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ค ำน ำ 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ  .2452  มาตรา  52  มาตรา  54  และ  54   ้กไกนาห ก้หไ

มัระบบุระกั พป่ืาพการศึกษาพพภณุพัน าพป่ืาพและมาตรกา การศึกษารปกระกับ  ากก้หไาถา ศึกษา
ุักรนาระบบการุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษาและ้หไพุ็ า่ว ห ึณงขุงการบริหาราถา ศึกษารัณตไุง
กนาพ ิ การุก่างตุ่พ ภณุง   และกนาพ ิ การุักรนารากงา การุระพมิ ต พุงพา ุตุ่ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง
และพุิกพผกตุ่าาธาร่ช  
 

วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช   ้กไุฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ  .ศ   .2452    ้ มาตรากังกล่าว  ากกกนาพ ิ การุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษา ตามมาตรกา การ
ุระกั พป่ืาพืาก้ านาหรับวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั   ซึณงานา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษา 
้หไาถา ศึกษา นาุ้้ชไ้ การกนาพ ิ งา  วิรกาลัก้กไ นามาตรกา การุระกั พป่ืาพืาก้ ฉบับ ั้มา้ชไ
พุ็ แ วุฏิบัติ้ การการพวบพปมพป่ืาพ   ตรวุาุบพป่ืาพ   ืาก้ตไระพบักบานา ักงา พ่ะกรรมการ
การุาชัวศึกษา  ว่ากไวกการบริหาราถา ศึกษา พ .ศ . 2552   ซึณงผลการกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้ 
ขุงวิรกาลัก้กไุรากฏ้ รากงา การุระพมิ ต พุงฉบับ ั้ ้กไพุ็ การรวบรวมขุงพ่ะพรู บปพลากรรปก
พ  รวมุ้ถึงแผ กวิชา ุากรากงา การุระพมิ ต พุง (SAR) ระกับแผ กวิชา และระกับบปพพล  และ
พากหวังว่ารากงา การุระพมิ ต พุงฉบับ ั้พุ็ าิณงกภ กั ถึงพุต ารม่์และพวามมป่งมัณ ้ การพัน า
าถา ศึกษาขุงบปพลากรรปกพ ้ วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 

 
 
        งา ุระกั พป่ืาพและมาตรกา การศึกษา   

        วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ   
 ชื่อสถำนศึกษำ : วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
 ที่ต้ัง    : 255  หมู่รัณ  4  ตนาบลชไางกลาง  ุนาพืุชไางกลาง  
    ุังหวัก พรศรัธรรมราช  รหัาุ้รษ่ัก์  40240 
 โทรศัพท์   : 044-554435 
 โทรสำร    : 044-554434 
 E-mail Address : nk_atc@hotmail.com 
 Website   : www.nkatc.ac.th 
 

วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พุ็ าถา ศึกษาาังกักานา ักงา พ่ะกรรมการ
การุาชัวศึกษา  ้กไรับการุักต้ังขึ้ พมภณุวั รัณ   1   มกราพม  พ .ศ. 2422   พพภณุุักการศึกษาระกับ
ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ  และระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง  
 ากกกระรรวงศึกษาธิการ้กไุระกาศกกกา ะพุ็ วิรกาลักพกษตรกรรม พรศรัธรรมราช พพภณุขกาก
การศึกษาาูงขึ้ ถึงระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง   ุระพืรวิชาพกษตรกรรม (ุวา. พกษตรกรรม) 
ตุ่มาพุลัณก ชภณุพุ็ วิรกาลักาิริธรรม พร พมภณุวั รัณ 12 กั กาก  พ.ศ. 2537 และพุลัณก ชภณุพุ็ วิรกาลัก
พกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราชพมภณุวั รัณ 26 กั กาก  พ.ศ. 2539  และหลังุาก้กไมัการุฏิรูุ
ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 แกไ้ขพพิณมพติม (ฉบับรัณ
2)  พ.ศ. 2545  ้หไวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช าังกักาถาบั การุาชัวศึกษาืาพ้ตไ 
4  านา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษา  พมภณุวั รัณ  7  กรกฎาพม  พ.ศ.  2546  และหลังุาก
พระราชบัญญัติการการุาชัวศึกษา พ.ศ.  2551 มัผลบังพับ้ชไ  วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั
 พรศรัธรรมราช  ้กไพุ็ าถา ศึกษา้ าังกักาถาบั การุาชัวศึกษาพกษตร  ืาพ้ตไ   
 

2. กำรจัดกำรศึกษำ 
 พ.ศ.  2524 รับ ักพรัก  ักศึกษาพขไาพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ (ุวช.) 
   - ุระพืรวิชาพกษตรกรรม 

พ.ศ.  2527 รับ ักพรัก  ักศึกษาพขไาพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง (ุวา.) 
- ุระพืรวิชาพกษตรกรรม าาขาวิชาพกษตรกรรม 

พ.ศ.  2528 รับ ักพรัก  ักศึกษาพขไาพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพพรพ ิพ (ุวร.) 
    - ุระพืรวิชาพกษตรกรรม 
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พ.ศ.  2532 รับ ักพรัก  ักศึกษาพขไาพรัก หลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพพิพศษานาหรับ
าพรงการุาชัวศึกษาพพภณุการพัน าช บร (ุศ.กช.) 

   - ุระพืรวิชาพกษตรกรรม 
พ.ศ.  2536 รับ ักพรัก  ักศึกษาพขไาพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง (ุวา.) 

   - ุระพืรวิชาพกษตรกรรม าาขาวิชาพรพา าลกัาิณงแวกลไุม 
- ุระพืรวิชาบริหารธปรกิุ าาขาวิชาพุมพิวพตุร์ธปรกิุ 

พ.ศ.  2537 รับ ักพรัก  ักศึกษาพขไาพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ (ุวช.) 
    - ุระพืรวิชาพา่ิชกกรรม าาขาวิชาพ่ิชกการ 
    รับ ักพรัก  ักศึกษาพขไาพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง (ุวา.) 
   - ุระพืรวิชาบริหารธปรกิุ าาขาวิชาการบัญชั 

พ.ศ.  2539 รับ ักพรัก  ักศึกษาหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ (ุวช.) 
- ุระพืรวิชาพกษตรกรรม าาขาวิชาพกษตรศาาตร์ 
ตามาพรงการุฏิรูุการศึกษาพกษตรพพภณุชัวิต 

พ.ศ.  2542 รับ ักศึกษาหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง (ุวา.) 
    - ุระพืรวิชาพกษตรกรรม าาขาวิชาพภชศาาตร์, าาขาวิชาาัตวศาาตร์, 
    าาขาวิชาการุระมง  และาาขาวิชาุปตาาหกรรมพกษตร 
 พ.ศ.  2543 รับ ักศึกษาหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง (ุวา.) 
   - ุระพืรวิชาพกษตรกรรม าาขาวิชาพรพา าลกัืูมิรัศ ์ 
   - ุระพืรวิชาบริหารธปรกิุ าาขาวิชาการตลาก 
 พ.ศ.  2546 รับ ักศึกษาหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง (ุวา.) 
   - ุระพืรวิชาุระมง   าาขาวิชาพพาะพล้ักงาัตว์ ้นา  
 

 ปรัชญำ 
  “พุิกาุกาา้หไบปพพล้กไฝึกฝ ้ าิณงรัณต พุงถ ักและา ุ้พพภณุพัน า้หไบรรลปขัก
พวามาามารถาูงาปกขุงต ” 
 

วิสัยทัศน์ 
 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พุ็ าถา ศึกษารัณมัพวามพุ็ พลิศราง

วิชาชัพพู่พป่ธรรม  มัระบบการบริหารุักการรัณมัพป่ืาพมป่งาู่มาตรกา าากล 
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 พันธกิจ 
  1. ุักการศึกษาาู่พวามพุ็ พลิศรางวิชาชัพพู่พป่ธรรม 

2. พัน าระบบการบริหารุักการ้หไาุกพลไุงกับหลักพก่ฑ์และวิธัการบริหารบไา พมภุง
รัณกั 

3. า่งพาริมการพัน าาังพมและชปมช ้ กไา วิชาชัพุก่างกัณงกภ กไวกพรพา าลกัและืูมิ
ุัญญา้รก 

4. พัน าบปพลากร้หไมัศักกืาพกไาวรั ตุ่การพุลัณก แุลงรางพรพา าลกัและาังพม
ุก่างตุ่พ ภณุง 
 อัตลักษณ ์ “รักษะพกัณกม” 
  หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ในปีกำรศึกษำ 2557 วิทยำลัยด ำเนินกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอน ในหลักสูตรต่อไปนี้ 
 1.  การุักการศึกษา้ ระบบ กนาพ ิ การุักการศึกษาวิชาชัพุระกุบกไวกหลักาูตร กัง ั ้

1.1 หลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ (ุวช.)   
   1.1.1 ุระพืรวิชาพกษตรกรรม (าพรงการุฏิรูุการศึกษาพกษตรพพภณุชัวิต) 
    - าาขาวิชาพกษตรศาาตร์ 
   1.1.2 ุระพืรวิชาพา่ิชกกรรม 
    - าาขาวิชาพ่ิชกการ 
  1.2 หลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ (ุวช.พิพศษ) านาหรับาพรงการุาชัวศึกษาพพภณุการ
พัน าช บร (ุศ.กช.) 
  1.3 หลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง (ุวา.) 
   1.3.1 ุระพืรวิชาพกษตรกรรม 
    - าาขาวิชาพภชศาาตร์ 
    - าาขาวิชาาัตวศาาตร์ 
    - าาขาวิชาุปตาาหกรรมพกษตร 
   1.3.2 ุระพืรวิชาุระมง 
    - าาขาวิชาพพาะพล้ักงาัตว์ ้นา 
   1.3.3 ุระพืรวิชาบริหารธปรกิุ 
    - าาขาวิชาพุมพิวพตุร์ธปรกิุ 
    - าาขาวิชาการบัญชั 
    - าาขาวิชาการตลาก 
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 2. การุักการศึกษา ุกระบบ    
  พุ็ การ้หไพวามรูไรางกไา การพกษตรแก่พกษตรกรและุระชาช ผูไา ุ้รัณวุ้   ซึณงาามารถ
 นาุุ้ระกปกต์้ชไ้  การุระกุบุาชัพ  ้กไแก่  การฝึกุบรมุาชัพพกษตรกรรมระกะา้ั     
 3. การุักการบริการชปมช ้ กไา ต่าง ๆ ้กไแก่    
  าพรงการพกษตรพพภณุุาหารกลางวั  ้ ารงพรัก ้ าังกักานา ักงา พ่ะกรรมการการศึกษา
ขั้ พภ้ กา  าังกักพขตพภ้ รัณการศึกษา  พรศรัธรรมราช  และการา ับา ป าพรงการฟื้ ฟูาืาพาิณงแวกลไุม
และชัวิตพวามพุ็ ุกู่ขุงุระชาช ผูไุระาบุปรกืักืาพ้ตไ   ร่วมพัน าชปมช และห ่วกงา ต่าง ๆ 
 

3. สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช ้กไ้ชไระบบการุระกั พป่ืาพืาก้ 
าถา ศึกษาุก่างมัุระาิรธิืาพและตุ่พ ภณุง พพภณุ้หไบรรลปพุ้าหมาก ตามาตรกา รัณกนาห ก ตามมาตรกา 
การุาชัวศึกษาขุงานา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษา กระรรวงศึกษาธิการ 4 มาตรกา  54 ตัว
บ่งช้ั ากกมัการกนาพ ิ การตามระบบวงุรพป่ืาพ (PDCA) กัง ั้ 
 1. าถา ศึกษา้กไกนาพ ิ การตามวิาักรัศ ์ พั ธกิุ และพุ้าหมากรัณกนาห ก้วไ มัการวางแผ  
การกนาพ ิ งา ตามหลักการ และแ วรางการุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษา ุักรนาแผ ุฏิบัติงา 
ุระ นุาุี ุักรนาแผ พัน าพป่ืาพตามมาตรกา และตัวบ่งช้ั ุักรนาาพรงการ/กิุกรรม พัน าพป่ืาพ้หไ
้กไตามตัวบ่งช้ัรัณกนาห ก ุักรนาระบบและกระบว การ ตรวุาุบ ติกตาม และุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา  
ากกมัผูไรับผิกชุบรัณชักพุ  และรปกพ มัา่ว ร่วม 
 2. าถา ศึกษา้กไกนาพ ิ การตามแผ รัณกนาห ก ากกแต่งต้ังพ่ะกรรมการ ุระชปมพ่ะกรรมการ 
การศึกษา ผลการุระพมิ ้ แต่ละมาตรกา และตัวบ่งช้ั วิพพราะห์ ปุกพก่  ปุกรัณพวรพัน า กนาพ ิ งา ตาม
าพรงการ/กิุกรรม ร้ัง้ ระกับบปพพล ระกับแผ กวิชา รปกพ มัา่ว ร่วม ุักรนาพู่มภุการุระกั พปรืาพและ
าพรงารไางการบริหาร ติกตาม กนากับ ตรวุาุบ การกนาพ ิ งา  ุักรนารากงา การุระพมิ ต พุงและ
รากงา ผล้หไห ่วกงา ตไ าังกัก และรัณพกัณกวขไุงรราบ และพผกแพร่าู่าาธาร่ช  
 3. าถา ศึกษามัการติกตาม ตรวุาุบ พวามกไาวห ไา ขุงการุฏิบัติตามแผ พัน าพป่ืาพ
การศึกษาและุักรนารากงา ผลการตรวุาุบ 
 4. าถา ศึกษามัการพัน าพป่ืาพการศึกษาุก่างตุ่พ ภณุง ากก นาผลการุระพมิ พป่ืาพ้ 
าถา ศึกษา ากกตไ าังกักและืาก ุกุาก ามศ. ุุ้ักรนาแผ พัน า และกนาพ ิ งา ุก่างพุ็ ระบบ 
 

4. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนำ 
 จุดเด่นของสถำนศึกษำ 

 1. มัการา่งพาริม้หไผูไพรัก   รนา วัตกรรม  าิณงุระกิษก์าพรงการวิชาชัพ และมัผลงา ซึณงแากงถึง
พวามรูไ พวามาามารถ้ การุระกปกต์้ชไพวามรูไรางกไา วิรกาศาาตร์และพ่ิตศาาตร์้ การแกไุัญหาการ
ุฏิบัติงา ุาชัพ้กไุก่างพุ็ ระบบ 
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 2. ผูไพรัก าามารถศึกษาพไ พวไาและุฏิบัติงา วิชาชัพ ุกพห ภุุากการศึกษา้ หไุงพรัก และ
พาริมารไาง้หไ ักพรัก   ักศึกษาาามารถ้ชไพวามรูไ้หไรั กับพรพา าลกั้ ุัุ ปุบั ้กไ 
 3. พรูและ ักพรัก   ักศึกษามัพวามตระห ัก้ การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ ุึง้หไพวามา ุ้
และติกตามผลการุระพมิ ุก่างตุ่พ ภณุง 
 4. มัการพัน าพพรภณุงมภุุระพมิ มาตรกา วิชาชัพุก่างตุ่พ ภณุง ้หไมัพวามพหมาะามและ
าุกพลไุงกับการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา 
 5. าถา ศึกษาุัก้หไพรูผูไาุ รปกพ ้กไรับการพัน าต พุง ร้ังกไา การุักการพรัก การาุ และ
พัน างา ้ ห ไารัณรัณ้กไรับผิกชุบ 
 6. าถา ุระกุบการพึงพุุ้ตุ่พป่ลักษ่ะขุงผูไานาพร็ุการศึกษาแากง้หไพห็ ว่าาถา ศึกษามั
การฝึกฝ ้ พรภณุงพวามรูไ รักษะและพป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์้หไแก่ผูไพรัก พุ็ ุก่างกั 
 7. วิรกาลักฯ ้กไมุบหมาก้หไรุงผูไุนา วกการฝ่ากวิชาการ  งา วักผลและุระพมิ ผล  ร่วมกับ
แผ กวิชา  ้กไรนาพวามพขไาุ้และพตรักมพวามพรไุม้หไแก่ ักพรัก   พกัณกวกับการรกาุบรางการศึกษา
ระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา   )V – NET   ( ักศึกษาากกการแุกพุกาารแ ไุงรากละพุักกพบภุ้งตไ พกัณกวกับ

การกนาพ ิ การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา    ) V – NET   (พรไุมพนาุธิบาก้ กิุกรรม
ห ไาพาาธง  ขุพวามร่วมมภุุากงา ระพบัก พกัณกวกับขไุมูล ักพรัก    ักศึกษารัณพากว่าุะานาพร็ุ
การศึกษาพพภณุุักา่งขไุมูล ักพรัก    ักศึกษา้หไกับ  ารศ    .ุัก้หไมัการพัน าศักกืาพผูไพรัก านาหรับ

พตรักมรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  ) V – NET  (ขึ้ ้ ชัณวามงกิุกรรม้ รปกรากวิชารัณ
รนาการรกาุบ  รวมถึงมัการรากงา ผลพวามกไาวห ไา้ การพัน าศักกืาพผูไพรัก กไวก  ้กไมัการุระกาศ
วิรกาลักฯ  รากชภณุผูไพขไาาุบและา ามาุบ  และ้กไมัการพุภุุ้นา วกพวามาะกวก้หไแก่ ักพรัก   
 ักศึกษา้ วั รัณรนาการาุบ  พพภณุ้หไบรรลปตามวัตถปุระางพ์้ การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา 
ุาชัวศึกษา  )V – NET( 
 8. มัรากวิชาชัพรัณาถา ศึกษาตไุงุักการพรัก รูไร่วมกับาถา ุระกุบการ 
 9. พรูผูไาุ ้หไพวามานาพัญกับแหล่งพรัก รูไ้ ชปมช  าถา ุระกุบการ 
 10. าถา ุระกุบการพห็ พวามานาพัญขุงการุักการศึกษา 
 11. าถา ศึกษาุัก้หไมัการตไุ รับ ักพรัก    ักศึกษากุ่ พขไาาถา ศึกษาบริพว่ห ไาุระตูขุง
วิรกาลักฯ  และุัก้หไ ักพรัก    ักศึกษาพบพรูรัณุรึกษา  พพภณุพุก้หไพนาแ ะ นาุรึกษา  กูแลและ
แกไุัญหาร้ังพรภณุงการพรัก   พวามุระพฤติ  การร่วมกิุกรรม  และุัญหาุภณ  ๆ  ตลุกร้ังุีการศึกษา  
รวมร้ังุักระบบ้หไพรูรัณุรึกษาติกตาม ักศึกษา้ ุีถักุ้พมภณุ ักศึกษาพรัก ้ ระกับรัณาูงขึ้ ุ ุบ
หลักาูตร ั้   ซึณงพุ็ ผลกัตุ่ ักศึกษา  พ ภณุงุากพรูรัณุรึกษาุะมัขไุมูลุากุกัตุ ถึงุัุ ปุบั พพภณุ
แกไุัญหา้กไรั รั และตุ่พ ภณุง 
 12. ุักกิุกรรมุงพ์การวิชาชัพืาก้ตไ “ ุงพ์การพกษตรกร้ ุ าพตแห่งุระพรศ้รก้ พระ
ราชูุถัมื์ามพก็ุพระพรพรัต ราชาปกา ฯ ากามบรมราชกปมารั ห ่วก พรศรัธรรมราช  ากกุักกิุกรรมรัณ
หลากหลากาุกพลไุงกับ ากบากาถา ศึกษา  ตามหลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง  และมาตรกา ุระกั 
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พป่ืาพขุงห ่วกงา รัณาังกัก  ากกมั ักศึกษาพุ็ แก  นากนาพ ิ การืาก้ตไการแ ะ นา  กูแลขุงพรูรัณ
ุรึกษาุก่างมัระบบ 
 13. ุักกิุกรรมรัณุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม  นุา ว   6  าพรงการ 
 14. ุักกิุกรรมา่งพาริมกไา การกัฬาและ ั ร าการ นุา ว  3 าพรงการ 
 15. ุักกิุกรรมรัณุลูกฝังุิานา ึกกไา ุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง นุา ว  14 าพรงการ 
 16. าพรงการต่าง ๆ รัณ้กไกนาพ ิ การพพภณุบริการวิชาชัพาู่าังพม มัแผ ุฏิบัติงา  และกนาพ ิ 
าพรงการ ้กไพาร็ุา้ิ ตามุีงบุระมา่ฯ มัรากงา ผลการกนาพ ิ งา รัณพุ็ ุัุ ปุบั และตุ่พ ภณุง 
 17. าถา ศึกษา้หไพวามานาพัญ้ การุักระบบการุระกั พป่ืาพืาก้  ากก้กไมัการุบรมพชิง
ุฏิบัติการ้หไกับบปพลากร ้ การุักรนารากงา การุระพมิ ต พุง (SAR) ระกับบปพพล ตลุกุ ุักรนา้ 
ระกับแผ กวิชา และาถา ศึกษา และมัการพผกแพร่าู่าาธาร่ช  
 
 จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ   
 1. พรูผูไาุ พวรุักการพรัก การาุ พุ็ ช้ิ งา  และมัการารปุผลรัณชักพุ  
 2. าถา ศึกษา้ม่มัการา่งพาริม า ับา ป ้หไพรู้กไุักรนาและกนาพ ิ ุักุระกวก ุักแากง 
 วัตกรรม าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก และ นาุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา พรไุมร้ัง
พผกแพร่ตุ่าาธาร่ช ้กไ 
 3. าถา ศึกษา้ม่มัการกนาพ ิ การ้ การพัน าหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณาุกพลไุงกับ
พวามตไุงการขุงาถา ุระกุบการ หรภุุระชาพมุาพซัก  
 4. แผ กาาขาวิชา้ม่มัแผ งา  าพรงการรัณชักพุ ้ การุักกิุกรรม้หไผูไพรัก ้หไบริการวิชาการ 
วิชาชัพแก่ชปมช พพภณุา่งพาริม พัน ารักษะขุงผูไพรัก  
 5. ผลงา รัณพุ็  วัตกรรม าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุักขุงพรูรัณ้กไ นาุ้้ชไ
ุระากช ์ตุ่งา ุาชัพ้ ชปมช  รไุงถิณ   ไุกมาก 
 6. มัการบั รึก การพก็บขไุมูล การรากงา ผลการ้ชไรรัพกากรร่วมกั ืาก้  /ระหว่างแผ ก

