทยาลัยและครู บุคลากรในสงักัดทุกคน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา มีการประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
โดยนําผลจากการเสนอแนะในที่ประชุมไปปรับปรุงกําหนดเป็นแผนงานสู่การพัฒนาสถานศึกษาตรงตามความ
ต้องการ 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
  สถานศึกษาปฏิบัติได้ครบเกณฑ์ตามข้อกําหนดทั้ง 5 ข้อ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
5 5 ข้อ ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
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ผลการดําเนนิการ 
ที่ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี 
2 วิทยาลัยฯ มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 12 ครั้ง 
3 วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาค

เรียนละ 1 ครัง้ 
2 ครั้ง 

4 วิทยาลัยฯ มีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศกึษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.37 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษาจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบสํารองข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ ์ขอ้มูลอาคารสถานที่ โดยดําเนินการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความพยายาม สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ ซึ่งในการจัดเก็บและ
เผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ ์ขอ้มูลอาคารสถานที่ และข้อมลูทั่วไปของสถานศึกษา 
ข้อมูลตลาดแรงงานข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน ข้อมูลครภัุณฑ์ ข้อมูล
อาคารสถานที่ ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ข้อมูลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยการสํารองข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ โดยมี
งานศูนย์ข้อมูลเป็นผู้ดําเนินการและรายงานผล ให้ผู้บริหารรับทราบ และใช้ประกอบการบริหารจัดการ 
 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสารเทศและระบบสํารองข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการในการ
บริหารจัดการระบบเครือข่าย และการให้บริการสารสนเทศสําหรับนักเรยีนครู อาจารย์บุคลากรในสถานศึกษา 
ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ดีมาก 
  

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
หมายเหต ุ
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บํารุงรักษา  ขอ้มูลสารสนเทศ ใหม้ีความถกูต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลา
ที่ต้องการ และลดความซ้ําซอ้นของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการกําหนดระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลและ   สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ   เกิดขึ้นกบัฐานข้อมูล 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน  เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน     

ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร     ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัด  
 

ผลการดําเนนิการ 
ที่ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีขอ้มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จําเป็นสําหรบัวิทยาลัยฯ ที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพือ่ป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

ม ี

2 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 
3 วิทยาลัยฯ ใหค้รู บุคลากรทกุฝ่ายและผู้เรยีนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศ 
มี 

4 วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียน 

ม ี

5 วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.27 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคณุภาพในการบรหิารความเสี่ยง 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายให้บุคลากรทราบถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน 
โดยได้กําหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาในการพัฒนาให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่งามในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนษุย์สัมพันธ์ที่ดี โดยสถานศึกษาได้วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง นําไปสู่ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนของสถานศึกษา 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยฯ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาพรอ้มทั้งมีกลไกในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ 
โดยมีการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการบันทึกของสาขางาน/สาขาวิชา งานปกครอง เช่น ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยของ ผู้เรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพ
ติด ความเสี่ยงด้านสังคม ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
และงานปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมสร้างกลไกอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ป้องกันเหตุ ต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งภายในและนอกสถานศึกษา และนําเสนอโครงการและกิจกรรมต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับการอนุมัติความเห็นชอบทุกปีการศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ ์
ตารางที ่1 แสดงสถิติความเสี่ยง 5 ด้านปีการศึกษา 2555 
 

สถิติการเกิดความเสี่ยง 2555 
ข้อ ความเสี่ยง ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม 

 
1 ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 5 2 7 
2 ด้านทะเลาะวิวาท 2 1 3 
3 ด้านสิ่งเสพติด 18 4 22 
4 ด้านสังคม - - - 
5 ด้านการพนันและการมั่วสุม 19 11 30 
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ผลสัมฤทธิ ์
 วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทกุฝ่ายในวิทยาลัยฯ  ผู้เรียนและผู้ปกครอง มี การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มกีาร
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการนําผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงและมีความเสี่ยงลดลง 5 ด้านระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 5 คะแนน  
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

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

4 

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการดําเนนิการ 

หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอย่าง
น้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม 
ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ  
ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ ม ี

3. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ม ี

4. วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ม ี

5. วิทยาลัยฯ มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน ม ี
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้   3.7  ระดับคณุภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรยีนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จัดทํา
คําสั่งแต่งต้ังครูที่ปรึกษาแต่ละระดับช้ัน และห้องเรียนในการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียน ดําเนินการประชุมผู้ปกครอง
ในทุกภาคเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองร่วมดูแลผู้เรียน มีการส่งเสรมิสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนที่มีผล
การเรียนดี ยากจน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ความพยายาม  
  สถานศึกษาได้ดําเนินการปฐมนิเทศผู้เรียนทุก ๆ เริ่มต้นปีการศึกษา เพื่อได้พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อในการ
จัดดูแลนักเรียนของแต่ละภาคเรียน และดําเนินจัดระบบดูแลผู้เรียนกจิกรรมนักเรียนพบครูที่ปรึกษา  (กิจกรรม 
Home Room) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพูดคุยแสดงความคิดเห็น และปรกึษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และ
ติดตามดูแลด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้านมนุษย์สมัพันธ์ แต่งต้ังครูที่ปรึกษาแต่ละระดับช้ันและห้องเรียน
เพื่อให้คําปรึกษาผู้เรียน ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครองร่วมดูแลผู้เรียน สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มผีลการเรียนดียากจน ดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงโดยให้คําปรึกษาช่วยเหลือบําบัด  
 ผลสัมฤทธิ ์
 วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนมีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดใหผู้้เรียนพบครูที่ ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มแีผนงานโครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอและมีระบบ ดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผูเ้รียน
ปัญญาเลิศระดบัคุณภาพในระบบดูแลผู้เรียนอยู่ในระดับดี มาก ได้คะแนน 5 คะแนน  
 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 วิทยาลัยฯ มีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มี 

2 
วิทยาลัยฯ มีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง/สัปดาห์ 

3 วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 วิทยาลัยฯ มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
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มาตรฐานที่   3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้  3.8  ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ     
                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  
 
 ความตระหนกั 
  สถานศึกษามกีารพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อมและภูมทิัศน ์ของสถานศึกษา โดยการจัดทําโครงการ
พัฒนา / ดูแล สภาพแวดล้อมและภูมิทศัน ์ให้น่าอยู่เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการแบ่งผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน และ
จัดทําโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานอาคาร
สถานที ่จากครูบุคลกร และนักเรียน 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา / ดูแล สภาพแวดล้อมและภูมิทศัน ์ให้น่าอยู่เหมาะสม
เรียนรู้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครูและบุคลกร ดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการจัดทําโครงการพัฒนา อาคารสถานที ่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ให้มคีวามทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนในปัจจุบัน รวมไปถึง
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของสถานศกึษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการ
ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน ์อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ของสถานศึกษาต่อไป 
 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งช้ีคุณภาพ ดังนี้ 
 1. มีการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ของสถานศึกษา 
 2. มีการรายงานผลการจัดทําโครงการ ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมและภมูิทัศน ์อาคารสถานที ่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ของสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ในสถานศึกษา 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์อาคารสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ของสถานศึกษา มีค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 
 5. มีการนําผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจ ไปปรับปรุง สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบรกิาร ของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียนระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ของสถานศกึษา และการใช้อาคาร
สถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบรกิาร สามารถปฏิบัติได้ ข้อ 1-5 เมื่อเทียบเกณฑ์การ
ตัดสินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
 หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 
 

ผลการดําเนนิการ 

หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2. วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4. วิทยาลัยฯ มีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.35 
5. วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคณุภาพในการบรหิารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร ์
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษามีการจัดครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนในแต่ละสาขาวิชาสาขางาน โดยจัดทําโครงการ/จัดซื้อ
ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้สามารถใชง้านได้และยังจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความทันสมยั รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการใช้งานตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้มีความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์การบริหารจัดการ การใช้ห้องคอมพิวเตอร์และจํานวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของ
การเรียนในรายวิชาที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผน/โครงการ การจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์และคอมพิวเตอร์ไว้
และดําเนินการจัดหาตามแผน/โครงการที่ได้จัดทําขึ้น พร้อมทั้งได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 
 ผลสัมฤทธิ ์ 

