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คํานํา 
 

มาตรฐานที่ใช้ในการรายงานและประเมินตนเองครั้งนี้  ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาจึงได้ดําเนินงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในและเป็นกลไกสําคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก   

ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  จึงจัดทําเอกสารรายงานและประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 
2557  ตาม “มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา” เพื่อใช้
ดําเนินการในการประชาสัมพันธ์และนําไปใช้ในแนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้คุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้สําเร็จ การศึกษา และสามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเแสดงให้เห็นข้อมูล  ผลการ
ดําเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการของสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา และนําเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก   
30 มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

ค

สารบัญ 
 หน้า 
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 1 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 1 
 2. สภาพชุมชน เศรษฐกจิ สงัคม 1 
 3. ประวัติของสถานศึกษา 2 
 4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 4 
           5. ข้อมูลด้านการบริหาร 5 
 6. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 9 
           7. เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 16 
 8. วิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงสถานศกึษาเพื่อให้ครูและบุคลากรและ
นักเรียนมีความปลอดภัยที่ดี 

17 

ตอนที่ 2 การดําเนนิงานของสถานศึกษา 18 
 2.1 ทศิทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 18 
 2.2 แผนปฏิบัติการประจําปี 19 
 2.3 รายงานด้านงบประมาณ 38 
 2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 39 
ตอนที่ 3  การดําเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา    45 
 มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 45 
 มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 66 
 มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 78 
 มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 99 
 มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 101 
 มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 105 
 มาตรฐานที่  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 114 
ตอนที่ 4  สรปุและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     120 
 1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 120 
 2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา  127 
ภาคผนวก    
 1.  รายชื่อคณะผู้จัดทํา  
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บทสรุปผูบ้รหิารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    
1. ระดับตัวบ่งชี้ 

1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน    34    ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน     -      ตัวบ่งชี้    

 
2. ระดับมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน     34    มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานที่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน จํานวน     -    มาตรฐาน                                 
 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
  

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

1 5 4 5 3 5  3 5 4    34 4.25 
2 5 5 5 5 5        25 5.00 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59 4.92 
4 5            5 5.00 
5 5 3           8 4.00 
6 5 5 5 5         20 5.00 
7 5 5           10 5.00 

มาตรฐานที่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาแต่ละมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่1 มีค่าเทา่กับ 4.25 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1ปี 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 มาตรฐานที ่2 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่2 มีค่าเทา่กับ 5.00 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ - 
  
 มาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่3 มีค่าเทา่กับ 4.92 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่4 มีค่าเทา่กับ 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ - 
 
มาตรฐานที่ 5 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่5 มีค่าเทา่กับ 4.00  ระดับคุณภาพ ดี 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งชี้  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียน 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ของครู 
 
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่6 มีค่าเทา่กับ 5 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ - 
 
มาตรฐานที่ 7 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่7 มีค่าเทา่กับ 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา 
2557 

 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
              ‐  

 



 
 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 
 ประจําปีการศึกษา 2557 

 
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 
เขตพืน้ที่การศึกษาจังหวัด  กรุงเทพมหานคร เขต 1 
สังกัด    สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สงัคม 
สภาพชุมชน เป็นชุมชนเมือง ต้ังอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  

การคมนาคมและการเดินทางสะดวกเนื่องจาก ใกลร้ถไฟใตดิ้นสถานีเพชรบุรี ห้อมล้อมด้วยอาคารสูงและ
ห้างสรรพสินคา้ช้ันนําอาธิเช่น อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และใกล้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร์วิโรฒน์ประสานมิตร 
 สภาพเศรษฐกจิ เป็นย่านธุรกิจการค้า ประกอบด้วยสถานประกอบการจํานวนมากจึงมีอาชีพมากมายใน
สภาพเศรษฐกจิแวดล้อมชุมชน 
 สภาพสังคม ในเขตใกล้เคียง มีสถานประกอบการทางด้านการค้า ด้านห้างสรรสินค้า วิทยาลัยฯได้จัดส่ง
นักศึกษาออกฝึกงานตามสถานประกอบการเหล่านั้นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน 
 
3. ประวัติของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทช่างอุตสาหกรรม จัดต้ังขึ้นเมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 ต้ังอยู่ เลขที่ 1643/3  ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร  จัดต้ังขึ้นโดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการให้มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพ โดยบาทหลวง 
แอนโทนี่ สมิท ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  เป็นโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย และดําเนิน
กิจการโดยคณะนักบวชซาเลเซียน   โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน 4 สาขา คือ สาขา
ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากําลังและช่างพิมพ์  
 พ.ศ. 2526 ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาตโรงเรียนดอนบอสโก จากบาทหลวง ยอห์น วิสเซอร์ เป็นนายชุณห์ จันทร์หอม ต้ังแต่วันที่  
13  ตุลาคม 2526  
  พ.ศ. 2529 ได้เปิดหลักสูตรช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) 
  พ.ศ. 2536  ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาให้สูงขึ้น โดยเปิดการศึกษาระดับ ปวส. ภาคบ่าย สาขาวิชา
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เทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2539  เปิดหลักสูตร ปวส. เพิ่มขึ้นในสาขาวิชาเครื่องกล 
  พ.ศ. 2543 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2543  ถึงปีการศึกษา 2547 
  พ.ศ. 2549  เปิดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการพิมพ์ (ปวช.)  สําหรับคน
พิการทางการได้ยินและแผนกการพิมพ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่าง
พิมพ์ออฟเซต  ประเภทป้อนแผ่น  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
  พ.ศ.  2550  ขอเพิ่มหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ รับ
นักศึกษาชายและหญิง 
  พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับนักศึกษาพิการทางการได้ยินเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เป็นปีแรกในสาขาวิชาการพิมพ์ 
  พ.ศ. 2555  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดต้ังโรงเรียน หมวด 1 ข้อ 1 ช่ือโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนดอนบอสโก”เปลี่ยนเป็น”วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน
บอสโก” และ “DON BOSCO SCHOOL”   เปลี่ยนเป็น “DON BOSCO TECHNOLOGICAL COLLEGE” 
 พ.ศ. 2557 เริ่มใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  และได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยดอนบอสโก จากนาย
ชุณห์ จันทร์หอม เป็นบาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์ ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม  2557 
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แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังบริเวณโรงเรียนดอนบอสโก  และอาคารตา่งๆ 
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4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 5.1 ผู้บริหารวิทยาลัย 

 

ชื่อ -   สกุล คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการดาํรงตําแหน่ง 

1) บาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์ 
(ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 

มิสซังโรมันคาทอลิก) 
เทียบเท่า ป.โท 

Sciences 
Education spec of 

methodology 
pedagogical 

ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2557 
ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  1 ปี 

2) ภราดาสุวรรณ  จทูะสมพากร 
(ผู้จัดการ) ป.โท กศ.ม. ต้ังแต่  1 มิถุนายน 2552 

ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6  ปี 

3) บาทหลวงนพพร  ยอแซฟ 
(ผู้อํานวยการ) ป.โท ศศ.ม ต้ังแต่  1  พฤษภาคม  2556 

ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2  ปี 



  
 

 

6 

5.2 จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
         (ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) 
จํานวนบุคลากร (สถิติ ณ 10 มิถุนายน  2557) 

เพศ จํานวน 
สถานภาพ ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ที ่ กลุ่มบุคลากร แผนก 
ชาย หญิง รวม 

ครู
ประ
จํา 

ครู
พิเศษ มี ไม่มี 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ตา
กว

า
ปริ

ญญ
าต

รี หมาย
เหตุ 

ผู้รับใบอนุญาต 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  นักบวช 
ผู้อํานวยการ 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - นักบวช 

ผู้บริหาร 

ผู้จัดการ 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - นักบวช 

1 

รวมผู้บริหาร 3 0 3 2 1 2 1 0 3 0 -  
ช่างกลโรงงาน 12 - 12 4 8 4 8 - - 12 -  
ช่างไฟฟ้ากําลัง 8 - 8 8 - 8 - - - 8 -  
ช่างยนต ์ 4 - 4 1 3 4 - - - 4 -  
การพิมพ์ 4 1 5 4 1 4 1 - 1 4 -  

ครูบรรจ ุ (สช) 

วิชาการ 21 19 40 34 6 35 5 - 6 34 -  

2 

รวมครูที่บรรจุกับ สช. 49 20 69 51 18 55 14 0 7 62 0  
ช่างกลโรงงาน - - - - - - - - - - -  
ช่างไฟฟ้ากําลัง - - - - - - - - - -   
ช่างยนต ์ 3 - 3 3 - - 3 - - 3 -  
การพิมพ์ 1 - 1 1 - - 1 - - 1 -  
วิชาการ 1 2 3 3 - - 3 - - 3 -  

บุคลากรด้าน
การศึกษา (สช) 

พนักงาน - - - - - - - - - - -  

3 

รวมบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ
กับ สช. 5 2 7 7 - - 7 - - 7 - 

 

ช่างกลโรงงาน 28 - 28 - 28 - 28 - - 3 25  
ช่างไฟฟ้ากําลัง 30 - 30 - 30 - 30 - - - 30  
ช่างยนต ์ 11 - 11 - 11 - 11 - - - 11  
การพิมพ์ 26 1 27 - 27 - 27 - - - 27  
วิชาการ 17 4 21 2 19 1 20 - - 1 20  

บุคลากร
สนับสนุน 

(ประกันสังคม) 

พนักงาน 2 5 7 - 7 - 7 - - - 7  

4 

รวมบุคลากรสถานศึกษา 
(ประกันสังคม) 114 10 124 2 122 1 123 0 0 4 120  

รวมครูและบุคลากรในสถานศึกษา 171 32 203 62 141 58 145 0 10 73 120  
ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครใูนสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูทีม่ีสญัญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                               งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  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

าโท
 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ํา
กว่

า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

ประเภทช่างอตุสาหกรรม            

สาขาวิชาเครือ่งมือกลและซ่อมบํารุง      
  - สาขางานเครื่องมือกล 14 4 10 10 4 - - 5 9 

สาขาวิชาไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์    
 - สาขางานไฟฟ้ากําลัง    13 4 9 9 4 - - 4 9 

สาขาวิชาเครือ่งกล                     
 - สาขางานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์  10 4 6 6 4 - - 2 8 

สาขาวิชาการพิมพ ์
- สาขางานการพิมพ์ 14 4 10 10 4 - - 3 11 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   
- สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 16 3 13 13 3 - - 3 13 

สาขาวิชาไฟฟา้กําลัง       
- สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 14 3 11 11 3 - - 4 10 

สาขาวิชาเครือ่งกล 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 9 3 6 6 3 - - 2 7 

สาขาวิชาการพิมพ ์
- สาขางานการพิมพ์ 16 3 13 13 3 - 1 1 14 

สาขาวิชาสามญั 41 41 0 0 30 - 4 34 3 
รวม 147 69 78 58 89 - 5 54 88 

หมายเหต ุ ใหส้ถานศึกษารายงานให้ครบทกุสาขางาน/สาขาวิชา 
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5.3 จํานวนผู้เรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี   
         (ปีที่จัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) 

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
ประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน ระดับชัน้ จํานวน รวม 

ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปวช.1 97 97 
ปวช.2 78 เครื่องมือกลและซ่อม

บํารุง เครื่องมือกล ปวช.3 85 163 

ช่างไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้ากําลัง    ปวช.1 77 77 
ปวช.2 63 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ ไฟฟ้ากําลัง ปวช.3 65 128 

ยานยนต์   ยานยนต์ ปวช.1 78 78 
ปวช.2 69 เครื่องกล ยานยนต์ ปวช.3 53 122 

การพิมพ์ ช่างพิมพ์ ปวช.1 37 37 
ปวช.2 38 

อุตสาหกรรม 

การพิมพ์ พิมพ์ ปวช.3 41 79 

รวม ปวช.  จํานวนทั้งสิ้น 781 
 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

ประเภทวชิา สาขาวิชา สาขางาน ระดับชัน้ จํานวน รวม 
ปวส.1 78 เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.2 61 139 

ปวส.1 85 ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า ปวส.2 37 122 

ปวส.1 76 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 49 125 

ปวส.1 41 

อุตสาหกรรม 

การพิมพ์ การพิมพ์ ปวส.2 36 77 

รวม ปวส.  จํานวนทั้งสิ้น 463 
รวม ปวช. และ ปวส.  จํานวนทั้งสิ้น 1,244 
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6. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึง่เป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบ
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกมีดังนี้ 
 
เกียรติประวัติ สถานศึกษา ครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2557 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี รางวัลที่ได้รับ ผลงาน หน่วยงาน 

ผลงานของสถานศึกษา 

1 16 มกราคม 
2558 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม การจัดการศึกษาแบบ

โรงเรียนและโรงงาน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน หน่วยงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