วิชา/งา / ฝ่าก ต่าง ๆ รัณพกัณกวขไุง 
 7. พรูผูไาุ ้หไพวามานาพัญ้ การุักการศึกษาุากแหล่งการพรัก รูไืาก ุก หรภุ้ ชปมช ากก
พชิญวิรกากรุากืาก ุกมา้หไพวามรูไพพิณมพติมแก่ผูไพรัก  
 8. ตไ าังกักพวรุัการรงบุระมา่มา้ ตไ ุีงบุระมา่ ุะช่วก้หไการกนาพ ิ งา มัุระาิรธิืาพ
มากขึ้  ้ม่ตไุงพร่งรับกนาพ ิ งา ้ ช่วงา้ิ ุีงบุระมา่ 
 9. การรากงา การ้ชไุ่ากงบุระมา่ตไุงมัพวามถูกตไุงและชักพุ  พพภณุพวามมัุระาิรธิืาพ
ขุงการรวบรวมและรากงา ขไุมูล 
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5. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต 
 1. พุิกาุกาา้หไผูไพรัก  พรู ผูไุกพรุง ชปมช  ห ่วกงา ืาพรักและพุกช  พขไามามัา่ว ร่วม้ 
การุักการศึกษา 
 2. ุักการศึกษาากกพ ไ พป่ืาพและมาตรกา การศึกษา พพภณุารไางุัตลักษ่์ขุงาถา ศึกษา้หไ
พุ็ ุ้ตาม ุรัชญา วิาักรัศ ์ และพั ธกิุ รัณาุกรับกับการุระกั พป่ืาพืาก้ และืาก ุก มป่งหวัง
้หไผูไานาพร็ุการศึกษามัพป่ืาพ พป่ ธรรม และาุกพลไุง กับพวามตไุงการขุงตลากแรงงา  
 3. ้ชไระบบกูแลช่วกพหลภุผูไพรัก  พพภณุ้หไผูไพรัก มัพวามรูไ รักษะวิชาชัพ และพป่ลักษ่ะรัณพึง
ุระางพ์รัณาังพมตไุงการ และาามารถานาพร็ุการศึกษา้กไ ้ ระกะพวลารัณหลักาูตรกนาห ก 
 5. พัน าและุรับุรปงแต่ละแผ กวิชา  ้หไมัหไุงุฏิบัติงา   รัณมัพรปืั่ฑ์และุปุกร่์การพรัก 
พพักงพุ พหมาะาม และรั ามัก 
 4. า่งพาริมและา ับา ป ้หไพรูรนางา วิุัก   วัตกรรม  และาิณงุระกิษก์  พพภณุ้ชไ้ การพัน า
ผูไพรัก  
 6. า่งพาริมและา ับา ป ้หไพรูพัน าการาุ   ากกพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  ากกุักการพรัก การ
าุ แบบาพรงงา /ช้ิ งา   และวักผลุระพมิ ผลตามาืาพุริง 
 4. า ับา ป ้หไผูไพรัก ุักรนา วัตกรรม  งา วิุักและาิณงุระกิษก์  รัณาามารถ นาุ้้ชไุระากช ์้ 
งา ุาชัพ  พผกแพร่าู่ชปมช   ร้ัง้ ระกับรไุงถิณ   ุังหวัก  ระกับืาพ  และระกับชาติ 
 4. พัน าศักกืาพผูไพรัก   ้หไพุ็ แก  นา้ การ้หไบริการวิชาชัพาู่ชปมช และาังพม และมั
ราก้กไระหว่างพรัก  
 9. พัน างา ฟาร์ม้หไพุ็ แหล่งพรัก รูไ  ร้ังืาก้ วิรกาลักและแก่ชปมช ืาก ุก 

10. มัการ ิพรศ  กนากับ  และุระพมิ ผล  ผลการุักการศึกษาุก่างตุ่พ ภณุง ากกผูไบริหารากกกึก
การุฏิบัติพป่ืาพ PDCA 
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ตอนที่ 1 
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำ                                                                                                             
1.1.1 ประวัติของสถำนศึกษำ 

วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พุ็ าถา ศึกษาาังกักานา ักงา พ่ะ 
กรรมการการุาชัวศึกษา  ้กไรับการุักต้ังพมภณุวั รัณ  1  มกราพม  พ.ศ.  2422   พพภณุุักการศึกษาระกับ
ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ  และระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง 

วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช ต้ังุกู่พลขรัณ 255 หมู่ 4 ตนาบลชไางกลาง  
ุนาพืุชไางกลาง  ุังหวัก พรศรัธรรมราช  ถ  าากบไา าไุง -  พรศรัธรรมราช  มัพภ้ รัณร้ังหมก  443  ้ร่  
300  ตารางวา 
 

บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมรำช 
ตปลาพม พ.ศ.  2423 - พฤศุิกาก   พ.ศ.  2429  ากุาาา  พงวิรกากปล 

 พฤศุิกาก   พ.ศ.  2429 - าิงหาพม  พ.ศ.  2432  ากุลุบ ห ูกิ้มซไาก 
 าิงหาพม  พ.ศ.  2432 - ตปลาพม  พ.ศ.  2436  าก งุรัก  ว่ิชาชัวะ 
 ตปลาพม  พ.ศ.  2436 - พฤศุิกาก   พ.ศ.  2453  าก รุะกุบ รัต พั ธ์ 
 มั าพม  พ.ศ.  2455 - ตปลาพม  พ.ศ.  2441  าก รุะพาริก ชูแาง 
 ตปลาพม  พ.ศ.  2441 - พฤษืาพม  พ.ศ.  2442  าก ิวัตร ตระกูลาั ติ 
 พฤษืาพม  พ.ศ.  2442 - ุัุุ ปบั     ากวิศวะ พงแกไว 
 

1.1.2 ขนำดและที่ต้ัง 
ชื่อสถำนศึกษำ : วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
ที่ต้ัง  : 255  หมู่รัณ  4  ตนาบลชไางกลาง  ุนาพืุชไางกลาง   

   ุังหวัก พรศรัธรรมราช  รหัาุ้รษ่ัก์  40240 
 โทรศัพท์  : 044-445734 
 โทรสำร  : 044-445735 
 E-mail Address  : nk_atc@hotmail.com 
 Website  : www.nkatc.ac.th 
 
 
 
 
 

http://www.nkatc.ac.th/
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  1.1.3 ข้อมูลอำคำรและและสิ่งก่อสร้ำง 
 

ล ำดับ ชื่ออำคำร ขนำด จ ำนวน สภำพกำรใช้งำน 
ปี  พ.ศ.ท่ี     
ก่อสร้ำง 

1 ุาพารพภชกรรม 8 x 44  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาพภชศาาตร ์ 2523 

2 ุาพาราัตวบาล 8 x 44  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2523 

3 ุาพารช่างกลพกษตร 8 x 48  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาช่างกลพกษตร 2523 

4 ุาพารพรัก   1 9 x 45  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาาามัญาัมพั ธ์ 2524 

5 พรภุ พพาะชนา้มไผล 8 x 16  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาพภชศาาตร ์ 2524 

6 ารงพรภุ พลั้กง้ก่้ข่ 6 x 30.6  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2524 

7 ารงพรภุ ้ก่้ข่ 6 x 30.6  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2524 

8 ารงฝึกงา ช่างพกษตร 12 x 32  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาช่างกลพกษตร 2524 

9 ุาพารหไุงามปก 8 x 24  ม. 1  หลัง  2524 

10 ารงพก็บรถแรรกพตุร์ 5.5 x 40  ม. 1  หลัง  2524 

11 ารงุาหารและรไา าหกร่์วิรกาลักฯ 10 x 28  ม. 1  หลัง  2524 

12 บไา พักพรู 6 x 12  ม. 4  หลัง  2524 

13 พุกาพพ ภุ้ 8 x 36  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2525 

14 ารงพก็บ บก  และผามุาหาราัตว์ 7.5 x 12  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงาแผ กวิชาาัตวศาาตร ์ 2525 

15 ารงุาหารและหุุระชปม 12 x 56  ม. 1  หลัง  2526 

16 ุาพารพัากป 12 x 20  ม. 1  หลัง  2526 

17 ุาพารระบบ ้นาุระุา - 1  หลัง  2526 

18 ุาพารุนา วกการ 10 x 27  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา ฝ่ากบริหาร 2527 

19 ุาพารพพาะชนา 12 x 20  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาพภชศาาตร ์ 2527 

20 ารงพก็บุป๋กและกาฆ่าแมลง 8 x 12  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาพภชศาาตร์ 2527 

21 ฉางและลา ตากพมล็กพภช 16 x 34 1  หลัง  2527 

22 พุกาปกรขป  13.5 x 30  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2527 

23 พุกาปกรพั ธป์และพุกพลุก 9 x 21  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2527 

24 พุกฟักและพลั้กงลูก้ก ่ 7 x 24  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2527 

25 พุกาพรัณวุ้ 7.5 x 36  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2527 

26 บไา พักพรู 6 x 12  ม. 7  หลัง  2527 

27 ุาพารพรัก  9 x 45  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาบริหารธปรกิุ 2528 

28 ุาพารฝึกุบรมและบริการวิชาชัพ 8 x 32  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก และฝึกุบรม 2528 

29 ุาพารพกาบาล 6 x 11.56  ม. 1  หลัง  2528 

30 ารงพรภุ พก็บพมล็กพั ธป์ 7 x 12  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาพภชศาาตร์ 2528 

31 พุกาพ มและารงรัก ม 9 x 24  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงาแผ กวิชาาัตวศาาตร ์ 2528 

32 พุกพุ็ก 9 x 28  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2528 



10 
 

 

 

ล ำดับ ชื่ออำคำร ขนำด จ ำนวน สภำพกำรใช้งำน 
ปี  พ.ศ.ท่ี     
ก่อสร้ำง 

33 พุกพลุกและพลั้กงลูกาพ 5 x 20  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2528 

34 ุาพารุ ปบาลลูกุลา 8 x 21  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาุระมง 2528 

35 ุาพารแุรรูุและุนาห ่ากผลผลิต 9 x 16  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาุปตาาหกรรม
พกษตร 

2528 

36 ารงฝึกงา ช่างกลพกษตร 12 x 40  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาช่างกลพกษตร 2528 

37 ารงพก็บพพรภณุงรป่ แรงพกษตร 12 x 24  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาช่างกลพกษตร 2528 

38 ารงพก็บพพรภณุงมภุช่างพกษตร 12 x 28  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาช่างกลพกษตร 2528 

39 บไา พักพรู 8 x 8  ม. 4  หลัง  2528 

40 ุาพารหไุง ้นาหไุงาไวม 4 x 4  ม. 4  หลัง  2528 

41 บไา พักพรู 6 x 10  ม. 17  หลัง  2529 

42 ุาพารหไุง ้นาหไุงาไวม 4 x 4  ม. 2  หลัง  2529 

43 หุพัก ักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2538 

44 ุาพารพรัก   3 10 x 50  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาพภ้ กา  2539 