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งช้ีคุณภาพ ดังนี้ 
  1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชาสาขางาน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
  2. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชาสาขางานมีความเพียงพอ 
  3. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสาขาวิชาสาขางานมีความทันสมัย 
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มี
ความเพียงพอ 
  5. มีการปรับปรุงโดยใช้ผลการประเมินผลทีไ่ด้จากการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน
ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้เรียน 1 คน ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครี่อง
ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ ์สามารถปฏิบัติได้ 5 ข้อ เมื่อเทียบเกณฑ์การตัดสิน อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
มี 

4 วิทยาลัยฯ มีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.29 
5 วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 
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มาตรฐานที ่ 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  ระดับคณุภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ จัดทําโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครูและบคุลากรทางการศึกษา ให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้มี
ความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู อันควรค่าแก่การยกย่องและเคารพบูชาของลูกศิษย์ มีคุณวุฒิและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและสร้างสรรค์งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ตลอดจนมีความสามารถ ในการให้บริการ
แก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ 
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ให้ได้รับ ทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก 
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 5 ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา กับวิทยาลัยฯ อื่นหรือ หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยที่ได้ 
  1. มีการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด และสรุปผล 
  2. มีการจัดทําทําเนียบบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัย 
  3. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  4. จัดทําโครงการศึกษาดูงาน และรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
  5. จัดประชุมวิชาการให้กับบุคลากรในสังกดัอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  7. รายงานการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพรวมทั้งจรรยาบรรณของบุคลากรรายบุคคล 
  

ผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ร้อยละ 

1. 
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 100 

2. 
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

- 

3. 
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา้ร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 6 

4. 
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 

80.00 

5. 
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคณุภาพในการบริหารงานการเงนิและงบประมาณ 
 ความตระหนกั สถานศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญของการบริหารการเงินและงบประมาณ ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเอง จึงจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับผู้เรียน รวมทั้งมีการสนับสนุน ให้ครูและผู้เรียนจัดทํา นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และดําเนินกิจกรรมด้านการปลูกจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดย
กําหนดและจัดสรรงบประมาณ โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ความพยายาม สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2555 โดยได้ทําการจัดสรร
เป็นค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือ่สําหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการวิชาชีพ ในปีการศึกษา 
2555 ให้แก่สาขางาน ต่าง ๆ รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณให้แต่ละสาขางานในการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ประจําปี เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งได้กําหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ผลสัมฤทธิ ์จากผลการดําเนินงานในการบริหารการเงิน และงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2555 
สถานศึกษา มีรายจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
ข้อที่ 

 
 

รายการ งบดําเนนิการ 
 

รายได/้
รายจ่าย 

 

เฉลี่ยร้อยละ 
 

ผ่าน/ไม่
ผ่านเกณฑ ์

 
1 ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ(การจดัการ

เรียน) 
5,197,378.73 13.02 ผ่าน 

2 มูลค่าของผลผลิต 1,299,344.71 25.00 ผ่าน 
3 ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ(การบริการ

วิชาการวิชาชีพ) 
641,181.00 1.61 ผ่าน 

4 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
875,250.00 2.19 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

5 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

39,918,951 

2,288,177.00 5.73 ผ่าน 

 
 วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และการสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนร้อยละ  13.02 ของ
งบดําเนินการ มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 
25.00 ของค่าวัสดุฝึก มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือ่สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 1.61 
ของงบดําเนินการ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจดัทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยร้อยละ  2.19 ของงบดําเนินการ และมีรายจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ร้อยละ 5.73 ของงบดําเนินการ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ผ่าน 4 ข้อเมื่อเทียบเกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับดี 
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ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

4 ดี 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
ผลการดําเนนิการ 

หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา งบดําเนนิการ 
(1) 

งบรายจา่ย 
(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการ 

5,197,378.83 13.02 มี 

2 

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

1,299,344.71 
 

(ร้อยละ 25.00) 
 

มี 

3 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสือ่สําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของงบดําเนินการ 

641,181.00 1.61 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 

สนับสนุนใหค้รแูละผู้เรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของงบดําเนินการ 

875,250 2.19 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 

ของงบดําเนินการ 

40,902,830.94 

2,288,177.00 5.73 มี 
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มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.12 ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศ 
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษามีความตระหนักต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้มกีารจัดทํา
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ ในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมกีาร
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงงบ 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให ้4 สาขางานจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน และร่วมมอืกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวน 66 แห่ง และมี
การระดมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และครภัุณฑ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 7 รายการ 
และมีการประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย เพื่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ดําเนินงานตามข้อกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามประเด็นได้ ครบ 5 ข้อ การตัดสินระดับคุณภาพ อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 
 