1 2557 นายคนองเดช  แก้วเนรมิตร หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ครูปฏิบัติการสอน 

1 2557 นายธีระ   กุลวิทย์ หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

2 2557 นายนิรันดร์   สีคํายอด หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

3 2557 นายบันลือศักด์ิ   อัตวัฒนา หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

4 2557 นายปริญญา   ไชยเจริย หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

5 2557 นายพลชัย   ศรีวุฒิเจริญ หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

6 2557 นายพิศิษฐ์    สันติโรจน์มงคล หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

7 2557 นางสาวมธุรส    จันทร์หอม หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

8 2557 นายไมตรี   พรนิรันดรสกุล หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

9 2557 นางรัชนี   อินทรีย์ หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

10 2557 นายวิวัฒน์    เจริญสําราญ หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

11 2557 นายสมศักด์ิ   คําใบ หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ผลงาน หน่วยงาน 

ครูปฏิบัติการสอน 
12 2557 นายสุรกิจ    วงษ์ทองเหลือง หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

13 2557 นางสาวอังศุมา  รตะพันธ์ุ หนึ่งแสนครูดี สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

เกียรติประวัติ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศกึษา 2557 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ชื่อผลงาน รางวัลที่
ได้รับ หน่วยงาน 

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน 

1 นาย วุฒิกาญจน์  ธีรานุวรรตน ์ งานกลึง เหรียญทอง 

1.นาย อนันต ์   อุตสระคู 

2 

30 มกราคม 
2558 

2.นาย บัญชา   เป้าหมาย 
ช่างเทคนิค
พื้นฐาน เหรียญเงิน 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
เอกชนแหง่
ประเทศไทย 

ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยี
หมู่บ้านคร ู

รางวัลการแขง่ขันทกัษะวิชาชพี สาขาช่างไฟฟ้า 

1.นาย จิรัฏฐ์ สุวรรณลาภเจริญ 3 
2.นาย วัจน์กร สุวดินทรก์ูร 

งานการควบคุม
เครื่องกลไฟฟ้า เหรียญทอง 

1. นาย ศาสนวัตร วงศ์ประเสริฐ 

4 

30 มกราคม 
2558 

 

2. นาย ศรวิษฐ์ คงวิริยะกุล 

งานการพัน
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 

เฟส 
เหรียญทอง 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
เอกชนแหง่
ประเทศไทย 

ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยี
หมู่บ้านคร ู
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ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ชื่อผลงาน รางวัลที่
ได้รับ หน่วยงาน 

รางวัลการแขง่ขันทกัษะวิชาชพี สาขา ช่างยนต ์
5 นาย วิชระ ภูจอมนิล งานเครื่องยนต์

แก๊สโซลีน เหรียญทอง 

6 นาย อภิรติพงศ์  ไกรสุวรรณโสภิต งานเครื่องยนต์
แก๊สดีเซล เหรียญทอง 

7 นาย วิศรุต โพธิพีรนันท์ งานจักรยานยนต์
  เหรียญเงิน 

1.นาย เกรียงไกร สายชลนิรันดร์ 
8 

30 มกราคม 
2558 

2.นาย ภาษิต เลี่ยวสมบูรณ์ 
งานเครื่องยนต์เล็ก เหรียญเงิน 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่ประเทศ
ไทย 

ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้าน

ครู 

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ ์ระดับ ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน 

9 นาย สหชัย พุกรอด รถเข็นเก้าอี้
พลาสติก เหรียญเงิน 

10 นาย จิราวัฒน์ หอมประทุม เวอร์เนียไฮเกจ 
300 มม. 

11 นาย ภูบดี  วงศรีลา ที-ชักเซฟตี้ 

12 

30 มกราคม 
2558 

นาย วรพจน์ ภูติพันธุ์ทรัพย์ 
สื่อการสอนการใช้
เวอร์เนียร์คาลิป

เปอร์ 

เหรียญ
ทองแดง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่ประเทศ
ไทย ณ วทิยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้าน

ครู 

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ ์ระดับ ปวช. สาขา สาขา ช่างไฟฟ้า 

13 นาย วัชรินทร ์ กําลังเกื้อ 

ชุดควบคุมการ
เปิดปิดระบบน้าํ

ด้วยพลัง
แสงอาทิตย ์

14 นาย วัศพล รุธิรพงษ ์ ชุดควบคุม
ปริมาณน้ําในถัง 

เหรียญเงิน 

15 นาย วัจน์กร สุวดินทรก์ูร ปรับปรงุเครื่อง
ขยายตลับลูกปืน 

16 

30 มกราคม 
2558 

นายอสุกฤษฎิ ์ กลมกล่อม เพาเวอร์แอมป์
หลอดสุญญากาศ 

เหรียญ
ทองแดง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่ประเทศ
ไทย ณ วทิยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้าน

ครู 
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ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี ชื่อ-นามสกลุ ชื่อผลงาน รางวัลที่
ได้รับ หน่วยงาน 

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ ์ระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ 

17 นาย ภาคภูมิ บุญสําเร็จ 
อุปกรณ์ล็อค

เบรกงานบรกิาร
ศูนย์ล้อรถยนต ์

เหรียญทอง 

18 นาย กิตตพิศ วรรณกลาง 

อุปกรณ์ดัดคอมา้
สําหรับงาน

บริการศูนย์ล้อ
รถยนต ์

19 นาย กิตติศักด์ิ ขําวงศ์ 
อุปกรณ์กดลูกสูบ
ดิสเบรกสําหรับ

รถยนต ์

20 นาย ชยุตม์ ตระกูลเตชะ ชุดสาธิตการ
สมดุลล้อรถยนต์ 

21 นาย กิตติศักด์ิ นวลศร ี อุปกรณ์ตั้งแผ่น
คลัตช์รถยนต ์

22 นาย ปฏิภาณ จักกระนอง 
เครื่องมอืถอดซลี
สําหรับงานซ่อม
รถจกัรยานยนต ์

23 นาย ภควัตร ไมขุนทด 

อุปกรณ์เก็บเศษ
งานเจียรจาน

เบรกแบบประชิด
ล้อ 

24 

30 มกราคม 
2558 

นาย วัชรพงษ์ สรกุลพาณิชย์ 
เครื่องมอืกด
สปริงวาล์ว
เครื่องยนต ์

เหรียญเงิน 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่ประเทศ
ไทย ณ วทิยาลัย

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู 
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ลําดับที่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ ์ระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ 

25 
นาย กันตชาต ิ หุมมะจันทร์

  
อุปกรณ์ห้ามล้อ

รถยนต ์

26 นาย คุณาธิป อรุณไชย แม่แรงระบบลม
อัด 

27 นาย ณัฐพงศ์ ทองอร่าม อุปกรณ์รองล้อ
รถยนต ์

28 นาย บัญชา พัชรภูษิตสกุล 
แท่นยืนสําหรับ
งานปรับตัง้ศูนย์

ล้อ 

29 

30 มกราคม 
2558 

นาย ปิยะณัฐ สุวรรณศาสน ์
เก้าอี้สําหรับงาน
บริการศูนย์ล้อ

รถยนต ์

เหรียญ
ทองแดง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่
ประเทศไทย ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านคร ู

รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ ์ระดับ ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม 

30 นาย ธนากร   อิ่มละมัย 

เครื่องดูดอากาศ
ออกจาก

คอมเพรสเซอร์
ตู้เย็น 

เหรียญทอง 

31 นาย กิติศักดิ์   จงสงวน 
 

อุปกรณ์ตั้งเพลา
ลูกเบี้ยวรถ
มอเตอร์ไซค์ 

32 นาย ปรีดี   ตะระโสภา 
 

อุปกรณ์ปีนเสา
ไฟฟ้า 

33 นาย พิทกัษ์   ทาวา   เครื่องเกี่ยวข้าว 

เหรียญเงิน 

34 

30 มกราคม 
2558 

นาย ณัฎฐสิทธิ์   ปักใคหงั เพลทขนานปรบั
ระดับได ้  

เหรียญ
ทองแดง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่
ประเทศไทย ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านคร ู

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

14 

ลําดับที่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

รางวัลการแขง่ขันสิ่งประดษิฐ์ ระดับ ปวส. สาขา ไฟฟา้กําลัง 

35 นาย พงศธร  วิชชุวัฒนากร เครื่องขัดรองเทา้
อัตโนมัต ิ เหรียญทอง 

36 นาย กรกช  ตะโกนวน 
เครื่องให้อาหาร

สุนัขผ่าน
โทรศัพท์มอืถือ 

เหรียญเงิน 

37 

30 มกราคม 
2558 

นาย พงศกร  จันทร อุปกรณ์ถ่ายน้ํา
ดื่มอัตโนมัต ิ

เหรียญ
ทองแดง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่
ประเทศไทย ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านคร ู

รางวัลการแขง่ขันสิ่งประดษิฐ์ ระดับ ปวส. สาขา เครื่องกล 

38 นาย ศิวกรณ์  ฉิมพาลี 
 

เครื่องวัด
ส่วนผสมน้ํามัน

กับอากาศ 
เหรียญทอง 

39 นาย อนาวิล พิมนา 
 

เครื่องยิงลมขึ้น
ขอบยางรถยนต ์

40 นาย มนัสวี กอเซ็มมูซอ 
เครื่องกรองเศษ
อาหารและคราบ
มันเอนกประสงค์ 

41 นาย ศุภเดช ชิวปรีชา เครื่องถ่ายและ
เติมแก๊สแอลพจีี 

42 นาย ไตรภพ วรรณพนา อุปกรณ์เช็ครั่ว
หม้อน้ํา 

43 นาย อนุพงศ์  ภักดีโชต ิ
อุปกรณ์ช่วยไล่
อากาศในระบบ
น้ําหล่อเย็น 

44 

30 มกราคม 
2558 

นาย วุฒิชัย ชาววิวัฒน ์

เครื่องมอืทํา
เกลียวสปรงิเสื้อ
สูบ Toyota 
camry    

เหรียญเงิน 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่
ประเทศไทย ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านคร ู
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ลําดับที่ วัน/เดอืน/ป ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

รางวัลการแขง่ขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ปวส. สาขา เครื่องกล 

45 นาย ชญานนท ์ เหมเพ็ชร 

ชุดทดลองระบบ
ระบายความร้อน

เสริมใน
เครื่องยนต์ติด

แก็ส 

46 

30 มกราคม 
2558 

นาย บัลลังย ์ บุญยะมาตย ์
เครื่องมอืถอด
ประกอบสปรงิ
โช๊คอัพรถยนต ์

เหรียญ
ทองแดง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

เอกชนแหง่
ประเทศไทย ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านคร ู
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7. เป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  7.1 เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาประจําปี
การศึกษา 2557 ซึ่งครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

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  นักศกึษา 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
เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ 

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 เพื่อให้ครูและบคุลากรและนักเรยีนมีความ    
    ปลอดภัยที่ดี 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 
8.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ผู้เรียนครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

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

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  

 
1. ทิศทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 1.1 ปรัชญาการศึกษา 
   “มุ่งความรู้     คู่คุณธรรม     เลิศล้ําทักษะ” 
   มุ่งความรู ้ : มุ่งพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้และทักษะการงานอาชีพ  โดยใช้
วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
นําความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเอง 
  คู่คุณธรรม  :  มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีส่มบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทรง
ไว้ซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ  ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนาที่นับถอื แก้ไขปัญหา
ต่างๆด้วยสันติวิธี เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมทีม่ีความยุติธรรมและเทิดทูนศักด์ิศรีของ มนุษย ์
  เลศิล้าํทักษะ: มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหเ้ป็นบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพในการทํางานสูง สามารถพัฒนา
ตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีทักษะในทุกด้านสําหรับการประกอบอาชีพ 
 1.2 วิสัยทัศน ์    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  มุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี  มีสขุ  คิดเป็น  ทําเป็น  เป็นเลิศทางด้าน
วิชาชีพก้าวทันเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 1.3 เอกลักษณ ์
    การจัดการศึกษา แบบโรงเรียน-โรงงาน 
 1.4 อัตลักษณ ์
    ทักษะเด่น เป็นสุภาพชน 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 
ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการด้านวิชาการตาม
สาขาท่ีเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน ม.1 ต 1.1 

1.โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญฯ ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

2.โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญฯ ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

3.โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญฯ ภาคฤดูร้อน 1 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

4.โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญฯ ภาคฤดูร้อน 2 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

5.โครงการนิเทศการสอน 
ภาคเรียนที่ 1 

กิจกรรมการเรียน
การสอน  

6.โครงการนิเทศการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

7. โครงการส่งเสริมการสอน
คอมพิวเตอร์40 ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

 

8.โครงการสอนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 1 หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

9. โครงการสอนซ่อมเสริมภาคเรียนที่ 2 หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

10. โครงการสอบซ่อมพิเศษ หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

11. โครงการเรียนรีเกรด หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

12. งานรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช (คัดเลือกให้
เหมาะสมกับวิชาชีพ) 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

13. งานมอบตัวนักเรียนใหม่ หัวหน้างาน
หลักสูตร  

 

นักเรียน ปวช.  และ 
ปวส.  ทุกสาขาวิชา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป ไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละชั้นปียกเว้น

ผู้เรียนที่ออก
กลางคัน 

จํานวนนักเรียน ปวช.  และ 
ปวส.  ทุกสาขาวิชา มีความ

เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้

ประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของ

จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละชั้นปียกเว้น
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 
ตัวบ่งชี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      
แผนงานที่ 2 
แผนงานพัฒนานกัเรียนนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพให้เป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน ม.1 ต 1.2 

1.  โครงการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยงาน /สถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะของเรียนทั้ง 3 ด้าน 

อ.สุตาภัทร  

 

นักเรียน นักศึกษา   
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้าน

สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ

ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพให้เป็นที่พึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ 

หน่วยงาน ชุมชน 
และมีความเข้าใจสิ่ง
ท่ีเรียนรู้และสามารถ

ประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติงานจริง 

รวมทั้งประยุกต์สู่
วิชาชีพ 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพเป็นที่พึง

พอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 

ชุมชน และมีความเข้าใจสิ่ง
ท่ีเรียนรู้และสามารถ

ประยุกต์สู่การปฏิบัติงาน
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่

วิชาชีพ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับ
จากสถานประกอบการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา 

ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557  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 

 ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี   1.3   

1. โครงการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ หัวหน้างาน
สัมฤทธิ์ผล  

2. โครงการจัดทําแฟ้มสะสมงาน หัวหน้างาน
สัมฤทธิ์ผล  

3. โครงการดูงานสถานประกอบการฯ
ระดับ ปวช. 