45 ุาพารพรัก  760  ตรม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาบริหารธปรกิุ 2539 

46 หุพัก ักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2539 

47 ุาพารุฏิบัติการพพาะพลั้กง 10 x 36  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาุระมง 2540 

48 หุุระชปม ักศึกษาชาก 15 x 20  ม. 1  หลัง  2540 

49 ารงพรภุ พลั้กง้ก่กระรง 6 x 23  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2541 

50 หุุระชปม ักศึกษาหญิง 10 x 36  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2541 

51 หุุระชปม ักศึกษาหญิง 10 x 26  ม. 1  หลัง  2541 

52 ารงุุกรถ ักพรัก  -  ักศึกษา 5x40(3)  ม. 1  หลัง  2541 

53 า ามบาาพกตบุล 16 x 32 ม. 5  า าม  2541 

54 ุาพารพพรภณุงกรุง ้นา 2.5 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

55 ารงุุกรถ  (ุาพารุนา วกการ) 7 x 40  ม. 1  หลัง  2541 

56 ุาพารหไุง ้นาหไุงาไวม 4 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

57 ุาพารพรัก พภชศาาตร ์ 8 x 44  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาพภชศาาตร์ 2542 

58 ุาพารพรัก าัตวศาาตร ์ 8 x 44  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2542 

59 ุาพารพรัก ุปตาาหกรรม 9 x 25  ม. 1  หลัง ุาพารพรัก แผ กวิชาุปตาาหกรรมพกษตร 2542 

60 ุาพารุฏิบัติการ้มไผล 8 x 12  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาพภชศาาตร ์ 2542 

61 ุาพารุฏิบัติการพห็ก 6 x 21  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาพภชศาาตร ์ 2542 

62 ุาพารุฏิบัติการาัตว์ุีก 8 x 12  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2542 

63 ารงพรภุ พลั้กง้ก่้ข่  2 6 x 30  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2542 

64 พุกาปกรขป  13.5x30  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2542 
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ล ำดับ ชื่ออำคำร ขนำด จ ำนวน สภำพกำรใช้งำน 
ปี  พ.ศ.ท่ี     
ก่อสร้ำง 

65 ุาพารหุพระ 6 x 6  ม. 1  หลัง  2542 

66 านา ักงา   ุกร. 8 x 20 ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา   ุกร. 2542 

67 ารงุุกรถ  (พ่ะวิชาาัตวศาาตร์) 5.30 x 20  ม. 1  หลัง  2542 

68 ุาพารศู ก์วิรกบริการ 30 x 30 ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา หไุงามปก, าภณุการพรัก 
การาุ   และงา พุกาารการพิมพ์ 

2544 

69 า ามบาาพก็ตบุล 16 x 32  ม. 2  า าม  2544 

70 ารงชนาแหละ 8 x 12  ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2545 

71 ุาพารรัณพักพรรูวม 8 x 10  ม. 1  หลัง รัณพักพร ู 2545 

72 ุาพารรัณพักพ งา  12 x 12  ม. 1  หลัง รัณพักพ งา  2545 

73 ุาพารพก็บพพรภณุงมภุพ งา กลาง 8 x 8 ม. 1  หลัง พก็บพพรภณุงมภุ 2545 

74 ระบบุระุาพพิณมพติม    2545 

75 ุาพารหไุง ้นาหไุงาไวม 2 x 3  ม. 2 หลัง หไุง ้นาหไุงาไวม 2545 

76 ุาพารรับุระรา ุาหาร 8 x 8 ม. 1 หลัง รับุระรา ุาหาร 2545 

77 ุาพารพรัก แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 8 x 30 ม. 1 หลัง ุาพารพรัก  2547 

78 ุาพารพุกาารการพิมพ์ 4 x 6 ม. 1 หลัง พุกาารการพิมพ์ 2550 

79 ารงพรภุ าปกรขป ระบบุิก 12 x 80 ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2442 

80 ารงพรภุ พุ่แม่พั ธป์าปกรระบบุิก 12 x 40 ม. 1  หลัง ุาพารุฏิบัติงา แผ กวิชาาัตวศาาตร์ 2442 
 

1.1.3 สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  ต้ังุกู่้ ุนาพืุชไางกลาง  ซึณงุนาพืุ  

ชไางกลาง ตุ กลางพุ่ ุ้รางริศตะวั ตกขุงุังหวัก พรศรัธรรมราช  ห่างุากุังหวัก  43  กิาลพมตร  
มัพ ภุ้รัณุระมา่  236.33  ตารางกิาลพมตร  มัุา่าพขตติกตุ่  กัง ั้  

ทิศเหนือ ติกตุ่กับุนาพืุฉวาง 
  ทิศตะวันออก  ติกตุ่กับุนาพืุลา ากา 
  ทิศใต้  ติกตุ่กับุนาพืุรป่งาง ุนาพืุ าบุ  
  ทิศตะวันตก ติกตุ่กับุนาพืุ าบุ  ุนาพืุฉวาง 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 
  ลักษ่ะืูมิุระพรศากกรัณวุ้  พุ็ พภ้ รัณราบพชิงพขา  พภ้ รัณากกรัณวุุ้ลูกกางพารา  าว 
ผล้มไและรนา า้ พภ้ รัณราบลป่ม  ุนาพืุชไางกลางมัุป่หืูมิพุ่ ขไางาูงตลุกุี  มัพพักง  2  ฤกู  พภุ  ฤกู
รไุ  ระหว่าง  พกภุ กปมืาพั ธ์ - พฤษืาพม  มัุากาศรไุ ตลุกฤกู  และฤกูฝ ระหว่างพกภุ   มิถป าก  
-มกราพม  พุ็ แหล่งตไ กนาพ ิกแม่ ้นาตาุี  ้กไแก่  พลุงุัง  พลุงมิ   พลุงุั กั  ้หลลงาู่พลุงฉวาง
และมัืูพขาานาพัญ  ้กไแก่  พขาหลวง  พขาธง  พขาพหม  
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 ประชำกร 
 

ล ำดับที่ ต ำบล 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวน

ครัวเรือน 
หมำยเหตุ 

ชำย หญิง รวม 
1 ชไางกลาง 4,641 4,462 14,533 4,203  
2 หลักชไาง 3,412 3,441 4,563 2,246  
3 าว ขั  2,534 2,452 5,944 1,425  

 15,414 14,044 29,454 9,033  
(ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เดือนพฤษภำคม 2553) 
 

กำรปกครองท้องถ่ิน ุงพ์กรุกพรุงา่ว รไุงถิณ ้ พขตพภ้ รัณ นุา ว  3 แห่ง กัง ั้ 
  1. ุงพ์การบริหารา่ว ตนาบลชไางกลาง (ข ากกลาง) 
  2. ุงพ์การบริหารา่ว ตนาบลหลักชไาง (ข ากพล็ก) 
  3. ุงพ์การบริหารา่ว ตนาบลาว ขั  (ข ากพล็ก) 
 
ด้ำนกำรศึกษำ มัาถาบั ้ ุนาพืุชไางกลาง กัง ั้ 
  1. วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
  2. ารงพรัก าังกัก านา ักงา การศึกษาข้ั พภ้ กา  นุา ว  19 แห่ง 
  3. ารงพรัก าังกักมักกมศึกษา นุา ว  1  แห่ง 
  5. ารงพรัก าังกัก านา ักงา การศึกษาพุกช   นุา ว   5  แห่ง 
 

 ด้ำนกำรศำสนำและศิลปวัฒนธรรม  ศาา า ุระชากรา่ว ้หญ่ ับถภุศาา าพปรธ รไุกละ 99 
มัวักร้ังา้ิ  11 วัก ซึณง้ นุา ว  ั้ มัวักมะ าวหวา  ุั พุ็ วักพก่าแก่ารไางามักกรปงศรัุกปธกา ุระมาุ่ี 
พ.ศ. 2224 ้กไรับพระราชรา  วิางพามาัมา พมภณุ พ.ศ. 2230 ้กไกกกา ะพุ็ ุารามหลวง ช้ั ตรัช ิก
าามัญ พมภณุวั รัณ 22 พมษาก  2439 ุัุ ปุบั มัืิกษปาามพ่ร นุา ว  ุระมา่ 100 รูุ ากกพระพรูาถิต
วิหารธรรม พุ็ พ ไุาุาวาา 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ  พภ้ รัณขุง  ุนาพืุชไางกลาง  พุ็ พภ้ รัณพ ิ รัณราบ  แถบบริพว่พรภุกพขาหลวง
แ วรางริศตะวั ุุกพภ้ รัณพุ็ แหล่งรัณมัรรัพกากรธรรมชาติรัณามบรู่์มัุ่า้มไืูพขา  าาก ้นา  ตลุกแ ว
พขา  พหมาะแก่การุลูกพภชกภ ตไ และรนาาว ้มไผล  ากกพฉพาะพภ้ รัณา่ว ้หญุ่ลูกกางพารา  าว ้มไผล  
้มไกภ ตไ  ตุ่มาพภ้ รัณ้มไผล  นุาพวกรปพรัก   มังพปก  ลุงกุง  และพงาะ  มัการ ิกม  ุลูกกั มากขึ้   และ
พุ็ พภชพศรษกกิุานาพัญรุงุากกางพารา  ้ ุนาพืุชไางกลางพพกมัชภณุพาักง้ กไา การพัน าการพกษตร 
ากกพฉพาะการกนาพ ิ การุงพ์กรกลป่มพกษตรกรรนาาว ชไางกลาง  รนาธปรกิุพรภณุงกางพารา  และกาแฟุ 
พุ็ รัณกุมรับขุงพกษตรกรรัณวืาพ้ตไ  ้ ุัุ ปุบั ก็พช่ กั การรุ่งพรัณกวพกษตรชไางกลาง  ารไางชภณุพาักง้ 
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กไา ืูมิุัญญา  กไา การพกษตร  พช่   การพล้ักงผ้ึงาพรง้รก  การพพาะพห็กหุม  พรพ ิพ ปุลิ รรัก์ชัวืาพ
้ การพัน าการพกษตร  การพัน า้มไผลพพภณุการา่งุุก  มังพปก  รปพรัก  

 
1.1.4 งบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น 38,259,217.22   บาร รากละพุักก้ ตารางรัณ 1 

ตำรำงที ่ 1.1 งบด ำเนินกำร  งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ  2557 
รำยกำร จ ำนวนเงิน  (บำท) 

1. งบบปพลากร   
 (พงิ พกภุ ,   พงิ ุระ นุาตนาแห ่ง,   พงิ วิรกกา ะ,  พ่า ไุางลูก ไุางุระ นุา)                 

34,450,032.59 

2. งบกนาพ ิ งา   

     2.1    พ่าาาธารูุ่าืพ 1,400,000 

3.  งบพรัก ฟรั 14 ุี :  พ่าุักการพรัก การาุ  (งบุปกห ป ขั้ พภ้ กา )  

     3.1    พ่าุักการพรัก การาุ  596,137.50 

5. งบรากุ่ากุภณ  ๆ  (พงิ ุปกห ป าพรงการพิพศษต่าง ๆ)  