 
ความสาํเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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ผลการดําเนนิการ 

หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
มี 

2 วิทยาลัยฯ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
สาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ  100 

3 วิทยาลัยฯ มีจาํนวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มสี่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมน่้อยกว่า 20 แห่ง 

66  แห่ง 

4 วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
7 รายการ 

5 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

เพื่อการปรับปรุง 
มี 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  3 

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

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 4 ดี 
3.11 4 ดี 
3.12 5 ดีมาก 
รวม 4.83 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ถึง       

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12 หารด้วย 
12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาของมาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 3 มีค่าเทา่กับ 4.83  
  
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวชิาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษามคีวามตระหนักในการ บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการจัดทําแผนงาน 
โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ แบบมสี่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมไปจนถึง
นักเรียนทุกสาขางาน เพื่อให้การบริการวิชาการและวิชาชีพ มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ จึงได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมไปจนถึงนักเรียนทุกสาขางาน มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ กิจกรรม ที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขางาน หลังจากการดําเนินกิจกรรม ได้มีการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ จากผู้รับบริการ เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการ
ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษา และมีการรายงานผลการจัดทําโครงการให้
สถานศึกษาทราบต่อไป 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
  สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งช้ีคุณภาพ ดังนี้ 
  1. มีการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 
  2. มีการรายงานผลการจัดทําโครงการ ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 
  3. ครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
  4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ การใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษา จาก
ผู้รับบริการ 
  5. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษา มี
ค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติได้ ข้อ 1-5 เมื่อเทียบ
เกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับ ดีมาก  

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝา่ยในวิทยาลัยฯ และผู้เรียน 

มี 

2. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ทุกสาขางานดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม 
ต่อปี ( องค์กรหรือห้างร้าน 2 แห่ง, สถานศกึษา 2 แห่ง, ชุมชนหมู่บ้าน 2 แห่ง ใน
แต่ละสาขา)  

24 กิจกรรม 

3. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลยัฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  

ร้อยละ  75 

4. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 89 

5. วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.19 

 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 4 มีคา่เท่ากับ  5 มีระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
  จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
  ตัวบ่งช้ีที่ - 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมใหค้ร ูและผู้เรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนมีการเผยแพร ่
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยัของผูเ้รียน 
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษาได้จัดทําการเรียนการสอนโดยบรรจุรายวิชาโครงงาน / โครงการในแผนการเรียนและจัดทํา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัย โครงการและโครงงานวิชาชีพ 
  ความพยายาม จากการรวบรวมข้อมูลผลงาน การจัดทําโครงงาน / โครงการของนักเรียนในระดับช้ัน 
ปวช. ๓ จํานวน 4 สาขางาน และ ปวส. 2  จํานวน  4 สาขางาน จํานวนรวม 422 คน 
 นักเรียนช้ัน ปวช. 3 จัดทําสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมจากรายวิชาโครงการของสาขางานเครื่องมือกล
จํานวน 58  คน ทํา 20  ช้ินงาน สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 56 คน ทํา  19  ช้ินงาน สาขางาน
เครื่องกล (ยนต์)  จํานวน 54 คน ทํา  16  ช้ินงาน สาขางานการพิมพ์ จํานวน  53 คน ทํา  14  ช้ินงาน 
 นักเรียนช้ัน ปวส. 2 จัดทําสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมจากรายวิชาโครงงานของสาขางานเทคนิค
อุตสาหกรรมจาํนวน 65  คน ทํา  25   ช้ินงาน สาขางานไฟฟ้ากําลัง จํานวน 44  คน ทํา  12   ช้ินงาน  สาขา
งานเทคนิคยานยนต์  จํานวน 14 คน ทํา  25   ช้ินงาน สาขางานการพิมพ์ จํานวน  43 คน ทํา  17   ช้ินงาน 
 ผลสัมฤทธิ ์
  ในปีการศึกษา 2555 นักเรยีนระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 4 สาขางาน และปวส. 2 รวมทั้งหมด 422  คน 
ได้จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมด 148  ช้ินงาน 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษาจํานวน  91  ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ  52.91 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่จํานวน  54 ช้ินงาน คิด
เป็นร้อยละ  31.40 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน  3  ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ  1.74 
  ในปีการศึกษา 2555 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