หัวหน้างาน
สัมฤทธิ์ผล  

4. โครงการดูงานสถานประกอบการฯ
ระดับ ปวส. 

หัวหน้างาน
สัมฤทธิ์ผล  

5. โครงการให้ความรู้-ประสบการการ
ทํางานให้กับนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียน
ท่ี 1 

หัวหน้างาน
สัมฤทธิ์ผล  

6. โครงการให้ความรู้-ประสบการการ
ทํางานให้กับนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียน
ท่ี 2 

หัวหน้างาน
สัมฤทธิ์ผล  

7. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

8. โครงการดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 
2015 

นักเรียน ปวช.  และ 
ปวส.  ทุกสาขาวิชา 

ระดับชั้นปีสุดท้ายผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 70 ของจํานวน
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. 

จํานวนนักเรียน ปวช.  
และ ปวส.  ทุก

สาขาวิชา ระดับชั้นปี
สุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตร  ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 70 ของ

จํานวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายในระดับ ปวช. 

และ ปวส. 

หัวหน้างาน
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557  จําแนกตามยทุธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      
แผนงานที่ 4 
แผนงานพัฒนานกัเรียน  นักศึกษาให้มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศกึษา (V-
NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4-5 

1. โครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

หัวหน้างาน
กิจกรรมการเรียน

การสอน 

ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 

2. โครงการส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างาน
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
 

3. โครงการสอบ V-NET หัวหน้างาน
สัมฤทธิ์ 

ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 

4. โครงการประกวดยอดนักอ่าน หัวหน้างาน
ห้องสมุด  

5. โครงการสัปดาห์แห่งการอ่าน หัวหน้างาน
ห้องสมุด  

6. โครงการตอบปัญหาจากป้ายนิเทศ 
ภายในห้องสมุด 

หัวหน้างาน
ห้องสมุด  

7. โครงการอ่านหนังสือให้ฟัง 

นักเรียน นักศึกษา ทุก
สาขาวิชา มีทักษะด้าน

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ รวมถึงการ

ใช้ภาษาสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ เพื่อ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
ระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป 

จํานวน นักเรียน 
นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 

มีทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ รวมถึง
การใช้ภาษาสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อทดสอบผ่านเกณฑ์
ระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป เทียบ
ร้อยละกับจํานวน

ผู้เรียน ท่ีลงทะเบียน
เข้าสอบไม่ตํ่ากว่าร้อย

ละ 65 
 

หัวหน้างาน
ห้องสมุด  

 แผนงานที่ 5 
แผนงานพัฒนานกัเรียน นักศึกษาให้มี
ความรู้และทักษะเพื่อการได้งานทํา 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อิสระด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน ม.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  

1. โครงการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา อ.สิริกร  
2. โครงการพี่พบน้อง อ.สิริกร  
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ อ.รชตะ  
4. โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ อ.สิริกร  
   
 

นักเรียน นักศึกษา ทุก
สาขาวิชา ได้งานทําใน
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษา

ต่อภายใน 1 ปี   

จํานวนนักเรียน 
นักศึกษา   ทุก

สาขาวิชา ท่ีได้งานทํา
ในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
เมื่อเทียบกับจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ โดยร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียนด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

 
ภายใน ม.2 

2.1 
 

1. โครงการจัดแผนการเรียนหลักสูตร 
ปวช.-ปวส.ภาคเรียนที่ 1 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

2. โครงการจัดแผนการเรียนหลักสูตร 
ปวช.-ปวส.ภาคเรียนที่ 2 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

3. โครงการจัดแผนการเรียนหลักสูตร 
ปวช.-ปวส.ภาคฤดูร้อน 1 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

4. โครงการจัดแผนการเรียนหลักสูตร 
ปวช.-ปวส.ภาคฤดูร้อน 2 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

5. โครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ ภาคเรียนที่ 1 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

6. โครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ ภาคเรียนที่ 2 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสอดคล้องกับ

ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชมุชน
และท้องถิ่นของสถาน
ประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียนทุก
สาขางาน 

พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชมุชน
และท้องถิ่นของสถาน
ประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน 

อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของจํานวนสาขางาน 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

 ภายใน  ม.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2,2.3,2.4 

1. โครงการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เรื่องการนําหลักสูตรไปใช้ 

หัวหน้างาน
หลักสูตร  

2. โครงการประเมินคุณภาพการสอน 
ของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 

หัวหน้างาน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 

3. โครงการประเมินคุณภาพการสอน 
ของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 

หัวหน้างาน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 

4. โครงการวัดและประเมินผลกลางภาค  
ภาคเรียนที่ 1 

หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

5. โครงการวัดและประเมินผลปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 1 

หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

6. โครงการวัดและประเมินผลกลางภาค 
ภาคเรียนที่ 2 

หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

7. โครงการวัดและประเมินผลปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 2 

ครูจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมและคุณลักษณะ
พึงประสงค์ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

ครูทุกคนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่ง

สมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะพึงประสงค์ 
และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

หัวหน้างานวัด
และประเมินผล  

แผนงานที่ 3  แผนงานพัฒนาระดับ
คุณภาพในการฝึกงาน 

 ภายใน  ม.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 

1. โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ปวส. 

อ. ธานินทร์  

 

สถานศึกษาคัดเลือก 
สถานประกอบการ 

หน่วยงาน และทําความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียน

เข้าฝึกงาน ตาม
หลักสูตร ในทุกสาขา

งาน 

สถานศึกษามีการ
คัดเลือก สถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
และทําความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
ตามหลักสูตร ในทุก
สาขางาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ท้ังหมดและผู้เรียนที่เข้า
ร่วมฝึกงาน ได้รับการฝึก
ไม่น้อยกว่า 360 ชม. 

ต่อป ี
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนา
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตาม
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้ภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA  

 ภายใน  ม.3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

1. งานจัดทําแผนภูมิการบริหาร
โรงเรียน 

อ.ธีระ  

2. งานประชุมบุคลากรของวิทยาลัยฯ
รายเดือน 

อ.ธีระ  

3. งานพัฒนาบุคลากรตามแผนงาน
ฝ่ายบุคลากร อ.ธีระ  

4. โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

อ.ธีระ  

5. โครงการพัฒนาระดับคุณภาพการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน 

อ. ปิติ 
 

6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มี

คณะกรรมการสถานศึกษา มี
การจัดทําแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา 

ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง มีความสําเร็จ
จากการจัดการศกึษาท่ีมีท้ัง
จุดเน้นและจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

  
1. มีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย มีการประสานงาน
ท้ังบุคลากรภายในและ
ภายนอก โดยสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาจากประชาคม 
ไม่น้อยกว่า 3.51 
3. ผลการประเมินการ
บริหารงาน และภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา มี
ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 

อ.นพพร  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 2 
แผนงานจัดระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ อย่างเหมาะสม ด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน ม. 3 ต. 
3.5 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
และระบบคอมพิวเตอร์ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

งาน
สารสนเทศ  

2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
ไร้สาย (Wireless LAN) ระยะที่ 2 

งาน
สารสนเทศ  

3. โครงการปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 1 

งาน
สารสนเทศ  

4. โครงการพัฒนาระบบ Web 
Hosting และ Domain 

งาน
สารสนเทศ  

5. โครงการเช่าโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(MIS School) 

งาน
สารสนเทศ  

6. โครงการสารสนเทศงาน
ทะเบียน  

งานทะเบียน  

7. โครงการงานธุรการ-สารบรรณ  งานธุร 
การสารบรรณ  

8. โครงการงานการเงิน-บัญชี  

สถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ
มีระบบสํารองข้อมูล

สารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล โดยมี

ข้อมูลพื้นฐานอย่าง
น้อย 9 ประเภท 

ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของ
สถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา 
ข้อมูลตลาดแรงงาน 
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล

งบประมาณและ
การเงิน ข้อมูล

หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคาร
สถานที่ และข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัด 

 

สถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศและมีระบบสํารอง

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูล
พื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท 

ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล

อาคารสถานที่ และขอ้มูลพื้นฐาน
ของจังหวัด โดยมีข้อมูลครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีผล

การประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาไม่ตํ่า

กว่า 3.51 
 

การเงินบัญช ี  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 3 แผนงานการบริหาร
ความเสี่ยง สร้างกลไกติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

สถานศึกษาจัดทํา
แผนบริหารความ
เสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัย 

ด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านสิ่งเสพติด ด้าน
สังคม ด้านการพนัน

และการมั่วสุม 
 

จํานวนครั้งที่เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดปีการศึกษา 

 ภายใน ม.3 ต. 
3.6 

1. งานจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงงานการบริหารความ
เสี่ยง 5 ด้าน (ยาเสพติด,สังคม,ปลอดภัย,ทะเลาะวิวาท, การ
พนัน) 

 
  

  1.1 โครงการรณรงค์และป้องกนัปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 อ.ชัชวาลย์  

  1.2 โครงการการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
นักเรียนกับหน่วยงานภายนอก 

 อ.ชัชวาลย์  

  1.3 กิจกรรมซักซ้อมอพยพหนีไฟ (ปลอดภัย) +ป้องกัน
อัคคีภัย 

 อ.พันแสง  

  1.4 กิจกรรมการประกันอุบัติเหตุครู-นักเรียน (ปลอดภัย)  อ.สิทธิชัย  
  1.5 โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่น  อ.ชัชวาลย์  
  1.6 โครงการวัยใสไม่หลงอบายมุข (การพนันและมั่วสุม)  อ.ชัชวาลย์  
  1.7 โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน 
นักศึกษา 

 อ.จตุพล  

  1.8 โครงการอบรมนักเรียนแกนนําเพื่อป้องกันยาเสพติด
ในวิทยาลัย 

 อ. พงษ์ปกรณ์  

  1.9 โครงการการจัดครูเวร  ดูแลความปลอดภัย  ป้องกัน
เหตุ ให้กับนักเรียน 

 อ.จตุพล  

2. โครงการอบรมแกนนํานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: 
Youth Counselor) 

 อ.สุตาภัทร  

3. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี  อ.สิทธิชัย  
4. กิจกรรมพิเศษ  อ.จตุพล  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557  จําแนกตามยทุธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาระบบ
การดูแลให้คําปรึกษานักเรียน 
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

ลดความเสี่ยงต่อการออก
กลางคันของผู้เรยีนโดยการ
ช่วยเหลือดูแลจากวิทยาลัยฯ 
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 

จํานวนนักเรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือดูแลจาก
วิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนในรุ่นเมื่อเทียบกับ
แรกเข้า และสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จํานวนผู้ร้องขอ 

 

ภายใน ม. 3  
ต. 3.7 

ภายใน ม. 1  
ต. 1.7 

1. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อ.สุตาภัทร  
2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  อ.สุตาภัทร  
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และผู้ปกครอง  อ.จตุพล  
4. โครงการประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน  อ.จตุพล  
5. โครงการพบผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน  อ.สุตาภัทร  
6. โครงการอบรมให้ข้อคิดประจําวันแก่นักเรียน  อ.ปุณญิสา  
    