     5.1 าพรงการ Fix it  Center 140,093 

 4.2    าิณงุระกิษก์ขุงพ รป่ ้หม่ 83,760.23 

     4.3    าพรงการพป่ธรรม นาพวามรูไาู่พศรษกกิุพุพพักง 38,564 

     4.4    าพรงการารไางุาชัพพพภณุชปมช  160,630 

รวมงบด ำเนินกำรทั้งสิ้น 38,259,217.22 

 
1.2 สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 

วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  ุักการพรัก การาุ ตามหลักาูตร
ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ พ .ศ .2454  ุรับุรปง พ .ศ .2456   หลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ  พ.ศ.  2556  
หลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง พ .ศ .2456 รากละพุักกาืาพุัุ ปุบั ขุงาถา ศึกษา  มักัง ั้ 

1.2.1 จ ำนวนผู้เรียน  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  255 7 กังแากง้ 
ตารางรัณ 1.2 ถึง  ตารางรัณ 1.4 
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ตำรำงที่ 1.2 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น หลักสูตร  เพศ 

ระดบัชั้น 
หลักสตูร 

รวม 
ปกติ  +ทวีภำคี  เทียบโอนฯ 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ทั้งหมด 

ุวช  .1  47 27 - - 47 27 74 
ุวช  .2  61 25 - - 61 25 86 
ุวช  .3  39 24 - - 39 24 63 

รวม ระดบั ปวช. 147 76 - - 147 76 223 
ุวา  .1  12 6 - - 12 6 18 
ุวา  .2  20 15 - - 20 15 35 

รวม ระดบั ปวส. 32 21 - - 32 21 53 
รวมทั้งหมด 179 97 - - 179 97 276 

 

ตำรำงที่ 1.3 จ ำนวนผู้บริหำรและครูจ ำแนกตำมสถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

 

ผูบ้ริหำร/แผนกวิชำ 
 

จ ำนวน 
(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศกึษำ ต ำแหนง่ ผู้บริหำร/คร ู

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พน
ักง

ำน
ฯ 

อัต
รำ

จ้ำ
ง 

ชำ
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ ำ
กว่

ำ 

คร
ูผู้ช

่วย
/ค

ศ.
1 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 
ช ำ

นำ
ญ

กำ
ร

พิเ
ศษ

 
เช

ี่ยว
ชำ

ญ
 

ผูไบริหารและรุงฯ 4 4 - - 3 1 1 3 - - - 2 2 - 
แผ กวิชา าามัญาัมพั ธ์ 10 9 1 - 1 9 1 3 7 - 1 5 3 - 
แผ กวิชา ุระมง 5 5 - - 2 3 - 3 2 - - 5 - - 
แผ กวิชา าัตวศาาตร์ 10 10 - - 9 1 - 2 8 - - 9 1 - 
แผ กวิชา ช่างพกษตร 7 4 3 - 7 - - 1 5 1 - 7 - - 
แผ กวิชา พภชศาาตร์ 6 4 2 - 5 1 - 2 4 - - 2 3 - 
แผ กวิชา  บริหารธปรกิุ 23 10 12 1 1 22 - 5 18 - 3 4 2 - 
แผ กวิชา ุปตาาหกรรม 3 3 - - 1 2 - 1 2 - 1 2 - - 

รวมทั้งหมด 67 48 18 1  42 - 21 54 1 1 46 10 - 
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ตำรำงที่ 1.4 จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนจ ำแนกตำมงำน สถำนภำพ เพศ วุฒิ
กำรศึกษำ 

งำนตำมโครงสร้ำงบริหำร
สถำนศกึษำ 

 
จ ำนวน 

(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศกึษำ 

  ข
้ำร

ำช
กำ

ร 
ก.

พ.
 

  ล
ูกจ้

ำง
ปร

ะจ
 ำ 

  ล
ูกจ้

ำง
ชั่ว

คร
ำว

 

ชำ
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หร
ือต่

 ำก
ว่ำ

 

ม.
ปล

ำย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/
อน

ุปร
ิญ

ญ
ำ 

ปร
ิญ

ยำ
ตร

ี 

สูง
กว่

ำ 
ป.

ตร
ี 

ขไาราชการ ก.พ. 3 3 - - 3 - - - 3 3 - 
ลูกุไางุระุนา 16 - 16 - 15 1 9 2 4 1 - 
ลูกุไางชัณวพราว 24 - - 24 15 9 15 2 1 6 - 

รวมทั้งหมด 43 3 16 24 33 10 24 4 8 10 - 
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1.3 ระบบโครงสร้ำงบริหำร 
 พพภณุ้หไการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษาพุ็ ุุ้ก่างมัุระาิรธิืาพ บปพลากร้กไร่วมพิก ร่วมรนา ร่วมุระพมิ ผล ร่วมุรับุรปง ุึงกระุากุนา าุการบริหารงา 
ืาก้ าถา ศึกษาตามาพรงารไางบริหารงา กัง ั้  
 
 

นำยวิศวะ   คงแก้ว 
ผูไุนา วกการวิรกาลัก 

 

 าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ 
รุงผูไุนา วกการฝ่ากบริหารรรัพกากร 

 

 างบั่ฑิตา  รวัพมภุง 
รุงผูไ นุา วกการฝ่ากแผ งา และพวามร่วมมภุ 

 

 าก้พบูลก์  ก่า ากปล 
รุงผูไ นุา วกการฝ่ากพัน ากิุการ ักพรัก  ักศึกษา 

 

 

 าก ริศ  แกไวาั วล 
รุงผูไุนา วกการฝ่ากวิชาการ 

 

 

 างุรา่ั  ต้ังพกักรติกนาุาก 
หัวห ไางา บริหารงา รัณวุ้ 

 

 ากาปวิรก์  พพ็ญาวัากิ ์
หัวห ไางา บปพลากร 

 

 างพ่ิศร  ชชูภณ  
หัวห ไางา การพงิ  

 
 างธ ัญญา  ลัณ ซไาก 
หัวห ไางา การบัญชั 

 

 ากุราามรก์  าหากรักษ์ 
หัวห ไางา พัากป 

 

 ากชักพร   ถูกตไุง 
หัวห ไางา ุาพาราถา รัณ 

 

 างุัญชลั   รักขาว 
หัวห ไางา ระพบัก  

 างุิกมาศ  าปวรร่ม่ ั
หัวห ไางา วางแผ และงบุระมา่ 

 

 างาาวพุมพวัลก์  ศรัมปกข์ 
หัวห ไางา ศู ก์ขไุมูลาารา พรศ 

 

 างม่ฑา  ลิมุิกุระพั ธ์  
หัวห ไางา พวามร่วมมภุ 

 

 างาาวว ิกา  ศรัุิ รร์ 
หัวห ไางา วิุักพัน า วัตกรรมและาิณงุระกิษก์ 

 

 างาาวาปุิตตรา  บปญมา 
หัวห ไางา ุระกั พป่ืาพและมาตรกา  ฯ 

 

 ากามพร   าุงพมภุงาปข 
หัวห ไางา า่งพาริมผลิตผลการพไา 

และุระกุบธปรกิุ 

 

 ากืิญาญ  ุางบัว 
หัวห ไางา ฟาร์มและารงงา  

 

 ากุระาิรธิ์  าปวรร่า 
หัวห ไางา กิุกรรม ักพรัก  ักศึกษา 

 

 ากพัน า  รป่งาพธิ์ตระกูล 
หัวห ไางา พรูรัณุรึกษา 

 

 ากพัน า  รป่งาพธิ์ตระกูล 
หัวห ไางา าภณุการพรัก การาุ  

 

 ากรนา ู   บปญการป่ 
หัวห ไาแผ กวิชาาามัญาัมพั ธ ์

 

 

 ากรนา ู   บปญการป่ 
หัวห ไางา ุกพรุง 

 

 างพรริพก์  พงแกไว 
หัวห ไางา แ ะแ วุาชัพและการุักหางา  

 

 างุระรปม   ้กรรุก 
หัวห ไางา าวัากิการ ักพรัก  ักศึกษา 

 

 ากาป รร  บูร่์พงษ์รุง 
หัวห ไางา าพรงการพิพศษและการ 

บริการชปมช  

 

 างาากุ้   ตระกูลาั ติ 
หัวห ไางา ุระชาาัมพั ธ ์

 

 ากวิพชักร   บัวชภณ  
หัวห ไางา พัน าหลักาูตรการพรัก การาุ  

 

 

 ากุระาิรธ์ิ  าปวรร่า 
หัวห ไางา ุาชัวศึกษาระบบรวิืาพั 

 

 างาปุิรา   าาก าพ 
หัวห ไางา วักผลและุระพมิ ผล 

 

 

 างกปลศา ต์  พุริญาม 
หัวห ไางา วิรกบริการและหไุงามปก 

 

 ากืิญาญ  ุางบัว 
หัวห ไาแผ กวิชาพภชศาาตร์ 

 

 าก้าว  พลภณุงาั ิล 
หัวห ไาแผ กวิชาาัตวศาาตร์ 

 
 ากวิรัช   ช่วกกาญุ ์ 

หัวห ไาแผ กวิชาช่างกลพกษตร 
 

 

 าง นุาืา  ก๋งพม่ง 
หัวห ไาแผ กวิชาบริหารธปรกิุ 

 

 างมั่ฑ า   พุริญาม 
หัวห ไาแผ กวิชาุปตาาหกรรม

พกษตร 

17 
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1.4 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
 

ล ำดับที่ ผลงำนดีเด่น หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. 

้กไรับรางวัลรุงช ะพลิศุั กับ  1  าพรงงา วิรกาศาาตร์ 
ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  พรภณุงผลการ้ชไซิง า
า ุุก้ซก์ าา  ตุ่การพุริญพติบาต และการพพิณมผลผลิต
ขุง แตงกวา  ขุงุาชัวศึกษาุังหวัก พรศรัธรรมราช 

พกักรติบัตร 

2. 

้กไรับรางวัล ช ะพลิศ ุั กับ 1  าพรงงา วิรกาศาาตร์ 
ระ กับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ   พรภณ ุง  การพัน า
ผลิตืั่ฑ์ ้นาชา้บรปพรัก พรศพรไุมกภณม ขุงุาชัวศึกษา
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

พกักรติบัตร 

3. 
้กไรับรางวัลรุงช ะพลิศุั กับ  1  าิณงุระกิษก์ ุระพืร
ผลิตืั่ฑ์าน า พ ร็ ุรู ุ  พ รภณ ุ งผ ลิตืั่ฑ์ ถ่ ากพกาธิ ้ ก่         
ขุงุาชัวศึกษาุังหวัก พรศรัธรรมราช 

พกักรติบัตร 

4. 

วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช ้กไพะแ  
รวมุากการแข่งขั รักษะ วิชาชัพการุระชปมวิชาการ 
ุกร   .ระกับืาพ ืาพ้ตไ พรั้งรัณ  3 6 ระหว่างวั รัณ 8 - 12
ธั วาพม 2557 พุ็ ุั กับรัณ 2 ขุงืาพ้ตไ 

การุระชปมวิชาการ ุกร .
ระกับืาพ ืาพ้ตไ พรั้งรัณ 3 6

ระหว่างว ัรัณ 8 – 12 ธั วาพม
2557่ วิรกาลักุระมงชปมพร
พขตรุปกมศักกิ์ ุังหวักชปมพร 

5. 
วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช ้กไรับการ
พักพลภุกพุ็ ห ่วก ุกร. กัพก่  ระกับืาพ  ืาพ้ตไ   

การุระชปมวิชาการ ุกร .
ระกับืาพ ืาพ้ตไ พรั้งรัณ 3 6

ระหว่างว ัรัณ 8 – 12 ธั วาพม
2557่ วิรกาลักุระมงชปมพร
พขตรุปกมศักกิ์ ุังหวักชปมพร 

6. 
วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช ้กไพะแ  
รวมุากการแข่งขั รักษะวิชาชัพ ้ งา ุระชปมวิชาการ 
ุกร  .ระกับชาติ   พุ็ ุั กับรัณ 4 

ร่วมงา ุระชปมวิชาการ ุกร .
ระกับชาติ พรั้งรัณ 3 6 ระหว่าง

วั รัณ 10 - 14 กปมืาพั ธ์ 2448 
่ วิรกาลักพกษตรและ
พรพา าลกัตาก 

7. 
วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  ผ่า การ
ตรวุพิุาร่าพักพลภุก ุกร. ห ่วกกัพก่  ระกับชาติ 
ุระ นุาุีการศึกษา 2444    

าล่และพกักรติบัตร 

1.4 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ  (ต่อ) 
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ล ำดับที่ ผลงำนดีเด่น หลักฐำนอ้ำงอิง 

7. 
ามาชิกกัพก่ ระกับืาพ ืาพ้ตไ ุระ นุาุีการศึกษา 2444 
พภุ  ากพุ ่รงพ์ พพ็งากปล 
 

พกักรติบัตร 

8. 
ามาชิกกัพก่ ระกับชาติ ุระ นุาุีการศึกษา 2444 พภุ  าก
พุ ่รงพ์ พพ็งากปล 
 

พกักรติบัตร 

9. 

พรู - ุาุารก์ ้กไรับการพชิกชูพกักรติผูไรนาพปุ่ระากช ์แก่
ุงพ์การฯ ุระ นุาุีการศึกษา 2444 ระกับืาพ ืาพ้ตไ 
ห ่วก พรศรัธรรมราช ้กไแก ่

-  างุรา่ั ต้ังพกักรติกนาุาก 
-  างรัศ ัก์ พงษ์ามัพร 
-  ากุัรศักก์ิ พงาง 

พกักรติบัตร 

10. 

 างกัลกา ั  ช่วกกาญุ ์  ้กไรับการพชิกชูพกักรติผูไรนา
พปุ่ระากช ์แกุ่งพ์การฯ ระกับชาติ  ากก้กไรับพข็มุาก
ามพก็ุพระพรพรัต ราชาปกา ฯ ากามบรมราชกปมารั  
ุระ นุาุีการศึกษา 2444 

พข็มพชิกชูพกักรติ 

 
1.5 ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
 พวามานาพร็ุตามพุ้าหมากขุงการกนาพ ิ งา ตามมาตรกา การศึกษาขุงาถา ศึกษา ุระ นุาุี
การศึกษา 2557 ซึณงุระชาพมขุงาถา ศึกษา้หไพวามพห็ ชุบ มักัง ั้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

1.5.1 การบริหารุักการาถา ศึกษา  
  าถา ศึกษามัระบบบริหาร ุักการรัณ มั

พป่ืาพ้กไมาตรกา  

1.5.2 การพัน าผูไพรัก  

  ผูไพรัก มัการพัน าพป่ืาพรางการพรัก  มั
ศักกืาพและมัพป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์ 
ตามพก่ฑ์มาตรกา การศึกษา 

1.5.3 การพัน าหลักาูตรและการุักการพรัก      
การาุ    

  าถา ศึกษามัหลักาูตรามรรถ ะและ
ุักการพรัก การาุ  ากกพ ไ ผูไพรัก พุ็ 
านาพัญ 

1.5.4 การวิุักและพัน าผลงา าพรงงา ราง
วิชาชัพ  าิณ งุระ กิษก์   วัตกรรมและ

ผูไ พรัก และพรู ผูไาุ รนาวิ ุักและพัน าผลงา  
าพรงงา รางวิชาชัพ าิณงุระกิษก์และ วัตกรรม 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

งา วิุัก 

1.5.5 การบริการรางวิชาการวิชาชัพแก่ชปมช     
และาังพม 

          บริการวิชาการและวิชาชัพแก่ชปมช  ุงพ์กร 
ืาพรัก พุกช  และห ่วกงา ต่างๆ 

1.5.6 การุักหารรัพกากรและแหล่งการพรัก รูไ 
 มัุาพาราถา รัณ วัากปุปุกร่์ และระบบ
พ ร พ า  า ล กั า า ร า  พ ร ศ รัณ รั  า มั ก  แ ล ะ มั
าืาพแวกลไุมรัณพุภุ้ตุ่การพุ็ แหล่งพรัก รูไ 

1.4.7 การพัน าพรูและบปพลากรรางการศึกษา 

 พรูและบปพลากรรางการศึกษา้กไรับการ
พัน ากไ า วิ ช าการและวิ ชา ชัพ  มั พป่ธร รม 
ุรรกาบรร่แห่งวิชาชัพ 

1.4.8 การุลูกฝังุิตานา ึกและพาริมารไางพวาม
พุ็ พลพมภุง้รกและพลาลก  

 าถา ศึกษามัพพรภุข่ากพวามร่วมมภุ้ การ
ุักการศึกษา 

1.4.9   การุระกั พป่ืาพการศึกษา           ผูไานาพร็ุการศึกษา 

 
1.1 ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

พวามานาพร็ุตามพุ้าหมากขุงแผ บริหารพวามพาัณกง ุระ นุาุีการศึกษา 2557 ซึณงุระชาพมขุง
าถา ศึกษา้หไพวามพห็ ชุบมักัง ั้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

1.6.1 พวามพาัณกงกไา พวามุลุกืัก  ขุงผูไพรัก  
พรู และบปพลากรืาก้ าถา ศึกษา                                  

 ผูไ พ รั ก   พ รู  แ ล ะ บป พ ล า ก ร ื า ก ้   
าถา ศึกษามัพวามุลุกืัก้ ชัวิตและ
รรัพก์าิ  

  1.6. 2  พวามพาัณกงกไา การระพลาะวิวาร 
 ้ม่มั พหตประพลาะวิวารพกิกขึ้  ืาก้ 

าถา ศึกษา 

1.6. 3  พวามพาัณกงกไา าิณงพาพติก      ้ม่มัาิณงพาพติกืาก้ าถา ศึกษา 

1.6. 5  พวามพาัณกงกไา าังพม  พช่   การต้ังพรรื์      
กุ่ วักุั พวร         

 ผูไพรัก  พรูและบปพลากรืาก้ าถา ศึกษา 
้ม่มัพฤติกรรม กไา ชูไาาว 

1.6. 4  พวามพาัณกงกไา การพ ั และการมัณวาปม 

 ผูไ พ รั ก   พ รู  แ ล ะ บป พ ล า ก ร ื า ก ้   
าถา ศึกษา ้ม่มัพฤติกรรมมัณวาปม กไา การ
พ ั  
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  ตอนที่  2 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 
2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

1. ปรัชญำ 
“พุิกาุกาา้หไบปพพล้กไ ฝึกฝ ้ าิณง รัณต พุงถ ักและา ุ้พพภณุพัน า้หไบรรลปขัก

พวามาามารถาูงาปกขุงต ” 
 2. วิสัยทัศน์ 
  วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พุ็ าถา ศึกษารัณมัพวามพุ็ พลิศรางวิชาชัพ
พู่พป่ธรรม มัระบบการบริหารุักการรัณมัพป่ืาพมป่งาู่มาตรกา าากล 
 3. พันธกิจ 
  1. ุักการศึกษาาู่พวามพุ็ พลิศรางวิชาชัพพู่พป่ธรรม 
  2. พัน าระบบการบริหารุักการ้หไาุกพลไุงกับหลักพก่ฑ์และวิธัการบริหารบไา พมภุงรัณกั 
  3. า่งพาริมการพัน าาังพมและชปมช ้ กไา วิชาชัพุก่างกัณงกภ กไวกพรพา าลกัและืูมิุัญญา
้รก 
  4. พัน าบปพลากร้หไมัศักกืาพกไาวรั ตุ่การพุลัณก แุลงรางพรพา าลกัและาังพมุก่าง
ตุ่พ ภณุง 
 4. อัตลักษณ ์ “รักษะพกัณกม” 
2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

พพภณุ้หไการกนาพ ิ การุักการศึกษาขุงาถา ศึกษาบรรลปพุ้าหมากตามแผ พัน าพป่ืาพการุัก
การศึกษา  ุึงกนาห กกปรธศาาตร์การพัน ากัง ั้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

2.2.1 การบริหารุักการ 

าถา ศึกษา  
  

าถา ศึกษามัระบบบริหารุักการ
รัณมัพป่ืาพ้กไมาตรกา  

1) พัน าการบริหารงา ขุงผูไบริหาร
รัณาุกพลไุงกับแผ กปรธศาาตร์และ
ก า ร มั า่ ว  ร่ ว ม ข ุ ง ุ ร ะ ช า พ ม
ุ า ชั ว ศึ ก ษ ากไ ว ก พ ว าม า ุ ร่ ง ้ า  
ตรวุาุบ้กไ 
2) ุักและพัน าาพรงารไ างการ
บริหาราถา ศึกษา้หไ พุ็ ุ้ตาม
ระพบักบขุง าุศ. 
3)  พัน าระบบาารา พรศขุง
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าถา ศึกษา้หไ พุ็ ุัุ ปุบั และมั
พวามถูกตไุงขุงขไุมูลและ นาการ
ุักการพวามรูไมา้ชไ ้ การพัน า
การศึกษา 

5 )  พั น  า ร ะบ บ  ิ พ ร ศ  ติ กต าม
ตรวุาุบ ุระพมิ ผล การุฏิบัติงา   
้หไมัุระาิรธิืาพ 

4) พัน าระบบและกล้กการุระกั 
พป่ืาพืาก้ ขุงาถา ศึกษาพขไาาู่
การุฏิบัติงา ตามุกติขุงบปพลากร
รปกระกับ 

2.2.2 การพัน าผูไพรัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

ผูไ พ รั ก มั ก า ร พัน าพป่ืาพ
รางการพรัก  มัศักกืาพและมั
พป่ลักษ่ะพึงุระางพ์ตามพก่ฑ์
มาตรกา การศึกษา 

 
 
 

1 ( ุักรนาระบบการกูแล ักพรัก ุก่าง
ตุ่พ ภณุงและมัุระาิรธิืาพ 

2 (  ุักบริการตรวุาุบาารพาพติก
้หไกับผูไพรัก  

3 (  ุักกิุกรรมา่งพาริมกไา วิชาการ  
พป่ธรรม ุริกธรรม และพ่า ิกมรัณกั
งาม้ วิชาชัพรวมร้ังกไา บปพลิกืาพ 
และม ปษกาัมพั ธ์ 