4 ดี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาํและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จดัทําโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

มี 

3. วิทยาลัยฯ ได้จัดประกวดและได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 52.91 

4. วิทยาลัยฯ ได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 31.40 

5. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาค และชาติ 
ร้อยละ  1.74 

 
มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ์  งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้  5.2    ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ์  งานสรา้งสรรค์  หรืองานวิจัยของ
คร ู
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายการ : 1 คน 
 ความพยายาม  
 จากการรวบรวมข้อมูลผลงานจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูจํานวน 
210 คน ในปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 การศกึษา 2555 มีผลงานจํานวน 80  
รายการ ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2555 มีผลงานจํานวน 106  รายการ รวมมีผลงานนวัตกรรมครูปีการศึกษา 
2555 มีจํานวน 186 รายการ 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
 ในปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอนได้จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูจํานวน 
186 คน  
 จดัทํานวัตกรรม 186 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.57 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษาจํานวน 143  รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.88 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่จํานวน 99 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 53.23 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.08  ในปีการศึกษา 2555 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยของครู อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

4 ดี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ดังต่อไปนี้  1) มีเป้าประสงค์ 2) มีการระบปัุญหา  

          3)  มวิีธีดําเนินการ 4)  มีการเก็บและบันทึกข้อมลู และ 5)  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จาก 
 การดําเนินการ 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 วิทยาลัยฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครจูัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 

มี 

2 วิทยาลัยฯ ดําเนนิการให้ครทูุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

มี 

3 วิทยาลัยฯ ได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ  76.88 

4 วิทยาลัยฯ ได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรต่่อสาธารณชน 

ร้อยละ 53.23 

5 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 1.08 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5.1 4 ดี 
5.2 4 ดี 
รวม 4 ดี 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ถึง       
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 หารด้วย 
2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 5 มีคา่เท่ากับ 4 ระดับ
คุณภาพ ดี 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ - 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ของ
ผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ครู 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝังจิตสํานึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

ตัวบ่งชี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ  และทํานุบาํรุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม 
  
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษามคีวามตระหนักในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศีลปะ วัฒนธรรม 
โดยมีการจัดทําโครงการตลอดจนถึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของครูและบคุลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามโครงการ และดําเนินกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อาทิเช่นกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินาถ กิจกรรมด้านศาสนา อาทิ เช่น 
กิจกรรมแห่เทยีนเข้าพรรษา กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น อนุรักษ์หรือรณรงค์ความเป็น
ไทย (การไหว้) ทั้งทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษาเข้าร่วมงาน เพื่อให้การ
ดําเนินทุกโครงการทุกกิจกรรม จะได้มีครูและบุคลากรตลอดจนถึงนักเรียนจํานวน 8 สาขาวิชาทั้งนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. เขา้ร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมได้ดําเนินงานตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA 
 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาได้มีการจัดทํากิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
จัดกิจกรรมทีส่ง่เสริมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ทําให้ครูและบุคลากร นักศึกษาที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีจิตสํานึกที่ดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณี
ท้องถิ่นในชุมชนเพื่อให้มีการสืบทอด และรู้จักหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับสังคมต่อไปโดยผลการดําเนิน
กิจกรรมมีคณะครู บุคลากร นักศึกษา จํานวน 8 สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทัง้หมด ครบ 5 กิจกรรมหลกั 
มีผลประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 
 
 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
1. โครงการค่ายปัจฉิมนิเทศ ปวช.3 
2. โครงการวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2555 
3. โครงการส่งเสริมบทบาทสภานักเรียน 
4. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญ ู(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) 
5. โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
6. โครงการวจนพิธีกรรมฉลอง น.ยอห์น บอสโกและวันกตัญญูต่อคณะผู้ใหญ ่
7. โครงการพิธีระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก 
8. โครงการส่งสริมวัฒนธรรมการจัดพิธีไหว้ครู 
9. โครงการอวยพรส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาส 
10. โครงการอวยพรวันคล้ายวันเกิดคณะผู้ใหญ ่
11. โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม “ดอนบอสโก...รักษ์ไทย” 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 วิทยาลัยฯ มีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมน่้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