แผนงานที่ 5 
แผนงานพัฒนาการจัดพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริการด้วย
วงจร PDCA 
 

 ภายใน ม. 3 
3.8,3.9 

1. โครงการจัดทําตารางการใช้
ห้องเรียน 2557 

อ.กานต์  

2. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าํ
ด่ืม 2557 

อ.ณัฐพล  

3. โครงการตรวจสอบการใช้งาน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

อ.สุกฤตา  

4. โครงการ 5ส 2557 อ.กานต์  
5. โครงการจัดทําบอร์ด
ประชาสัมพันธ์กลางของวิทยาลัยฯ
บริเวณใต้อาคารบอสโก 

จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

ปฏิบัติตามระดับความเหมาะสม
ในการจัดอาคารเรียน จัด
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับ
ผู้เรียน  ทุกสาขาวิชา   ฯลฯ  

ครบทั้ง 4 ข้อ คือ  การวางแผน
การใช้ห้อง   ตารางการใช้ห้อง    
ติดตามและประเมินผล และนํา

ผลไปปรับปรุง 

มีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดย
มีผลการประเมินความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ จากครู 
บุคลากรและผู้เรียน ไม่

น้อยกว่า 3.51 
 

อ.ธีระ 
 

6. โครงการปรับปรุงบริเวณดื่มน้ํา
ใต้อาคารบอสโก 

  อ.ธีระ  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 6 
แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

จัดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ีฝึกปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับครู บุคลากรและ
ผู้เรียน 

มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ท่ีฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อครู บุคลากรและ
ผู้เรียน โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดหา 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ โดยครู 
บุคลากร และผู้เรียน ไม่ตํ่า
กว่า 3.51 

 ภายใน ม. 3 
3.9 

1. โครงการซ่อมบํารุงโต๊ะและเก้าอี้
ประจําห้องเรียน 

  อ.วรกานต์  

2. โครงการซ่อมบํารุงด้านระบบ
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
ห้องเรียน 

  อ.วรกานต์ 
 

3. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
สําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 

  อ.แมนรัตน์  

4. โครงการจัดซ้ือเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์แรงสูง 

  อ.ธีระ  

5. โครงการจัดซ้ือโต๊ะสําหรับห้อง
ประชุมครูเพิ่มเติม 

  อ.ธีระ  

6. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
(ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปลูกฝัง
จิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก) 

  อ.จตุพล 

 



  
 

 

30 

แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 7 
แผนงานพัฒนาครูและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ในงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน ม. 3 
3.10 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาดู
งานของบุคลากรตามสาขาวิชา 

อ.ปรัชญา  

2. โครงการจัดอบรมสัมมนาทาง
วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษา 

อ.ปรัชญา  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

อ.ปรัชญา 
 

4. โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

อ.ปรัชญา  

5. โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

อ.ธีระ  

6. โครงการประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่นประจําป ี

อ.ศศิวิวรรณ์  

7. โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรประจําป ี

หัวหน้าแผนก  

8. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรประจําปี 

อ.ปรัชญา  

9. โครงการเสริมสร้างกําลังใจและ
มนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

พัฒนาครูและบุคลากรทุก
สาขาวิชา  ด้านวิชาการ วิชาชีพ
ท่ีสอนหรือตามหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ ได้รับทุนการศึกษา 
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสมและสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง 

จํานวนครูและบคุลากรทุก
สาขาวิชา  ได้รับการพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพที่สอนหรือ
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดใน
สถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 มีการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีเหมาสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 และได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
 

อ.ศศิวิวรรณ์ 
 

แผนงานที่ 8 
บริหารการเงินและงบประมาณ 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษาด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

  

 ภายใน ม. 3 
3.11 

1. โครงการสรุปรายรับ-ค่าใช้จ่าย   อ. สิทธิชัย  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

ตามตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
แผนงานที่ 9 
แผนงานพัฒนาคณุภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
ด้วยวงจร PDCA 

 ภายใน  ม. 3 
3.12 

1. โครงการหนังสือเรียน ภาค
เรียนที่ 1 

หัวหน้างาน
โสตทัศนู 
ปกรณ์ 

 

2. โครงการหนังสือเรียน ภาค
เรียนที่ 2 

หัวหน้างาน
โสตทัศนู 
ปกรณ์ 

 

3. โครงการอุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 

หัวหน้างาน
โสตทัศนู 
ปกรณ์ 

 

4. โครงการอุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 

หัวหน้างาน
โสตทัศนู 
ปกรณ์ 

 

5. โครงการจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง 
หัวหน้างาน
โสตทัศนู 
ปกรณ์ 

 

6. โครงการจัดซ้ือสื่อเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

หัวหน้างาน
โสตทัศนู 
ปกรณ์ 

 

7. โครงการจัดซ้ือเครื่องวิเคราะห์
ข้อสอบ 

หัวหน้างาน
โสตทัศนู 
ปกรณ์ 

 

8. โครงการจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศ (ห้องสมุด) 

หัวหน้างาน
ห้องสมุด  

9. โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซม
ทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) 

แผนงานในการจดัการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายท้ังในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ โดยมีการ
จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของสาขางานที่เปิดสอน มี

จํานวนสถานประกอบการไม่
น้อยกว่า 20 แห่ง และมีการ
ระดมทรัพยากร ไม่น้อยกว่า 5 

รายการ เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษา 

หัวหน้างาน
ห้องสมุด  

 

จัดทําแผนการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ใน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557  จําแนกตามยทุธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง 

ตามตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ   
แผนงานที่ 1 
แผนงานบริการวชิาชีพที่เหมาะสม
ตามความต้องการของชุมชน 
สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

แผนงานการบรหิารจัดการ
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ โดยการมีส่วน 

ร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและ

ผู้เรียนทุกสาขางานองค์กร 
(2), หน่วยงาน (2), และ

สถานศึกษา (2) 

จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรตาม
แผนพอเพียงต่อการใช้จ่ายและ
เหมาะสมในแต่ละโครงการ 

 
ภายใน  ม.4 

ต. 4.1 
 

1. โครงการการบริการวิชาชีพและ
การให้ความรู้วิชาการสู่ชุมชน 
ระดับ ปวส. 

  อ.อนันต์ 
 

2. โครงการส่งเสริมบริการวิชาชีพ
สู่สังคม ระดับปวช. 

  อ.อนันต์  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (ผู้เรียน)   
แผนงานที่ 1   
    แผนงานส่งเสริม สนับสนุนเพื่อ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัยและ
โครงงานที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน
มีการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน 
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 

 ภายใน ม.5 5.1 

1. โครงการจัดทํานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
ผู้เรียน ระดับ ปวช. 

อ.นพพร 
 

2. โครงการจัดทํานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
ผู้เรียน ระดับ ปวส. 

อ.นพพร 
 

3. โครงการประกวด เผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และโครงงาน ผู้เรียน 

ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในการ
จัดทําโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น 
ปวส.2 ท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนมี
การเผยแพร่ผลงาน ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 

โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยในของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช.3 และ
ระดับชั้น ปวส.2 ใช้
ประโยชน์ภายใน

สถานศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด ผลงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ได้รับการเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนและผลงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด 

ภาคและชาต ิ

อ.นพพร 

 

แผนงานที่ 2 
แผนงานส่งเสริม สนับสนุนเพื่อ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัยและ
โครงงานที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน
มีการเผยแพร่ผลงานของครู ด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

 
ภายนอกพื้นฐาน   

ต. 4 
ภายใน ม.5 5.2 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการ 

อ.นพพร 

 

2. โครงการประกวด เผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และโครงงาน ครแูละบุคลากร 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคน
สร้าง โครงงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
ผลงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ครูทุกคนจัดทํา
โครงงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์หรือ
งานวิจัย เพื่อใช้
ประโยชน์ใน

สถานศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด ผลงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ได้รับการเผยแพร่ ต่อ

สาธารณชน และ
ผลงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ได้รับรางวัล ใน
ระดับ ชุมชน จังหวัด 

ภาค และชาติ 

อ.นพพร 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนา
ระดับคุณภาพ ในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

ดําเนินการให้ครูและบุคลากร
รวมไปถึงผู้เรียนทุกคน ได้รับ
การปลูกจิตสํานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทาํนุบํารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

ดําเนินการกิจกรรมการปลูก
จิตสํานึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขทํานุบํารุง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรมโดยครูและบุคลากร

ของสถานศึกษารวมไปถึง
ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วม

กิจกรรม และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ

รักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 

3.51 

 ภายใน ม.6 6.1 

1. โครงการวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  อ.รชตะ  
2. โครงการวจนพิธีกรรมฉลอง น.ยอห์น  บอสโก และวันกตัญญูต่อคณะ
ผู้ใหญ่ 

 อ.รชตะ  

3. โครงการพิธีระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก  อ.รชตะ  
4. โครงการอวยพรส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาส****  อ.รชตะ  
5. โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปวช. 1  อ.รชตะ  
6. โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ปวช. 2  อ.รชตะ  
7. โครงการส่งเสริมบทบาทสภานักเรียน นักศึกษา  อ.ภัทรภรณ์  
8. กิจกรรมการฝึกวิชาทหาร**  อ.บุญเชาว์  
9. โครงการบริจาคโลหิต  อ.ภัทรภรณ์  
10. โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม   อ.วีระ  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนา
ระดับคุณภาพ ในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA (ต่อ) 

  

 ภายใน ม.6 6.1 

11. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
การจัดพิธีไหว้ครู 

  อ.รติพร  

12. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกตัญญูวันแม่แห่งชาติ 

  อ.รติพร  

13. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความกตัญญูวันพ่อแห่งชาติ 

  อ.รติพร  

14. กิจกรรมทําวัตรสวดมนต์ 
(นักเรียนพุทธ) ** 

  อ.บุญเชาว์  

15. กิจกรรมพิธีบูชามิชชา
ขอบพระคุณ (นักเรียนคาทอลิก) 
** 

  อ.โอฬาร 
 

16. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา**   อ.บุญเชาว์  
17. โครงการรณรงค์ให้นักเรียน
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
วิทยาลัย 

  อ.พงษ์ปกรณ์ 
 

18. โครงการค่ายสัมพันธ์นักศึกษา 
ระดับ ปวส.   

  อ.จตุพล  

19. โครงการ GOOD BYE 
SENIORS ระดับ ปวส.   

  อ.จตุพล  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557  จําแนกตามยทุธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนา
ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

ดําเนินการให้ครูและบุคลากรรวมไป
ถึงผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา ได้รับ
การปลูกจิตสํานกึด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ภายใน ม.6 6.1 

1. โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.วีระ  
2. โครงการดอนบอสโก 3Rs อ.วีระ  
3. โครงการลดเพื่อเพิ่ม อ.วีระ  
4. โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ อ.ภัทรภรณ์  

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมชมรม) 

ดําเนินการกิจกรรมการ
ปลูกจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมโดย
ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมไปถึง
ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรม และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 

3.51 

อ.จินดา 

 

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนา
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ ด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน ม.6 6.3 

1. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ อ.ปิยะพงษ์  
2. โครงการการแข่งขันฟุตซอลป
ระเพณี 

อ.ปิยะพงษ์  

3. โครงการการแข่งขัน
บาสเกตบอลประเพณี 

อ.ปิยะพงษ์  

4. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
และเสริมสร้างสมรรถภาพ 

อ.ปิยะพงษ์  

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ชมรมกีฬา) 

ดําเนินการให้ครูและบุคลากรรวมไป
ถึงผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา

และนันทนาการ 

ดําเนินการกิจกรรมการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรมโดยครูและ

บุคลากรของสถานศึกษา
รวมไปถึงผู้เรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรม และมีผล

การประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการ

ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 

3.51 

อ.จินดา 
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557  จําแนกตามยทุธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องตาม 

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนา
ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

ให้ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมไปจนถึงผู้เรียน 
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมไปจนถึง

ผู้เรียน ร่วมดําเนิน
โครงการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่า 

3.51 

 ภายใน ม.6 6.4 

1. โครงการอบรมส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

  อ.สุตาภัทร  

2. โครงการขยะกําไร   อ.วีระ  
3. กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ดอนบอสโก** 

  อ.สิทธิชัย  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/

งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ของวิทยาลัย ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

 ภายใน  ม.7 
7.1 

1. โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรใหม่เรื่อง ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

อ.ปิติ  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
การพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

อ.ปิติ  

3. โครงการศึกษาดูงานด้านการ
บริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
และจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานภายนอก 
ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  และจัดทํา
รายงานประจําป ี