5 (  ุักกิุกรรมา่งพาริมการุ ปรักษ์
าิณงแวกลไุม วัน ธรรม ุระพพ่ั  
และรนา ปบนารปงศิลุวัน ธรรม 

4 (  ุระาา พพรภุข่ากผูไุกพรุงและ
ชปมช  พพภณุพัน าพป่ลักษ่ะุั พึง
ุระางพ์ขุงผูไพรัก  

6 (  พัน าพป่ลักษ่ะขุงผูไานาพร็ุ
การศึกษารัณาถา ุระกุบการหรภุ
ห ่วกงา พึงพุุ้ 

 าถ า ศึ ก ษ ามั ห ลั ก าู ต ร ก า  
ามรรถ ะและุักการพรัก การ
าุ ากกพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ 

7  (  ุรับพภ้ กา ผูไ พรัก ้หไมัพวามรูไ
พวามขไาุ้้ หลักการาภณ ุาาร ร้ัง
ืาษา้รกและืาษาต่างุระพรศ



38 
 

 

 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 นามาุระกปกต์้ชไ้ งา ุาชัพ้กไุก่าง
พหมาะาม 

4 (  พัน าพวามรูไและรักษะการ้ชไ
พรพา าลกั รัณ นุ า พุ็ ้ การศึกษา
พไ พวไาและุฏิบัติงา วิชาชัพ้กไุก่าง
พหมาะามง 

2.2.4 การวิุักและพัน าผลงา 
าพรงงา รางวิชาชัพ  าิณงุระกิษก์ 
 วัตกรรมและงา วิุัก 

ผูไพรัก และพรูผูไาุ รนาวิุักและ
พัน าผลงา าพรงงา รางวิชาชัพ  
าิณงุระกิษก์และ วัตกรรม 

1  (  า่งพาริมและา ับา ป ้หไพรูผูไาุ 
และ ักพรัก   ักศึกษา รนา วัตกรรม  
าิณงุระกิษก์ งา วิุักและาพรงงา  

2 (  า่งพาริมและา ับา ป ้หไพรูผูไาุ 
และ ักพรัก    ักศึกษา รนา วัตกรรม  
าิณงุระกิษก์ งา วิุักและาพรงงา รัณมั
ุระากช ์รางวิชาชัพและ  /หรภุ นาุ้
พผกแพร่ระกับชาติ 

3 (  ุักงบุระมา่านาหรับ้ชไ้ การ
ารไาง พัน า และพผกแพร่ วัตกรรม  
าิณงุระกิษก์ งา วิุัก และาพรงงา   
้หไาุกพลไุงกับืารกิุตาม ากบาก
และตามพวามตไุงการขุงผูไรนา 

5 (  ุักกิุกรรมพผกแพร่ขไุมูลข่าวาาร
พกัณ ก วกับ วั ตกรรม  าิณ งุระ กิษ ก์  
งา วิุักและาพรงงา กไวกวิธัการและ
ชุ่งรางรัณหลากหลาก 

2.2.5 การบริการรางวิชาการ
วิชาชัพแก่ชปมช และาังพม 

 

บริการวิชาการและวิชาชัพแก่
ชปมช ุงพ์กรืาพรัก พุกช และ
ห ่วกงา ต่าง ๆ ตาม ากบาก
รักบาล และพวามตไุงการขุง
ผูไรับบริการ 

1  (  ุักกิุกรรม  /าพรงการบริการ
วิชาชัพและฝึกรักษะวิชาชัพ้หไกับ
ุระชาช รปกระกับ 

2 (  ุักงบุระมา่านาหรับกิุกรรม/
าพรงการรัณ้หไบริการวิชาชัพและฝึก
รักษะวิชาชัพ้หไาุกพลไุงกับืารกิุ
ตาม ากบากและตามพวามตไุงการ
ขุงุระชาช  
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2.2.6 การุักหารรัพกากรและ
แหล่งการพรัก รูไ   

าถา ศึกษามัุาพาราถา รัณ วัากป
ฝึก พรปืั่ฑ์  ระบบพรพา าลกั
าารา พรศรัณ รั ามั ก และ ุัก
าืาพแวกลไุมรัณพุภุ้ตุ่การพุ็ 
แหล่งพรัก รูไ 

1  (  พัน า ุรับุรปงและซุ่มแซม
ระบบพุมพิวพตุร์  ้หไพหมาะามและ
พพักงพุกับ นุา ว ผูไพรัก  

2 (  พัน า ุรับุรปง และซุ่มแซม  
ุาพารพรัก  หไุงพรัก  ารงฝึกงา   
หไุงุฏิบัติการ ้หไพหมาะามและมั
บรรกากาศพุภุ้ตุ่การพรัก รูไ และพกิก
ุระากช ์าูงาปก 

3 (  พัน า ุรับุรปง และซุ่มแซม
ศู ก์วิรกบริการ ้หไพหมาะามพุภุ้ตุ่
การพุ็ แหล่งพรัก รูไ 

5 (  พัน า ุรับุรปง และซุ่มแซม  
พรปืั่ฑ์และุปุกร่์้หไพพักงพุ มั
พวามพหมาะามและรั ามัก ุกู่้ 
าืาพ้ชไงา ้กไกั 

4 (  ุักระกมรรัพกากรุากแหล่งต่าง 
ๆ ร้ังืาก้ และืาก ุกาถา ศึกษา  
พพภณุา ับา ป การุักการศึกษาุก่างมั
ุระาิรธิืาพ 

4( พัน าระบบพรพา าลกัาารา พรศ
้หไ มั พ วาม รั ามั ก พพั ก งพุและ
พหมาะามกับพวามตไุงการศึกษา
พไ พวไาขุง ักพรัก  

4 (  ุั ก า ื า พ แ ว ก ลไ ุ ม ื า ก ้  
าถ า ศึ ก ษ า  ้ หไ  ่ า ุ กู่  มั พ ว า ม
ุลุกืัก พหมาะามกับการพุ็ แหล่ง
พรัก รูไ 

2.2.7 การพัน าพรูและบปพลากร
รางการศึกษา 

 
 
 

พรูและบปพลากรรางการศึกษา
้กไรับการพัน ากไา วิชาการและ
วิชาชัพ  มัพป่ธรรมุรรกาบรร่
แห่งวิชาชัพ 

 

1  (  า่งพาริมและา ับา ป ้หไบปพลากร
ืาก้ าถา ศึกษา้กไรับการพัน า
ตามห ไารัณรัณรับผิกชุบ 

2( ุักกิุกรรมพัน าพรูและบปพลากร
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รางการศึกษาุก่างพุ็ ระบบและ
ตุ่พ ภณุง 

3 (  า่ง พาริมและา ับา ป พรูและ
บปพลากรรางการศึกษา้หไพขไารับการ
พัน าุากห ่วกงา ตไ าังกักและ
ห ่วกงา ุภณ  ๆ 

2.2.8 การารไางพพรภุข่ากพวาม
ร่วมมภุ้ การุักการศึกษา        

                                        
                                        

                                         

มัพพรภุข่ากพวามร่วมมภุ้ การุัก
การศึกษาร้ังืาก้ และืาก ุก
าถา ศึกษา 

1  (  ารไางพพรภุข่ากพวามร่วมมภุกับ
าถ า ุ ร ะ ก ุ บ ก า ร ร่ ว ม กั  ุั ก
การศึกษา 

2 (  ุักหาผูไพชัณกวชาญ ผูไรรงพป่วปนิ  
หรภุืูมิุัญญารไุงถิณ  มัา่ว ร่วม้ 
การพัน าผูไพรัก  

 
2.3 มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง                   

พพภณุ้หไการบริหารพวามพาัณกงขุงาถา ศึกษาบรรลปพุ้าหมากตามแผ บริหารพวามพาัณกงุึงกนาห ก
มาตรการุุ้งกั และพวบพปมพวามพาัณกงกัง ั้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ มำตรกำรป้องกันและควบคุม 

2.3.1  พ ว าม พ าัณ ก ง กไ า  พ ว าม     
ุลุกืักขุงผูไพรัก  พรู และ     
บปพลากรืาก้ าถา ศึกษา                                  

ผูไพรัก  พรู และบปพลากรืาก้ 
าถา ศึกษามัพวามุลุกืัก้ 
ชัวิตและรรัพก์าิ  

1) ุักระบบการุฏิบัติห ไารัณพวรกาม  
้ าถา ศึกษา 

2) ารไางุิตานา ึกการมัา่ว ร่วม้ การ
ช่วกกูแลพวามุลุกืัก้ ชัวิตและ
รรัพก์าิ ขุงา่ว รวม 

2.3.2 พวามพาัณกงกไา การระพลาะ
วิวาร                   

                                       
                                        

้ม่มั พหตประพลาะวิวารพกิกขึ้ 
ืาก้ าถา ศึกษา 

1) ุักระบบการกูแลผูไ พรั ก  และ
บป พ ล า ก ร ื า ก ้  า ถ า  ้ หไ มั
ุระาิรธิืาพ ้กไแก่ การมุบหมาก
ห ไารัณ การุักรนาพู่มภุุฏิบัติงา  การ
พผไาระวัง การตรวุพไ ุาวปธ การกนากับ
ติกตาม และรากงา ผล 

2) ุักกิุกรรมารไางพาริมการรนางา 
ร่วมกั  การารไางพวามรักพวามผูกพั   
พ ว าม พ ุภ้ ุ ุ าร ร ต่ ุ กั   ื า ก ้  
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าถ า ศึ ก ษ าุ ก่ า ง ต่ ุ พ  ภณ ุ ง แ ล ะ
พหมาะาม 

2.3.3 พวามพาัณกงกไา าิณงพาพติก    
  

้ม่มัาิณงพาพติกืาก้ าถา ศึกษา 1) ุักระบบการกูแลผูไ พรั ก  และ
บปพลากรืาก้ าถา ศึกษา้หไมั
ุระาิรธิืาพ ้กไแก่ การมุบหมาก
ห ไารัณ การุักรนาพู่มภุุฏิบัติงา  การ
พักกรุง การพผไาระวัง การตรวุพไ 
และการตรวุาารพาพติก การกับกนา
ติกตาม และรากงา ผล 

2) ุักกิุกรรม้หไพวามรูไ พวามพขไาุ้
พกัณกวกับพิษืักขุงาิณงพาพติก ุก่าง
ตุ่พ ภณุงและพหมาะาม 

2.3.5 พวามพาัณกงกไา าังพม พช่   
การตั้งพรรื์กุ่ วักุั พวร 

        

ผูไพรัก  พรู และบปพลากรืาก้ 
าถา ศึกษา้ม่มัพฤติกรรมกไา ชูไ
าาว 

1) ุักระบบการกูแลผูไ พรั ก  และ
บปพลากรืาก้ าถา ศึกษา้หไมั
ุระาิรธิืาพ ้กไแก่ การมุบหมาก
ห ไารัณ การุักรนาพู่มภุุฏิบัติงา  การ
พักกรุง การพผไาระวัง  การกนากับ
ติกตาม และรากงา ผล 