2 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผูเ้รยีนทุกคนเข้ารว่มโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนบํุารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

มี 

3 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

4 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสรมิการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนบํุารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝงัจิตสํานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.72 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.2    ระดับคณุภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสาํนึกด้านการอนรุักษธ์รรมชาต ิ

วิธีดําเนนิการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษามคีวามตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยมีการปลูกฝังจติสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดทําโครงการ จัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครแูละบุคลากร ตลอดจนถึง
นักเรียน ได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม เสริมสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ 
โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม และการเข้ารว่มกิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามโครงการ และดําเนินกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นความสาํคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม อาทิ เช่นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม
ภายในโรงเรียน กิจกรรมสํานึกอนุรักษ์พลงังาน โดยแบ่ง พื้นที่รับผิดชอบแต่ละสาขางานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทํา
ความสะอาด โดยทุกโครงการทุกกิจกรรม มีครูและบุคลากรตลอดจนถึงนักเรียนทั้งปวช. 4 สาขาวิชา และ ปวส  
4 สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมได้ดําเนินงานตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA 
 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาได้มีการจัดทํากิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจํานวน 5 ครัง้ 
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีจิตสํานึกที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้สึกหวงแหนสิ่งแวดล้อม 
พร้อมที่จะปกป้องเพื่อให้คงสภาพที่ดี อยู่คู่กับสังคมอย่างยั่งยืนโดยผลการดําเนินกิจกรรมมีคณะคร ูบุคลากร 
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทั้งหมด ครบ 5 กิจกรรมหลัก มีผลประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
1. โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการดอนบอสโกรวมใจทําดีถวายแม่ของแผ่นดิน 
3. โครงการขยะกําไร 
4. โครงการลดแลว้เพิ่ม 
5. โครงการดอนบอสโก 3Rs 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมม่ ี

1 วิทยาลัยฯ มีจาํนวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม มี 

2 วิทยาลัยฯ ดําเนินการใหผู้้เรยีนทุกคนเข้ารว่มโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มี 

3 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

มี 

4 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝงั
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5 วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝงัจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.58 

 
มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.3    ระดับคณุภาพในการสง่เสริมด้านกีฬาและนนัทนาการ 
 วิธีดําเนนิการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุก
คน ให้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ต่อนักเรียน โดยครู และบุคลากรทุกฝา่ยใน
สถานศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาสีภายในประจําปีการศึกษา และโครงการกีฬา ต้านภัยยาเสพติดประจําปี
การศึกษาและโครงการกีฬาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อนําผลไปรับปรุงการบริหารจัดการและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรสถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษา
กําหนดให้เข้าโครงการแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ในด้านกิจกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ โดยมีนักเรียน
และครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินตามโครงการประจําปีการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการที่กําหนดไว้ใน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศึกษาทุกคนแลผู้เรียนทุกคน เข้า
ร่วมร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ จัดอยู่ในใน
ระดับคุณภาพ ดี 
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ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก 
1. โครงการการแข่งขันฟุตซอลประเพณี 
2. โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลประเพณี 
3. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 
4. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพ 
5. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญ ู(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) 
6. โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ (กิจกรรมและนันทนาการ) 
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ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. วิทยาลัยฯ มีจาํนวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไมน่้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม มี 

2. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการ มี 

3. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ มี 

4. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรยีน 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการสง่เสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.67 

 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีดําเนนิการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษา และผู้เรียน ดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา และผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีผลการประเมนิโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
 ความพยายาม สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรยีน โดยการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในภาพรวม รวมถึง
คณะกรรมการประจําโครงการ มีการจัดประชุมช้ีแจงครู บุคลากร และนกัเรียน ในการดําเนินงานเป็นไปใน
ลักษณะเฉพาะและบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนตามปกติเช่นการจัดทําแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการ
บันทึกหลังการสอนแทรกหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การจัดกิจกรรมอบรมหน้าแถวนักเรียนประจําวัน 
ตลอดปีการศึกษา มีการนําผลจากการดําเนินงานที่เป็นปัญหาและอุปสรรคนําไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เช่นการจัดทําป้ายนิเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 
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ผลสัมฤทธิ ์ 
 ผลการดําเนินงานสามารถปฏิบัติได้ครบตามเกณฑ์การตัดสิน 5 ข้ออยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. วิทยาลัยฯ มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
มี 

2. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

มี 

3. วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มี 

4. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

5. วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมผีลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4.53 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  6 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 
รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ถึง       
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4หารด้วย 4 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 6 มีค่าเท่ากับ 5 
 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ - 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคณุภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ได้มีความตระหนักที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมใน
หน่วยงานองค์กร สถานศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลประเมนิคุณภาพภายในและผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพ ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 2. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
 3. จัดทําคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 4. จัดทําคู่มือแบบประเมินต่างๆ 
 5. จัดการนิเทศติดตามงาน 
 ความพยายาม  
 1. แต่งต้ังบุคลากรของสถานศึกษา รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ 
สถานศึกษาและระดับแผนกวิชา 
 2. ให้ความรู้ในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้แก่บุคคลากรตลอดจนนักเรียนนักศึกษา 
 3. ศึกษาดูงานเกี่ยวกันกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้แก่บุคคลากรได้เกิดความ 
ตระหนักและเกิดความรู้ 
 4. ให้บุคลากรทุกคนจัดทําการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี 
 5. ให้ทุกแผนกวิชาจัดทําการรายงานการประเมินตนเองประจําปี (SAR) ประจําปี 
 6. นิเทศติดตามและตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับแผนกวิชา 
 7. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถานศึกษาประจําปี 
 8. เผยแพร่ผลการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้สาธารณชน ชุมชน สังคม และหน่วยงานต้น 
สังกัดได้รับทราบ ทุกปีการศึกษา 
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
สกลนคร  
 ผลสมัฤทธ์ิ 
  จากการประเมินผลการดําเนินการดังกล่าว สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประชาคมอาเซียน ทางสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็น (1) 
(2) (3) (4) และ (5) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
   

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 
ผลการดําเนนิการ 

หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหม้ีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 วิทยาลัยฯ ด้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ระดับคณุภาพภายในการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 1 การจัดการ 
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งช้ี และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ 
ตัดสินของตัวบ่งช้ีได้ตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
 ความตระหนกั 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ดําเนินการนําผล
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปี 2554 ผลการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2552 จัดทําเป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปี เพื่อนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกจัดทําโครงการ 
ในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษามีการประชุมบุคลากร ทุกภาคสว่น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และดําเนินการรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ในแต่ละมาตรฐานเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การประเมินคุณภาพ ซึ่งได้สรุปผลการประเมินคุณภาพแต่ละตัวบ่งช้ีได้ดังนี้  
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ระดับคณุภาพ มาตรฐาน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 5 - 1 2 -  
2 5  -  - -  -  
3 10 2 -  -  - 
4 1  -  -  -  - 
5  - 2  -  -  - 
6 4  -  -  -  - 
7 1  -  -  -  - 

รวม 26 4 1 2 - 
รวมทั้งหมด 33 ตัวบ่งชี ้

 
 ผลสัมฤทธิ ์
 จากการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งช้ีแต่ละมาตรฐาน เมื่อนํามาเปรียบเทียบเกณฑ์การการ
ตัดสินพบว่า มตัีวบ่งช้ีที่อยู่ในระดับดีมาก จํานวน 26 ตัวบ่งช้ี จึงอยู่ในเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ดี 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

4 ดี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

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

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

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหต ุ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
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ผลการดําเนนิการ 

ตารางที่  7.2  ระดับคณุภาพในการดําเนนิงานตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา 2555 
ผลการตัดสนิตามเกณฑ ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1 1.1 5     
 1.2 5     
 1.3 5     
 1.4   3   
 1.5    2  
 1.6      
 1.7    2  
 1.8 5     
 1.9 5     
2 2.1 5     
 2.2 5     
 2.3 5     
 2.4 5     
 2.5 5     
3 3.1 5     
 3.2 5     
 3.3 5     
 3.4 5     
 3.5 5     
 3.6 5     
 3.7 5     
 3.8 5     
 3.9 5     
 3.10  4    
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ผลการตัดสนิตามเกณฑ ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 3.11  4    
 3.12 5     
4 4.1 5     
5 5.1  4    
 5.2  4    
6 6.1 5     
 6.2 5     
 6.3 5     
 6.4 5     
7 7.1 5     

รวม 26 4 1 2 - 
  
    รวมตัวบ่งช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จํานวน 26 ตัวบ่งช้ี   
 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