อ.ปิติ  

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนา
คุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 ภายใน  ม.7 
7.2 

1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา
ประจําปีโดยใช้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การ
จัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 
ตัวบ่งชี้ และแสดงคุณภาพของการ
ดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 

คุณภาพของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ส่วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 
35 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ดี
มากไม่น้อยกว่า 24 ตัว
บ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่
ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

อ.ปิติ  
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แผนปฏิบัติงานประจาํปีการศึกษา 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับ

ตัวบ่งชี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนางานมาตรฐานการเรียนร่วม   
แผนงานที่ 8 แผนงานมาตรฐานการเรียน
ร่วม 
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนางานบริการ
สนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้
อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไปด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนางานบริการสื่อ  
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่นักเรียนที่มีความบกพร่อง
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 2557   จําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานและกิจกรรม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนางานมาตรฐานการเรียนร่วม (ต่อ)   
แผนงานที่ 8 แผนงานมาตรฐานการเรียนร่วม 
แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนางานบริการสนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้สามารถ
เข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไปด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนางานบริการสื่อ  อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 แผนงานที่ 3แผนงานพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 
แผนงานที่ 4 แผนงานพัฒนาการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพและส่งเสรมิการทาํงานในสถาน
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 2557   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 
 

 ภายใน  ม.2 
2.1 

1. โครงการ Engilsh Daily     
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     
3. โครงการ Movie on Friday     
     
     
     

 
 



  
 

 

42 

2. รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

งบประมาณรบั - จ่าย ณ วันที่   30 เมษายน  2558 

รายรับ รายจ่าย 

รายการ บาท รายการ บาท 

หมายเหต ุ

- ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 14,398,575.00 - เงินเดอืนคร ู 19,801,217.00  

- ค่าธรรมเนยีมอื่น 
3,658,107.00 

- เงินเดอืนบุคลากรอื่น 
- สวัสดิการครูและบุคลากร 

27,383,586.84 
9,845,767.45 

 

- เงินอุดหนุนเปน็ค่าใช้จ่าย
รายหัวนกัเรียนจากรฐับาล 13,515,929.34 - งบปรับปรุงอาคารสถานที ่ 7,817,913.70  

- เงินอุดหนุน จากรัฐบาลเรียน
ฟรี 15 ปี 

3,275,745.00 

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมอื อปุกรณ์ ส่ือ
การสอน  วัสดุฝึก 
 - สําหรับการจดัการเรียนการสอน 
 - สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 - สําหรับการบริหารจัดการทัว่ไป 

3,280,450.07 
 

3,077,372.51 
533,107.00 

 

- เงินบรจิาค 

16,693,493.33 

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูและ
ผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จดั
แสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 

1,680,274.00  

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจดัการเรยีนการสอน 

33,593,298.69 
- งบดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม ด้าน
การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

2,060,678.00  

  - งบพัฒนาบุคลากร 389,094.00  

  - ค่าสาธารณูปโภค 6,294,806.00  

- รายได้อื่นๆ 2,857,611.78 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 5,806,66.15  

  - ค่าเสื่อมราคา 5,436,756.33  

- รวมรับ 87,992,760.14 - รวมจ่าย 93,407,689.19  

เงินเหลอืจ่ายสทุธ ิ = (5,414,929.05) 
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3. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 
 
   ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ลา่สุด การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 

เม่ือวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 

ข้อเสนอแนะ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน 

1. วิทยาลัยควรสร้างความตระหนักความรู้
ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และการมสี่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องของงาน
ประกันคุณภาพ อีกทั้งบูรณาการร่วมกับการ
ดําเนินงานปกติและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
และควรธํารงรักษาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (PDCA) ให้เป็นวิถีการ
ทํางานปกติของวิทยาลัย 

ดําเนินการอบรมให้ความรู้ครูและ
บุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
ผ่านโครงการโครงการอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรใหม่เรื่อง ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา                               

ผลการประเมนิโครงการ 
อยู่ในเกณฑ์ดี 

2. วิทยาลัยควรทบทวนและวเิคราะห์ภาระ
งานต่าง ๆ เพือ่การเพิ่มประสิทธิผลของงาน 
เช่น  
 - บูรณการระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศมา
ใช้กับการสอน งานประกันคุณภาพ และการ
ทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  
- กําหนดแนวทางการประเมินผลงานงาน 
โครงการให้ต่อเนื่อง และจัดเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบ 

ดําเนินการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาโครงงาน
พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารและ
ซอฟท์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
รายวิชาโครงงานไว้บนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 

 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

3. วิทยาลัยควรต่อยอดเอกลักษณ์ “การ
จัดการศึกษาแบบโรงเรียนโรงงาน” โดย
จัดทําร้านค้าของวิทยาลัย (โครงการบ่ม
เพราะผู้ประกอบการ) เพื่อจัดแสดงผลงาน
เชิงอุตสาหกรรมที่เป็นผลผลิตจากผู้เรียน
เพื่อให้สถานประกอบการที่ต้องการจัดจ้าง
วิทยาลัยในการทําช้ินงานเชิงอุตสาหกรรมได้
เห็นผลงานเชิงประจักษณ์ 

อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ - 
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ข้อเสนอแนะ แผนการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน 

4. วิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการจริงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง 
อีกทั้งสถานประกอบการจะได้ประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อนํา
ผลประเมินดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนต่อไป 

อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ - 

5. วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เท่า
ทันสังคมและเกิดทักษะในชีวิต 

อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ - 

6. วิทยาลัยควรเชื่อมโยงการสอน
ภาคปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของ
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานเข้าสู่การขอ
ใบรับรองระดับมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สําหรับ
ผู้เรียนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 

อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ - 
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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
การบริการวิชาชพีแก่ชุมชนไม่ตํ่ากว่าร้อย
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   

 



                                                                     
ตอนที่ 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

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

ความตระหนกั 
 วิทยาลยัฯ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการสอน การเรียนปรับพ้ืนฐาน โครงการวันวิชาการ 
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนกอ่นเปิดเรียน งานสอบซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
ส่งเสริมการอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบ  จัดหาและพัฒนาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และนวัตกรรมที่มีประสทิธิภาพ ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
 
 ความพยายาม 
  ทางวิทยาลัยได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนด ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
กําหนด โดยมีผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์กําหนดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จํานวน 961  คน จากผู้เรียนทั้งหมด 1,244 คน 

คิดเป็น ร้อยละ  86.81 ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ซึ่งผลการประเมิน
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 

  
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

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 ผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ยอดนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2557) 

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  

 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปวช.1 97 20 77 70 90.91 

  ปวช.2 78 9 69 60 86.96 

 
เครื่องกลและซ่อม

บํารุง  ปวช.3 85 5 80 72 90.00 

รวม 260 34 226 202 89.38 
 ช่างไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้ากําลัง ปวช.1 77 8 69 60 86.96 

 ปวช.2 63 2 61 54 88.52 

 
ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์ ไฟฟ้ากําลัง ปวช.3 65 2 63 56 88.89 

รวม 205 12 193 170 88.08 
 ยานยนต์ ยานยนต์ ปวช.1 78 12 66 55 83.33 

 ปวช.2 69 5 64 50 78.13 

 เครื่องกล ยานยนต์ ปวช.3 53 4 49 43 87.76 

 200 21 179 148 82.68 
 การพิมพ์ ช่างพิมพ์ ปวช.1 37 11 26 20 76.92 

 ปวช.2 38 2 36 30 83.33 

 การพิมพ์ พิมพ์ ปวช.3 41 4 37 30 81.08 

รวม 116 17 99 80 80.81 
 รวม ปวช. 781 84 697 600 86.08 
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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 78 11 67 55 82.09 เทคนิค

อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม

การผลิต ปวส.2 61 4 57 50 87.72 
รวม 139 15 124 105 84.68 

ปวส.1 85 20 65 59 90.77 ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า ปวส.2 37 1 36 35 97.22 
รวม 122 21 101 94 93.07 

ปวส.1 76 6 70 62 88.57 เครื่องกล เทคนิคยาน
ยนต์ ปวส.2 49 0 49 38 77.55 

รวม 125 6 119 100 84.03 
ปวส.1 41 9 32 30 93.75 การพิมพ์ พิมพ์ ปวส.2 36 2 34 32 94.12 

อุตสาหกรรม 

รวม 77 11 66 62 93.94 
 รวม ปวส. 463 53 410 361 88.05 

รวม ปวช., และ ปวส. 1,244 137 1,107 961 86.81 
 
หมายเหต ุ  

1. ข้อมูลจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรียน ณ วันสุดท้าย 
ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้นับรวมด้วย 

2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสูตร  ทกุประเภทวิชา  สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาต 
ให้เปิดทําการสอน 

3. นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษาที่รายงาน 
4. ในกรณีที่มนีักเรียนเข้าเรียนกลางปี หรือโอนย้ายให้นับรวมในจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมดด้วย 
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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 การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน และด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการณ์ 
 ผลสัมฤทธิ ์

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน จํานวน 88  แห่ง โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 จํานวน  68  แห่ง อยู่ที ่ร้อยละ 77.27 มผีลการประเมนิภาพรวมคือ ดี  

 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

4 ดี 
 
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 
 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 
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ประเดน็การพจิารณา มี/ไม่มี 
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างสร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างนํามาวิเคราะห์ มี 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

- 

3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

- 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

77.27 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

 
 
ตารางที่ 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคณุภาพของผูเ้รียน 

จํานวนที่ตอบกลับ 
 

จํานวนของสถาน
ประกอบการและบคุคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมนิ

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบคุคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมนิ

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 

 
52 36 42 26 80.77 72.22 

รวม 88 68 77.27 
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2557 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  
 

การคํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.2555 (ปรับเมือ่วันที่  20 พฤษภาคม 2558) 
 
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์
 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน  427  คน จากผู้เรียนทั้งหมด 405  คน คิดเป็นร้อยละ 94.85     
ของผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินภาพรวมคือ ดีมาก 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
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 
 
 
 
 
 
 
 

    จํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการประเมินครั้งแรก 
        จํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 1. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละระดับ 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. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสตูร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ระดับ สาขาวิชา สาขางาน ชั้นป ี

จํานวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเรยีน
ครบทุกรายวชิา
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร (1) 

 

จํานวนผูเ้รียนชั้น
ปีสุดทา้ยที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ฯ 

(2) 

ร้อยละ 
 
100

)1(
)2( x

 

เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง เครื่องมือกล ปวช.3 85 83 97.65 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง ปวช.3 65 65 100.00 

เครื่องกล ยานยนต์ ปวช.3 53 52 98.11 
การพิมพ์ พิมพ์ ปวช.3 41 40 97.56 

ปวช. 

รวม ปวช. 244 240 98.36 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.2 61 54 88.52 

ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า ปวส.2 37 36 97.30 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 49 42 85.71 ปวส. 

การพิมพ์ พิมพ์ ปวส.2 36 33 91.67 
 รวม ปวส. 183 165 90.16 

รวม ปวช. และ ปวส. 427 405 94.85 
หมายเหตุ  จํานวนผู้เรียน ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้ายประจําปีการศึกษา 2557 
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มาตรฐานที1่  ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไป 
 
 ความตระหนกั  
 วิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการดําเนินการจัดสอบ V-net สําหรับนักเรียน โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพในการเตรียมสอบ V-NET และการจัดตารางสอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับรายวิชาด้านวิชาสามัญ
ทั่วไป (ภาษาไทย) วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)  และวิชาชีพพื้นฐาน 
(คอมพิวเตอร์) และรายวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมโดยประสานงานกับ 
สทศ. และกําหนดแผนงานในปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ของงาน
วัดผลและประเมินผลเพื่อดําเนินการจัดสอบ V-net ของนักเรียน ปวช. ช้ัน ปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส. ช้ันปีที่ 2  
โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 ความพยายาม  
 ฝ่ายวิชาการ มีการจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่เรียนอ่อน  ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา  ช้ีแจงให้
ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการเรียนด้านวิชาสามัญทั่วไป (ภาษาไทย) วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) และวิชาชีพพื้นฐาน (คอมพิวเตอร์) รวมไปถึงวิชาตามสาขาวิชาชีพที่เรียน และ
วิทยาลัยฯ ได้จัดเป็นสนามสอบเพื่อดําเนินการจัดสอบ V-NET สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.ช้ันปีที่ 3 และนักศึกษา 
ปวส. ช้ันปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา มีจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 427 คน  ซึ่งในการจัดการสอบตามตารางสอบของ สทศ. 
ประจําปี 2557 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมจํานวน 405 คน  และมีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ ทั้งสิ้น 216 คน 
  

การคํานวณ 
 
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์
 ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้้เรียนที่เข้าทดสอบ V-NET ระดับช้ัน ปวช. มีคะแนน 
เฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปทั้งสองสมรรถนะมีจํานวน 140 คน จากผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 240 คน 
คิดเป็นร้อยละ  58.33 และ ระดับช้ัน ปวส. มีคะแนนเฉลีย่ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปทั้งสองสมรรถนะ
มีจํานวน  76 คน จากผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 165 คน คิดเป็นร้อยละ  46.06 ทําให้มผีลในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 53.33 ระดับคุณภาพคือ  พอใช้ 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
ปวช. =  3 พอใช ้
ปวส. =  3 พอใช ้

รวม   ปวช. และ ปวส.    3 พอใช้ 
 

 

    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) 
ต้ังแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 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. ชัน้ปีที่ 3 

ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป ความรู้พ้ืนฐานประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 
 V-NET 

จํานวน
ผู้เรียนที่มี
คะแนน
เฉลี่ยจาก

การทดสอบ
ทาง

การศึกษา
ระดับชาติ 
ขึ้นไป  
( ปวช 
42.48 
ปวส. 

41.37) 
 

ร้อยละ 

จํานวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จํานวนผู้เรียน
ที่มีคะแนน

เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติขึ้น
ไป 

( ปวช 37.66 
ปวส. 42.87) 

 
 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ผู้เรียน
ที่มีผล
การ

ทดสอบ
ผ่าน  
ทั้ง 2 
วิชา 

ร้อย
ละ 

ปวช. อุตสาหกรรม 
เครื่องมอืกล
และซ่อมบํารุง 

เครื่องมอืกล 
 85 83 38 45.78 83 62 74.70 34 40.96 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนกิส์ 

ไฟฟ้ากําลัง 
 65 65 45 69.23 65 54 83.08 44 67.69 

เครื่องกล ยานยนต ์
 53 52 30 57.69 52 39 75.00 30 57.69 

การพิมพ ์ พิมพ ์
  41 40 11 27.50 40 18 45.00 32 80.00 

รวม ปวช. 244 240 124 51.67 240 173 72.08 140 58.33 
ปวส.  อุตสาหกรรม 

เทคนิค
อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม
การผลิต 61 54 23 42.59 54 38 70.37 21 38.89 

ไฟฟ้ากําลัง ติดตั้งไฟฟ้า 37 36 26 72.22 36 29 80.56 25 69.44 

เครื่องกล เทคนิคยาน
ยนต ์ 49 42 20 47.62 42 31 73.81 18 42.86 

การพิมพ ์ พิมพ ์ 36 33 12 36.36 33 13 39.39 12 36.36 
รวม ปวส. 183 165 81 49.09 165 111 67.27 76 46.06 
รวม ปวช. และ ปวส. 427 405 205 50.62 405 284 70.12 216 53.33 
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มาตรฐานที1่ ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET)  ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 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 2557  
ของงานวัดผลและประเมินผลเพื่อดําเนินการจัดสอบ V-net ของนักเรียน 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) สําหรับนักเรียน ปวช.ช้ัน ปีที่ 3 
และนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชาจํานวน 427 คน ดําเนินการสอบตามตารางสอบของ สทศ. โดยมี
นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 405 คน  
 

การคํานวณ 
 
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์
 ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช. ที่เข้าทดสอบ V-NET มี
คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 199 คน จากผู้เข้าทดสอบ
ทั้งหมด 240 คน คิดเป็นร้อยละ 82.92  มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก  และระดับช้ัน ปวส. ที่เข้าทดสอบ 
V-NET มีคะแนน เฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 138 คน จากผู้เข้า
ทดสอบทั้งหมด 165 คน คิดเป็นร้อยละ 83.64 มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก และเมื่อพิจารณาภาพรวม
ทั้ง 2 คิดเป็นร้อยละ 83.21 โดยมีระดับค่าคะแนนคือ 5 ผลการประเมินภาพรวมระดับคุณภาพคือ ดีมาก 
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
ปวช.      = 5         ดีมาก 
ปวส.       = 5            ดีมาก 
รวม   ปวช. และ ปวส.  = 5   ดีมาก 

 

    จํานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

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 
 
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.  

ประเภทวชิา/สาขาวิชา สาขางาน จํานวนผูเ้รียน
ทั้งหมด 

จํานวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเขา้

ทดสอบ 
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูส้อบ
ผ่านเกณฑ ์
กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 
(ปวช. 24.98 
ปวส. 23.29) 

ร้อยละ 

ปวช. อุตสาหกรรม   
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง เครื่องมือกล 85 83 75 90.36 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 65 65 62 95.38 
เครื่องกล ยานยนต์ 53 52 38 73.08 
การพิมพ์ พิมพ์ 41 40 24 60.00 

รวม ปวช. 244 240 199 82.92 
ปวส. อุตสาหกรรม  
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 61 54 44 81.48 
ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 37 36 31 86.11 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 49 42 40 95.24 
การพิมพ์ พิมพ์ 36 33 23 69.70 

รวม ปวส. 183 165 138 83.64 
รวม ปวช., และ ปวส. 427 405 337 83.21 
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มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศกึษา 
ตัวบ่งชี้ที่  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคณุวุฒิวิชาชพี หรือ 
หน่วยงานทีค่ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 - ปัจจุบันยังไม่มีการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
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มาตรฐานที1่  ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.7   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนกั  
  ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายวิชาการ จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะวิชาชีพ สามารถศึกษาได้สําเร็จตามหลักสูตร  ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา การติดตามการหยุดเรียนและมาสาย การประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบทุกภาค
เรียน  โครงการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มาโรงเรียนสม่ําเสมอ โครงการค่ายเยาวชนดอนบอสโก และมีการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียน เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีควาสุข โดยการประเมินผลตามสภาพจริง มีการติดตามผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน วางแผนการ
สอนเรียนปรับพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ 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  349 คน จากผู้เรียนแรกเข้าทั้งหมด  537  คน คดิเป็นร้อยละ  64.75  ซึ่งผลการประเมินภาพรวมระดับ
คุณภาพคือ พอใช ้

 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

3   พอใช้ 
 
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 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น 
จํานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

 
ร้อยละ = 

 
X  100 
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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 จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล    
ณ 10 มิถุนายน 2557 
     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 
 
 
ตารางที่ 1.7 จํานวนและร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทยีบกับแรกเข้า 

(ข้อมูลจากใบ รับรองการจบ ที่ได้จากงานทะเบียน ) 

ประเภทวชิา/สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวนผู้เรียนแรกเข้า 

ปวช. 2555 
ปวส. 2556 

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 
(2557) 

 

ร้อยละ 

ปวช. อุตสาหกรรม   
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง เครื่องมือกล 107 72 67.29 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 77 56 72.73 
เครื่องกล ยานยนต์ 70 43 61.43 
การพิมพ์ พิมพ์ 60 30 50.00 

รวม ปวช. 314 201 64.01 
ปวส. อุตสาหกรรม  
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 63 50 79.37 
ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 55 28 50.91 
เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 58 38 65.52 
การพิมพ์ พิมพ์ 49 32 65.31 

รวม ปวส. 225 148 65.78 
รวม ปวช., และ ปวส. 539 349 64.75 
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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
แบบสอบถามการติดตามนักเรียนหลังจากสําเร็จการศึกษาที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้จัดทําขึ้น ผ่าน
ทางไปรษณีย์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การติดต่อทางโทรศัพท์ รวมถึงเก็บข้อมูลจากหนังสือขอตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาของงานทะเบียน 
  
 คํานวณ 
  
 
 
 
 
 ผลสัมฤทธิ ์

ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ทั้ง ปวช และ 
ปวส. รวมจํานวนทั้งหมด 310  คน   มีได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จากผู้สําเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ   96.45    มีรายละเอียดดังนี้ 

มีผู้สําเร็จการศกึษาในระดับ ปวช. จํานวน   226  คน 
 มีผู้สําเร็จการศกึษาในระดับ ปวส. จํานวน      84  คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ภายใน 1 ปี ระดับ ปวช. จํานวน     99 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ภายใน 1 ปี ระดับ ปวส. จํานวน      53 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวช. จํานวน          2 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวส. จํานวน        - คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวช. จํานวน     218 คน 
 ผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ระดับ ปวส. จํานวน       45  คน 

 
 ซึ่งผลการประเมินภาพรวมคือ  

 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
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 
  1. แบบสํารวจการได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผู้สาํเร็จการศึกษา  
  2. รายละเอียดผู้สําเร็จการศกึษาที่ไปประกอบอาชีพแต่ละสถานประกอบการ 

 
ตารางที่ 1.8  ผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทาํ หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศกึษาต่อภายใน 1 ป ี

ผู้ได้งานทํา
ภายใน 1 ป ี

ผู้ประกอบ
อาชีพอสิระ

ภายใน 
1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ป ี

รวมผู้ได้งานทาํ 
ประกอบอาชพี 
และศึกษาต่อ 

หลักสูตร 
ประเภทวชิา/
สาขาวิชา 

สาขางาน 

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ปี
การศึกษา 

2556 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ปวช.อุตสาหกรรม 
เครื่องมือกลและซ่อม
บํารุง 

เครื่องมือกล 
74 34 45.95  - - 74 100.00 74 100.00 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ากําลัง 
64 30 46.88 2 3.13 61 95.31 64 100.00 

เครื่องกล ยานยนต์ 47 20 42.55  - - 44 93.62 44 93.62 
การพิมพ์ พิมพ์ 41 15 36.59  - - 39 95.12 41 100.00 

รวม ปวช. 226 99 43.81 2 3.13 218 96.46 223 98.67 
ปวส.อุตสาหกรรม 
เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

การผลิต 42 29 69.05 - - 26 61.90 41 97.62 
ไฟฟ้ากําลัง ติดต้ังไฟฟ้า 18 12 66.67 - - 7 38.89 17 94.44 

เครื่องกล เทคนิคยาน
ยนต์ 13 6 46.15 - - 9 69.23 10 76.92 

การพิมพ์ พิมพ์ 11 6 54.55 - - 3 27.27 8 72.73 
รวม ปวส. 84 53 63.10 - - 45 53.57 76 90.48 

รวม ปวช., และ ปวส. 310 152 49.03 2 3.33 263 84.84 299 96.45 
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 2556  เพื่อให้นักเรียนตอบกลับทางไปรษณียบัตร สําหรับสถานประกอบการที่ผู้สําเร็จ
การศึกษาทํางานอยู่ โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญหา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่
ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการปฏิบัติงานการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ รวมไปถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพของผู้สําเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารแบบประเมินกลับมายังวิทยาลัยฯ ทางไปรษณีย์ 
 ผลสัมฤทธิ ์
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  118  แห่ง โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 จํานวน  91  แห่ง 
อยู่ที่ ร้อยละ 77.12  มีผลการประเมินภาพรวมคือ ดี 
                              

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
4 ดี 

 
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. โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา  

 
ประเดน็การพจิารณา มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างนํามาวิเคราะห์ มี 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

- 

3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

- 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

77.12 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

- 

 
 
ตารางที่ 1.9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูร้ับบริการที่มีต่อ 
                คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา 
 

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 79 30 9 68 18 5 86.08 60.00 80.00 
รวม 118 91 77.12 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  1 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

1.1 5    ดีมาก 
1.2 4 ดี 
1.3 5    ดีมาก 
1.4 3 พอใช ้
1.5 5 ดีมาก 
1.6   
1.7 3   พอใช้ 
1.8 5 ดีมาก 
1.9 4 ดี 
รวม 34/8 = 4.25 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 4.25 
จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1ปี 
 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่ถึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคณุภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่อดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนกั  
  วิทยาลัยฯ ได้กําหนดเป็นพันธกิจของในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 3  ปี 
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ  มีการจัดทําแผนงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยจัดให้ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ครบทุกรายวิชาโดยสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
และประชาคมอาเซียน  
 
 ความพยายาม  
 ฝ่ายวิชาการ ได้ดําเนินการให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะทกุรายวิชา ทุก
สาขาวิชา  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 และจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีทักษะวิชาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยฯ มีการนาํหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนา ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 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  จะได้ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการดําเนนิการ 
หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. วิทยาลัยฯ มีการสํารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 

3. วิทยาลัยฯ มีการทดลองใช้หลักสูตร มี 

4. วิทยาลัยฯ มีการประเมินหลักสูตร มี 

5. วิทยาลัยฯ มีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 
3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. ผลงานวิจัยการใช้งานหลักสตูร 
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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 ของจํานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
 
  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 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 