4 ดี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งช้ี และไมม่ีตัวบ่งช้ีใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

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

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งช้ี 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่า 12 ตัวบ่งช้ี 1 

     หมายเหตุ  กรณทีี่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 – 34  
ตัวบ่งช้ี และมีตัวบ่งช้ีที่เหลือบางตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับ 2 ต้องปรับปรุง หรือ 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จะได้ระดับ 4  
ดี  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  7 

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 
รวม 4.5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ถึง ตัว
บ่งชี้ท่ี 7.2 หารด้วย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 7 มีค่าเท่ากับ 4.5 

 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
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ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1. สรปุผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ประจําปีการศึกษา 2555 

ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

คะแนน ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคณุภาพของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

3 พอใช ้

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 32  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 

 
 
 
 
 
 



121 

 

ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

คะแนน ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 5 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรอืวิทยาลัย  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

5 ดีมาก 
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ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

คะแนน ระดับคณุภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  4 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  4 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 58  
คะแนนเฉลี่ย 4.83 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชพี จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้   
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้ 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ ผู้เรียน  

4 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู  

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 4  
คะแนนเฉลี่ย 4 ดี 
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ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

คะแนน ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้   
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.5 ดีมาก 

    ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     
1. ระดับตัวบ่งชี้ 

1.1 ตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน  35   ตัวบ่งช้ี 
1.2 ตัวบ่งช้ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน   -    ตัวบ่งช้ี    

2. ระดับมาตรฐาน 
  2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน   7    มาตรฐาน  
            2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน จํานวน    -  มาตรฐาน                                 

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
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จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
  จุดเด่น  (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 
จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อภายใน 
1 ปี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 5 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 มาตรฐานที ่3 ดานการบริหารจัดการอาชวีศึกษา จํานวน 12 ตัวบงชี้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบรกิาร  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
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 มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชพี จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของ ผู้เรียน  
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู 
 
 มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 
4 ตัวบ่งชี ้ 
 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
           ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

       จุดควรพัฒนา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ทําให้ผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพ
ตํ่ากว่าดี) 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้  
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทํา 
รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

ปีการศึกษา 2555 
 

1. นายสุริยนต์  พานุพันธ์  ประธานกรรมการ 

2. นายคนองเดช  แก้วเนรมิตร  กรรมการ 

3. นายบรรลือศักด์ิ  อัตวัฒนา  กรรมการ 

4. นายพิศิษฐ ์  สันติโรจน์มงคล  กรรมการ 

5. นายจตุพล  นพรัตน ์   กรรมการ 

6. นายโอฬาร  เส็งเจริญ  กรรมการ 

7. นายสิทธิชัย  อยู่ดี   กรรมการ 

8. นายบุญเชาว์  ชุมแสง   กรรมการ 

9. นางสาวอังศุมา  รตะพันธ์ุ  กรรมการ 

10. นายนพพร  เจริญพันธ์  กรรมการ 

11. นายพระนาย  พงศ์พิริยะเกียรติ  กรรมการ 

12. นายเลอศักด์ิ  เสแสวง   กรรมการ 

13. นายอัศวเณศว์  ณ บางช้าง  กรรมการ 

14. นายต่อเกียรต์ิ  นพวรรณวงศ์  กรรมการ 

15. นายชัชวาลย์  หน่ายคอน  กรรมการ 

16. นายแมนรัตน์  เสรีวงศ์   กรรมการ 

17. นายนิกร   จักรหา   กรรมการ 

18. นางการวรัศณ์  สุขทวี   กรรมการ 

19. นางสาวสิริวรรณ  วงศ์พงศ์เกษม  กรรมการ 

20. นางสาวปุณธิกาญจน์ เดชดี   กรรมการ 

21. นายวาทิน  บูมู ่   กรรมการ 

22. นายวิโรจน ์  สิทธิพฤกษ ์  กรรมการ 

23. นายยศพล  แซ่จาง   กรรมการ 

24. นายจิณะศิต  ธนะสิร ิ   กรรมการ 

25. นายไตรรัตน์  ทีฆกุล   กรรมการ 

26. นางสาวจุฑานันท์  ป่ินรู่งโรจน ์  กรรมการ 

27. นายวุฒิชัย  ธิเลิศ   กรรมการและเลขานุการ 
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