72 
 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
 ความตระหนกั  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ดําเนินการให้ครูผูส้อนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินโครงการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร และจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 ความพยายาม  
  ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ปวช. มีจํานวนแผนการจัดการเรียนรู้   ภาคเรียนที่  1/2557 จํานวน   77    วิชา  
  ปวส. มีจํานวนแผนการจัดการเรียนรู้   ภาคเรียนที่  1/2557 จํานวน  83    วิชา  
  ปวช. มีจํานวนแผนการจัดการเรียนรู้   ภาคเรียนที่  2/2557 จํานวน  74    วิชา  
  ปวส. มีจํานวนแผนการจัดการเรียนรู้   ภาคเรียนที่  2/2557 จํานวน  64    วิชา  
และครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสําหรับการสอนครบ ครูบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา มีการนิเทศการจัดเรียน
การสอนโดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 ครบทุกคน 
และมีการทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา พร้อมกับพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ครบทุกรายวิชา 
 
 ผลสัมฤทธิ์  
 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ปฏิบัติตามประเด็น 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 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

 

หัวข้อ ประเดน็พิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

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

มี 
ร้อยละ 100 

2 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่
สอน 

มี 
ร้อยละ 100 

3 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้
ครูแต่ละคนทําบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่สอน 

มี 
ร้อยละ 100 

4 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ไปจัดทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวชิาทีส่อน 

มี 
ร้อยละ 100 

5 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูแต่ละคนนําผลจากการวิจัยไปแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 
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
สมรรถนะผู้เรยีน 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 

 
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 ใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 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 2557  รายวิชาฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ ทางวิทยาลัย ฯ ได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียน
ก่อนออกฝึกงาน/จัดทําคําสั่งแต่งต้ังครูนิเทศก์นักเรียนฝึกงาน / จัดทําโครงการสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
ได้ให้นักเรียนกรอกแบบขออนุมัติฝึกงาน/จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าฝึกงานพร้อมแบบตอบ
รับจากสถานประกอบการ/และมีการประเมินผลการฝึกงานโดยสถานประกอบการเป็นผู้ประเมินร่วมกับทาง
วิทยาลัย (วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนและโรงงาน) 
 ความพยายาม  
  สถานศึกษาได้ดําเนินการโดยมีการคัดเลือกสถานประกอบการในการส่งผูเ้รียนเข้าฝึกงานให้ตรงตามสาขา
งานที่เรียน มีการปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนออกฝึกงานโดยวิทยาลัยได้เชิญตัวแทนสถานประกอบการมาให้ความรู้
และข้อควรปฏิบัติตนเมื่อไปฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนขณะฝึกงาน 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 หน่วยงานและทําความร่วมมือในการ

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 มคี่าเท่ากับ 5 ระดับ
คุณภาพคือ ดีมาก 
 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ - 
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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  ระดับคณุภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ความตระหนกั 
   วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิทยาลยัฯ  เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดตามกฎหมาย 
โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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 4.55 นําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ระดับ
คุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ วิทยาลัยฯ  อยู่ในระดับ ดีมาก 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 
 
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 4.55 

5 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

มี 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. คําสั่งแต่งต้ังของสถานศึกษา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนกั  
  วิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีแบบมีส่วนร่วมโดยบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน นําไปสู่แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนการจัด
การศึกษา และมีการเชิญคณะกรรมการวิทยาลัยร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 3  
ปี และการอนมุัติใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิทยาลัยรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทําโครงการภายในแผนพัฒนา
สถานศึกษารวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการกํากับ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินโครงการตาม
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการรายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาในระยะ 3 ปี และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยมีการมอบหมายงานกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ ซึ่งในปกีารศึกษา 2557 ได้ดําเนินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตรงตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 2555 โดยมีการร่วมพิจารณาตัวบ่งชี้สําหรับจัดทําโครงการเพื่อสอดรับกับตามบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 
มีการนําเสนอข้อมูลโครงการตามตัวบ่งชี้ที่มีผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปี และมีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีโดย
มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณในการดําเนินโครงการและประเมินผลการดําเนินโครงการเพื่อนํา
ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผลการดําเนินงานรวมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งชี้คุณภาพ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 ปี โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร คร ูบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษามีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีและใช้เงินงบประมาณในการดําเนิน
โครงการตามที่ได้รับจัดสรร 
 4. สถานศึกษามีการกํากับติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 5. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริการจัดการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ข้อ 1-5 
เมื่อเทียบเกณฑ์การตัดสิน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

 
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 มี 

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 
1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี 

  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมนิคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน  

3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษาได้มีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดําเนินงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการสถานศึกษา และดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
 
 ความพยายาม  
  ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก มีส่วนรว่มในการกําหนดอัตลักษณ์ แผนงานโดยระบุ
เป้าหมายและกลยุทธ์สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผล
การดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ ทําให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษากําหนด 
 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ เทียบเกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

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 
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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 ม ี
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มาตรฐานที ่ 3     ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่   3.4    ระดับคุณภาพในการบรหิารงานและภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนกั 
  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักต่อการบริหารตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้บริบท
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการใช้ภาวะผู้นํา นําองค์กรในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัด
ประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 
 ความพยายาม  
  วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงสร้างการบรหิารงานตามระเบียบการบริหารสถานศึกษาตามตราสารจัดต้ัง 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 
1. รายงานการประชุมครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
2. สรุปผลโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียน 
3. ผลการประเมนิประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดย 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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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 
4.50 

 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษาจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบสํารองข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ ์ขอ้มูลอาคารสถานที่ โดยดําเนินการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ความพยายาม  
  สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ ซึ่งในการจัดเก็บและเผยแพร่เกี่ยวกับ
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลกัสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมลูทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสตูรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ ์ข้อมูลอาคารสถานที ่ใช้
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ข้อมูลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และมีระบบสํารอง
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยการสํารองข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ โดยมีงานศูนย์ข้อมูลเป็น
ผู้ดําเนินการและรายงานผล ให้ผู้บริหารรับทราบ และใช้ประกอบการบริหารจัดการ 
 
 ผลสัมฤทธิ ์ 

สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสารเทศและระบบสํารองข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการในการบรหิารจัดการ
ระบบเครือข่าย และการให้บริการสารสนเทศสําหรับนักเรยีนครู อาจารย์บุคลากรในสถานศึกษา ผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ดีมาก 
  

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 
รายชื่อฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้วน  เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน     

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

ผลการดําเนนิการ 
ที่ ประเดน็การพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 วิทยาลัยฯ มีขอ้มูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอ่ืน ที่จําเป็นสําหรบัวิทยาลัยฯ ที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศเพือ่ป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล 

มี 

2 วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มี 

3 วิทยาลัยฯ ใหค้รู บุคลากรทกุฝ่ายและผู้เรยีนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ มี 

4 วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ และผู้เรียน มี 

5 วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัยฯ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.37 
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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 
 

ตารางที ่1 แสดงสถิติความเสี่ยง 5 ด้านปีการศึกษา 2557 
สถิติการเกิดความเสี่ยง 2557 ข้อ ความเสี่ยง ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม 

1 ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 3 2 5 
2 ด้านทะเลาะวิวาท 3 1 4 
3 ด้านสิ่งเสพติด 20 6 26 
4 ด้านสังคม - - - 
5 ด้านการพนันและการมั่วสุม 10 5 15 

  
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 ด้านระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ 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 
 

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 มี 
3. วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5. วิทยาลัยฯ มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
1. แผนบริหารความเสี่ยง  
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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 85 ของจํานวนผู้เรียนที่ร้องขอและมีระบบ ดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผูเ้รียน
ปัญญาเลิศระดบัคุณภาพในระบบดูแลผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีมาก 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 
 
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 ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  
 
 ความตระหนกั 
  สถานศึกษามกีารพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อมและภูมทิัศน ์ของสถานศึกษา โดยการจัดทําโครงการ
พัฒนา / ดูแล สภาพแวดล้อมและภูมิทศัน ์ให้น่าอยู่เหมาะสมกับการเรียนรู้ มกีารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการ
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 ์ 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งชี้คุณภาพ 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 

 
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 
 
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 โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.45 
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 ์ 

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งชี้คุณภาพ 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 
 

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 โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย 4.40 
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
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ตลอดจนมีความสามารถ ในการให้บริการ
แก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ 
 ความพยายาม  
 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจํานวนร้อยละ 96.15 วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทนุการศึกษา ทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ร้อยละ 14.70 ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสมมีจํานวนร้อยละ 98.05 และมีครูและบุคลากรได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก จํานวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 20.28 ซึ่ง
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. มีการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด และสรุปผล 
 2. มีการจัดทําเนียบบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัย 
 3. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดทําโครงการศึกษาดูงาน และรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 5. จัดประชุมวิชาการให้กับบุคลากรในสังกดัอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 7. รายงานการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพรวมทั้งจรรยาบรรณของบุคลากรรายบุคคล 
  

ผลสัมฤทธิ ์ 
 

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 
96.15 

2. 
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

14.70 

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

- 

4. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 
98.05 

5. 
วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 
 20.28 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.11 ระดับคณุภาพในการบริหารงานการเงนิและงบประมาณ 
 ความตระหนกั  
  สถานศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญของการบริหารการเงินและงบประมาณ ในการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะและพฒันาตนเอง จึงจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก อุปกรณ ์และสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน ให้เพียงพอกับผู้เรียน รวมทั้งมีการสนับสนุน ให้ครแูละผู้เรียนจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และดําเนิน
กิจกรรมด้านการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยกําหนดและจัดสรร
งบประมาณ โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ความพยายาม  
  สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยได้ทําการจัดสรรเป็นค่าวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสือ่สําหรับการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2557 ให้แก่สาขา
งาน ต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขางานในการจัดทํานวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์ประจําปี เพื่อเข้า
ร่วมประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งได้กําหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
  จากผลการดําเนินงานในการบริหารการเงิน และงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557 สถานศึกษา มี
รายจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อที่ รายการ งบดําเนนิการ รายได/้
รายจ่าย เฉลี่ยร้อยละ 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1 ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ(การจดัการ
เรียน) 6,357,822.58 20.81 ผ่าน 

2 มูลค่าของผลผลิต 33,593,298.69 109.96 ผ่าน 
3 ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อ(การบริการ

วิชาการวิชาชีพ) 533,107.00 1.74 ผ่าน 

4 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 1,680,274.00 5.50 ผ่าน 
5 การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก 

30,551,267.57 

2,060,687.00 6.74 ผ่าน 

 
 วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และการสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 20.81 ของ
งบดําเนินการ มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการ จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 
109.96  ของค่าวัสดุฝึก มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 1.74 
ของงบดําเนินการ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจดัทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยร้อยละ 5.50 ของงบดําเนินการ และมรีายจ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ร้อยละ 6.74 ของงบดําเนินการ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ผ่าน 5 ข้อเมื่อเทียบเกณฑ์การตัดสินอยู่ในระดับ     
ดีมาก 
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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 
 
ผลการดําเนนิการ 

หัวข้อ ประเดน็การพจิารณา งบดําเนนิการ 
(1) 

งบรายจา่ย 
(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(มี / ไม่มี) 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการ 

6,357,822.58 20.81  

2 

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน
การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

33,593,298.69  

3 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสือ่สําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของงบดําเนินการ 

533,107.00 1.74  

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนใหค้รแูละผู้เรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรอืงานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5  ของงบดําเนินการ 

1,680,274.00 5.50  

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบดําเนินการ 

30,551,267.57 

2,060,687.00 6.74  
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มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.12 ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และหรือต่างประเทศ 
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษามีความตระหนักต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้มกีารจัดทํา
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ ในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมกีาร
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงงบ 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษาได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให ้4 สาขางานจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน และร่วมมอืกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวน 74 แห่ง และมี
การระดมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และครภัุณฑ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 25 
รายการ และมกีารประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
 ผลสัมฤทธิ ์ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ดําเนินงานตามข้อกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นได้ ครบ  5 ข้อ การตัดสินระดับคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์  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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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 74 แห่ง 

4 วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 25 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 5 ดีมาก 
3.12 5 ดีมาก 
รวม 59 = 4.92 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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สรุป  จุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 3 มีคา่เท่ากับ 4.92 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
  
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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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 ์ 
  สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลที่บ่งชี้คุณภาพ ดังนี้ 
 1. มีการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 2. มีการรายงานผลการจัดทําโครงการ ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 
 3. ครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ การใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษา จากผู้รับบริการ 
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ของสถานศึกษา มีค่าความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับดี 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติได้ ข้อ 1-5 เมื่อเทียบ
เกณฑ์การตัดสิน 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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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)  

28 กิจกรรม 

3. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลยัฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  ร้อยละ 70 

4. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ร้อยละ 75 

5. วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย  4.24 

 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  4 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 
 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 4 มีคา่เท่ากับ 5 มีระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
  จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 
 
  จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ - 
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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. 3 จํานวน 4 สาขางาน มีจํานวน 229 คน และ ปวส. 2  จํานวน 4 สาขางาน มีจํานวนรวม  179 คน ดัง
รายละเอียดนี้ :  
 นักเรียนชั้น ปวช. 3 จัดทําสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมจากรายวิชาโครงการของสาขางานเครื่องมือกล
จํานวน 80 คน ทํา 29 ช้ินงาน สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 63 คน ทํา 21 ช้ินงาน สาขางาน
เครื่องกล (ยนต์)  จํานวน 49 คน ทํา 18 ช้ินงาน สาขางานการพิมพ์ จํานวน 37 คน ทํา 13 ช้ินงาน 
 นักเรียนชั้น ปวส. 2 จัดทําสิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมจากรายวิชาโครงงานของสาขางานเทคนิค
อุตสาหกรรมจาํนวน 57 คน ทํา 29 ช้ินงาน สาขางานไฟฟ้ากําลัง จํานวน 36 คน ทํา 18 ช้ินงาน สาขางานเทคนิค
ยานยนต์  จํานวน 44 คน ทํา 22 ช้ินงาน สาขางานการพิมพ์ จํานวน 34 คน ทํา 17 ช้ินงาน 
 ผลสัมฤทธิ ์
  ในปีการศึกษา 2557 นักเรยีนระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 4 สาขางาน และปวส. 2 รวมทั้งหมด 400 คน 
ได้จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งหมด 167 ช้ินงาน 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษาจํานวน  135 ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 80.83 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่จํานวน 50 ช้ินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 29.94 
 ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ จํานวน 38 ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 22.75 
  ในปีการศึกษา 2557  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ 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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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 80.83 

4. วิทยาลัยฯ ได้นําโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ร้อยละ 29.94 

5. วิทยาลัยฯ ดําเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 22.75 

 
มาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ์  งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งชี้  5.2   ระดบัคณุภาพในการบริหารจัดการนวตักรรม  สิง่ประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของคร ู
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
อย่างน้อยปีการศึกษา 1 ผลงาน/ช้ินงาน  
 ความพยายาม  
 จากการรวบรวมข้อมูลผลงานจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูปี
การศึกษา 2557 จํานวนครู  69 คน  มผีลงานนวัตกรรมครูปีการศึกษา 2557 มีจํานวน 60 ช้ินงาน 
 ผลสัมฤทธิ ์ 
 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดประกวดและได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอื
งานวิจัย ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา จํานวน 57 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.60 
 ดังนั้น ปีการศึกษา 2557 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจัยของครู อยู่ในเกณฑ์ พอใช ้
 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
3 พอใช้ 

 



105 
 

 

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 
  1. งานวิจัยของครู 
 

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  82.60 

4 วิทยาลัยฯ ได้นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรต่่อสาธารณชน - 

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

- 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่  5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
5.1 5 ดีมาก 
5.2 3 พอใช้ 
รวม 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 
ผลรวมค่าคะแนนของ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ถึง       
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 หารด้วย2 

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 4.00  
ระดับคุณภาพ ดี 
 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งชี้  5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 
  

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
ของครู 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ปลูกฝังจิตสํานึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 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 โครงการวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2557 , โครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญู (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ), โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม,
โครงการวจนพิธีกรรมฉลอง น.ยอห์น บอสโกและวันกตัญญูต่อคณะผู้ใหญ,่ โครงการพิธีระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก 
ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้นกัเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษาเข้าร่วมงาน เพื่อให้การดําเนิน
ทุกโครงการทุกกิจกรรม จะได้มีครูและบุคลากรตลอดจนถึงนักเรียนจํานวน 8 สาขาวิชาทั้งนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 
และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมได้ดําเนินงานตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA 
 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาได้มีการจัดทํากิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
จัดกิจกรรมทีส่ง่เสริมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ทําให้ครูและบุคลากร นักศึกษาที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีจิตสํานึกที่ดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยผลการดําเนินกิจกรรมมีคณะคร ูบุคลากร 
นักศึกษา จํานวน 8 สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทัง้หมด ครบ 5 กิจกรรมหลกั มีผลประเมิน อยู่ในเกณฑ์
ระดับ 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 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
1. โครงการวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2557  
2. โครงการส่งเสริมบทบาทสภานักเรียน  
3. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญ ู(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)  
4. โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
5. โครงการวจนพิธีกรรมฉลอง น.ยอห์น บอสโกและวันกตัญญูต่อคณะผู้ใหญ ่ 
6. โครงการพิธีระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก  
 
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 

4.85 
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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 เช่นโครงการทัศนศกึษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม,  โครงการส่งเสริมจิตสาธารณในโรงเรียน ,โครงการขยะกําไร,  โครงการลดแล้วเพิ่ม, โครงการ
ดอนบอสโก 3Rs  โดยทุกโครงการทุกกิจกรรม มีครูและบุคลากรตลอดจนถึงนักเรียนทั้งปวช. 4 สาขาวิชา และ 
ปวส.  4 สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมได้ดําเนินงานตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA 
 ผลสัมฤทธิ ์สถานศึกษาได้มีการจัดทํากิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มจํานวน 5 ครัง้ 
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีจิตสํานึกที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้สึกหวงแหนสิ่งแวดล้อม 
พร้อมที่จะปกป้องเพื่อให้คงสภาพที่ดี อยู่คู่กับสังคมอย่างยั่งยืนโดยผลการดําเนินกิจกรรมมีคณะคร ูบุคลากร 
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกิจกรรมทั้งหมด ครบ 5 กิจกรรมหลัก มีผลประเมิน อยู่ในเกณฑ์ระดับ 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 
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล ตามภาคผนวก  
1. โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. โครงการส่งเสริมจิตสาธารณในโรงเรียน   
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 

4.70 

 
มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ 6.3    ระดับคณุภาพในการสง่เสริมด้านกีฬาและนนัทนาการ 
 วิธีดําเนนิการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 ความตระหนกั  
 สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทกุ
คน ให้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ต่อนักเรียน โดยครู และบุคลากรทุกฝา่ยใน
สถานศกึษา ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาสีภายในประจําปีการศึกษา และโครงการกีฬา ต้านภัยยาเสพติดประจําปี
การศึกษาและโครงการกีฬาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อนําผลไปรับปรุงการบริหารจัดการและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษากําหนดให้เข้าร่วมโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ในด้านกิจกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ โดยมีนักเรียนและครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ดําเนินตามโครงการประจําปีการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการที่กําหนดไว้ในตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ ์ 

สถานศึกษาดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษาทุกคนแลผู้เรียนทุกคน  เข้าร่วมร่วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ จัดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
  

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. โครงการการแข่งขันฟุตซอลประเพณี 
2. โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลประเพณี 
3. โครงการกีฬาสีสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ลูกพ่อบอสโก  
4. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพ 
5. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญ ู(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) 
6. โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ (กิจกรรมและนันทนาการ) 
 
 
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 

4.75 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 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 
  
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 
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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 

4.25 
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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 ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงัจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ - 
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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) ให ้ชุมชน สังคม และหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบ 
ทุกปีการศึกษา 
  
 ผลสัมฤทธิ ์
  จากการประเมินผลการดําเนินการดังกล่าว สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประชาคมอาเซียน ทางสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามประเด็น (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 
 
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 ได้จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ระดับคณุภาพภายในการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  สว่นที่ 1 การจัดการ 
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ 
ตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
 ความตระหนกั 
 วิทยาลัยเทคโนโลยดีอนบอสโก มีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้ดําเนินการนําผล
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปี 2554  ผลการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2556 (สมศ เข้าตรวจวันที่ 
5-7 กุมภาพันธ์ 2557) จัดทาํเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกจัดทําโครงการในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ 
 ความพยายาม  
 สถานศึกษามีการประชุมบุคลากร ทุกภาคสว่น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และดําเนินการรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ในแต่ละมาตรฐานเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การประเมินคุณภาพ ซึ่งได้สรุปผลการประเมินคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ได้ดังนี้  
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ระดับคณุภาพ มาตรฐาน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 4 2 2 - - 
2 5 - - - - 

3 11 1 - - - 
4 1 - - - - 
5 1 - 1 - - 
6 4 - - - - 
7 1 - -   

รวม 27 3 3 -  
รวมทั้งหมด 33 ตัวบ่งชี ้

 
 ผลสัมฤทธิ ์
 จากการรวบรวมผลการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน เมื่อนํามาเปรียบเทียบเกณฑ์การการ
ตัดสินพบว่า มตัีวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก จํานวน 27 ตัวบ่งชี้ จึงอยู่ในเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

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 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
- แฟ้มการตรวจประเมินภายใน 
- คู่มือการประกันคุณภาพประจําปี 2557 
- เอกสารการติดตามการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนนิการ 

ตารางที่  7.2  ระดับคณุภาพในการดําเนนิงานตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา 2557 
ผลการตัดสนิตามเกณฑ ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1 1.1 5     
 1.2  4    
 1.3 5     
 1.4   3   
 1.5 5     
 1.6      
 1.7   3   
 1.8 5     
 1.9  4    
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 5     
 3.12 5     
4 4.1 5     
5 5.1 5     
 5.2   3   
6 6.1 5     
 6.2 5     
 6.3 5     
 6.4 5     
7 7.1 5     
 7.2 5     

รวม 28 3 3   
  
    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  จํานวน 28  ตัวบ่งชี้   
 

ความสาํเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

5 ดี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไมม่ีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

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

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ตํ่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

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

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 

7.1 5 ดีมาก 
7.2 5 ดีมาก 
รวม 5.00 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 5.00 ระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
          ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา 
2557 
 
  
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
            -  
  
 
 



   

 
ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
4.1. สรปุผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ประจําปีการศึกษา 2557 

ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

คะแนน ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคณุภาพของผู้เรียน 

4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

3 พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 3 พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 34  
คะแนนเฉลี่ย 4.25 ดี 
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ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

คะแนน ระดับคณุภาพ 

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

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบ่งชี้    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรอืวิทยาลัย  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

5 ดีมาก 
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ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

คะแนน ระดับคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 58  
คะแนนเฉลี่ย 4.92 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชพี จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ ผู้เรียน  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู  

3 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 8  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี 
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ผลการประเมนิ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

คะแนน ระดับคณุภาพ 

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

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 10  
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

    ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     
1. ระดับตัวบ่งชี้ 

1.1 ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน  34   ตัวบ่งชี้ 
1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน   -    ตัวบ่งชี้    

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

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาแต่ละมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่1 มีค่าเทา่กับ 4.25 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 
1ปี 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

 
 มาตรฐานที ่2 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่2 มีค่าเทา่กับ 5.00 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ - 
  
 มาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่3 มีค่าเทา่กับ 4.92 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่4 มีค่าเทา่กับ 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ - 
 
มาตรฐานที่ 5 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่5 มีค่าเทา่กับ 4.00  ระดับคุณภาพ ดี 
 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

  ตัวบ่งชี้  5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 
  

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย   ของครู 
 
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่6 มีค่าเทา่กับ 5 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ - 
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มาตรฐานที่ 7 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานที ่7 มีค่าเทา่กับ 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

          ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปี
การศึกษา 2557 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

  ตัวบ่งชี้ที่ - 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทํา 
รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

ปีการศึกษา 2557 
 

1. นายนพพร  ยอแซฟ    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. นางสาวอังศุมา  รตะพันธ์ุ  กรรมการ 
9. นายนพพร  เจริญพันธ์  กรรมการ 
10. นายพระนาย  พงศ์พิริยะเกียรติ  กรรมการ 
11. นายเลอศักด์ิ  เสแสวง   กรรมการ 
12. นายอัศวเณศว์  ณ บางช้าง  กรรมการ 
13. นายต่อเกียรต์ิ  นพวรรณวงศ์  กรรมการ 
14. นายกานต์   สิริขันธ์    กรรมการ 
15. นายแมนรัตน ์  เสรีวงศ ์   กรรมการ 
16. นางสาวสุตาภัทร  มาระครอง   กรรมการ 
17. นางสาวจุฬารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ ์  กรรมการ 
18. นายธานินทร์   ใหม่พิมพ์  กรรมการ 
19. นายนพพล  โปชริกุล   กรรมการ 
20. นายยุรนันท์   จันทรังษี   กรรมการ 
21. นายวุฒิชัย   ธิเลิศ   กรรมการ 
22. นายไตรรัตน์   ทีฆกุล    กรรมการ 
23. นายยศพล  พิชญเดชาวงศ ์  กรรมการ 
24. นายอนันต์  เงินวิเศษ  กรรมการ 
25. นางสาวอนุภา  คงปราโมทย์  กรรมการ 
26. นางสาวมธุรส  จันทร์หอม  กรรมการ 
27. นายปิติ   มีกมลเวช   กรรมการและเลขานุการ 

 