2) ุักกิุกรรม้หไพวามรูไ พวามพขไาุ้
พกัณกวกับพพศศึกษา ุก่างตุ่พ ภณุงและ
พหมาะาม 

3) ุักกิุกรรมา่งพาริมการุฏิบัติต 
้หไ มั พป ่ ธ ร ร ม  ุ ริ ก ธ ร ร ม  แ ล ะ
ุรรกาบรร่วิชาชัพุก่างตุ่พ ภณุงและ
พหมาะาม 

2.3.5 พวามพาัณกงกไา การพ ั      
และการมัณวาปม   
 

ผูไพรัก  พรู และบปพลากรืาก้ 
าถา ศึกษา้ม่มัพฤติกรรมมัณวาปม
กไา การพ ั  

1) ุักระบบการกูแลผูไ พรัก  และ
บปพลากรืาก้ าถา ศึกษา้หไมั
ุระาิรธิืาพ ้กไแก่ การมุบหมาก
ห ไารัณ การุักรนาพู่มภุุฏิบัติ การพัก
กรุง การพผไาระวัง การกนากับติกตาม  
และรากงา ผล 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ มำตรกำรป้องกันและควบคุม 

2) ุักกิุกรรม้หไพวามรูไ พวามพขไาุ้
พกัณกวกับารษขุงการพล่ การพ ั   
ุก่างตุ่พ ภณุงและพหมาะาม 

3) ุักกิุกรรมา่งพาริมการุฏิบัติต 
้หไ มั พป ่ ธ ร ร ม  ุ ริ ก ธ ร ร ม  แ ล ะ
ุรรกาบรร่วิชาชัพุก่างตุ่พ ภณุงและ
พหมาะาม 

 
2.4 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

2.4.1 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

1) าถา ศึกษาพวรุักกิุกรรมต่างๆ พพภณุารไาง
พวามตระห ัก้หไผูไพรัก พห็ พวามานาพัญขุง
การพตรักมการพพภณุุุกุ้รนางา พมภณุานาพร็ุ
การศึกษา พช่  การพชิญผูไุระกุบการมา้หไ
พวามรูไ้ การพตรักมตัวพพภณุุุกุุ้ระกุบ
ุา ชัพ  ุักกิ ุก ร รม ศึกษา กู ง า  และ ฝึก
ุระาบการ่์งา ุาชัพ ุักกิุกรรม้หไพวามรูไ
และรักษะพภ้ กา ้ การรนางา ้ าถา ศึกษา
ุก่างตุ่พ ภณุง 

1  . าถา ศึกษา้กไุักการุระชปมพ่ะกรรมการ้ การ
พักพลภุกาถา ุระกุบการ  ห ่วกงา   และรนาพวาม
ร่วมมภุ้ การา่งผูไพรัก พขไาฝึกงา ตรง  หรภุ าัมพั ธ์กับ
าาขางา  

2.  ุัก้หไมัการุกม ิพรศผูไพรัก ผูไพรัก  กุ่ ุุกุ้ฝึกงา  
พรไุมมุบห ังาภุพู่มภุการฝึกงา  

3  . แต่งต้ังพ่ะกรรมการการ ิพรศการฝึกงา ้ าถา 
ุระกุบการ และ้หไุุก ิพรศ้ม่ ไุกกว่า 2 พรั้ง 

5 . กนาห กพก่ฑ์การวักผลุระพมิ ผลการฝึกงา   และ้หไ
วักผลร่วมกับาถา ุระกุบการ  ห ่วกงา  

4  . วิรกาลักฯ มัการาัมม าการฝึกงา ขุงผูไพรัก ร่วมกับ
าถา ุระกุบการ  ห ่วกงา รัณผูไพรัก ฝึกงา  

2) ุักรนาาพรงการ าพรงงา วิชาชัพ หรภุ
าิณงุระกิษก์ขุงผูไพรัก รัณมัวัตถปุระางพ์รัณชักพุ  
พภุ ้หไ้กไผลงา รัณาามารถ นาุ้้ชไุระากช ์้ 
งา ุาชัพ้กไ ากก้หไมัผูไุระกุบการงา ุาชัพ
พุ็ รัณุรึกษาร่วมหรภุ้หไการา ับา ป  

าถ า  ศึ ก ษ า มั ก า ร  น า ขไ ุ มู ล ข่ า ว า า ร   ม า
ุระชาาัมพั ธ์   และพชิญชว   มัการุัการรงบุระมา่  
พพภณ ุ า่ง พาริ มา ับา ป   ้หไ ผูไ พ รั ก ุักรนา    าพรงการ   
าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์หรภุงา วิุัก   พรไุมร้ัง นาุ้้ชไ
ุระากช ์้ การพัน าการพรัก การาุ    และุระกุบ
ุาชัพขุงผูไรัณา ุ้   ร้ัง้ าถา ศึกษา  ชปมช    พพภณุ นาุ้
ุระกปกต์้ชไ้ การุระกุบุาชัพ  มัการพผกแพร่ผลงา ตุ่
าาธาร่ช  
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

3) พวรมัมาตรการ้หไพรูรปกพ มัผลงา รัณพุ็ 
 วัตกรรม าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุ
งา วิุักรัณาามารถ นาุ้้ชไุระากช ์้ งา 
ุาชัพ้กไุก่าง ไุกุีละ 1 ผลงา  ากก
าถ า  ศึ ก ษ า ุ า ุ ้ หไ ก า ร า  ั บ า  ป  กไ า  
งบุระมา่้ งา รัณพุ็ พุ้าหมากหลักขุง
าถา ศึกษา 

           าถา ศึกษามัการ นาขไุมูลข่าวาาร  ุระชาาัมพั ธ์ 
 และพชิญชว   มัการุัการรงบุระมา่   พพภณุา่งพาริม
า ับา ป   ้หไ พรู ุักรน าาพรงการ   าิณ งุระ กิษก์   งา 
ารไางารรพ์หรภุงา วิุัก พรไุมร้ัง นาุ้้ชไุระากช ์้ การ
พัน าการพรัก การาุ และุระกุบุาชัพขุงผูไรัณา ุ้  
ร้ัง้ าถา ศึกษา  ชปมช    พพภณุ นาุุ้ระกปกต์้ชไ้ การ
ุระกุบุาชัพ  มัการพผกแพร่ผลงา ตุ่าาธาร่ช  

 

4) ้หไรปกแผ กาาขาวิชาุักรนาแผ งา าพรงการ
รัณชักพุ พพภณุุักการ้หไผูไพรัก รปกพ ้กไุักรนากิ
กรรมการบริการวิชาการ วิชาชัพ ้ าาขางา รัณ
พรัก พุ็ ุระ นุารปกุี 
 

1. ุระชปมแผ กวิชา 

2. ศึกษาพไ พวไาหาุาชัพรัณพหมาะามกับรไุงถิณ   ากกพ ไ 
หลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง 

3.  ฝึกุาชัพต่าง ๆ  ้หไกับุระชาช ผูไา ุ้  พพภณุ นาุ้้ชไ้ 
การุระกุบุาชัพ 

4. กนาพ ิ การฝึกุบรมุาชัพรัณพหมาะาม  ตามรัณชปมช 
ตไุงการ  และกนาพ ิ การฝึกุบรมตามแผ รัณวาง้วไ 
5. ติกตามุระพมิ ผลและารปุผล 

 

4) ้หไรปกแผ กาาขาวิชาุักรนาแผ งา าพรงการ
รัณชักพุ พพภณุุักการผูไพรัก ้หไพรัก รูไงา ุาก
ุระาบการ่์ุริง้ าาขารัณพรัก  พุ็ ุระ นุารปก
ุี 

1  . ุักรนาาพรงการแผ กวิชา พพภณุุัการรงบุระมา่้ การ
พรัก การาุ  ้ รากวิชาาพรงการ 

2  . ฝึกุาชัพต่าง ๆ  ้หไกับผูไ พรัก   พพภณุ นาุ้้ชไ้ การ
ุระกุบุาชัพ ตามแผ การพรัก รูไวิชาาพรงการ 

3  .ติกตามุระพมิ ผลและารปุผล  

 

2.4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

1) าถา ศึกษาพวรมัการุักระบบบริหารการ
ุักการพรัก การาุ รัณมป่งาู่การพัน า้หไผูไพรัก 
มัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก และุบการศึกษา้หไมั
นุา ว พพิณมมากขึ้  รปกาาขาวิชา 

      พรูผูไาุ ุักการพรัก การาุ   ตามแผ การุักการ
พรัก รูไตามรัณวิรกาลักกนาห ก  ากกวิพพราะห์หลักาูตร  ุัก
กิุกรรมการพรัก การาุ ้หไาุกพลไุงกับพ ภุ้หารากวิชา  
และพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  ้หไพวามร่วมมภุ้ การุักรนา
แผ การุักการพรัก รูไ   และการ ิพรศการาุ   ุักรนา
าพรงการวิชาชัพต่าง ๆ  รัณา่งพาริม้หไผูไพรัก ุบการศึกษา้หไมั
นุา ว พพิณมมากขึ้  

2) พรูผูไาุ พวรมัผลงา   วัตกรรมการพรัก       าถา ศึกษา นาขไุมูลข่าวาาร   ุระชาาัมพั ธ์   และ
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

การาุ  รปกืาพพรัก  และพมภณุ นาุ้้ช่ฝึก
ผูไพรัก แลไว พวรมัการรากงา ผลการพัน าากก
้ชไกระบว การวิุัก พพภณุรุงรับการุระพมิ 
ืาก ุกรุบตุุ่้ 

พชิญชว   มัการุัการรงบุระมา่   พพภณุา่งพาริมา ับา ป   
้หไพรู ุักรนาาพรงการ   าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์หรภุ
งา วิุัก พรไุมร้ัง นาุ้้ชไุระากช ์้ การพัน าการพรัก 
การาุ และุระกุบุาชัพขุงผูไรัณา ุ้   ร้ัง้ าถา ศึกษา  
ชปมช   พพภณุ นาุุ้ระกปกต์้ชไ้ การุักการพรัก การาุ และ
การุระกุบุาชัพ  ากกรากงา ผลตุ่าถา ศึกษาพุ็ 
ุระ นุารปกุี  

3) าถา ศึกษาพวร้หไผูไรับผิกชุบกนาพ ิ งา 
การรากงา ผลการุฏิบัติงา ต่าง ๆ ุก่างมั
หลักกา ชักพุ และ นาพา ุวิรกาลัก้หไพุ็ 
ลนากับช้ั  การบังพับบัญชา 

1) งา บริหารงา รัณวุ้ ุักรนาพู่มภุการรากงา ผลการ
ุฏิบัติงา ต่าง ๆ 

2) ุระชปมช้ัแุง้หไบปพลากรรราบและถภุพุ็ แ วุฏิบัติ 

3) ้หไพนาแ ะ นา้หไบปพลากรุฏิบัติุก่างตุ่พ ภณุง 

4) าถา ศึกษาพวรมัการติกตามและ ิพรศการ
ุระพมิ ต พุงระกับบปพพลและรปกแผ กวิชา้หไ
พุ็ ุัุ ปุบั ุกู่พามุ 

       งา ุระกั พป่ืาพและมาตรกา การศึกษา วาง
แผ การุักรนา รากงา การุระพมิ ต พุง     ) SAR   (  ระกับ
บปพพล ขุงบปพลากรรปกพ  ้ าถา ศึกษา ระกับแผ กวิชา 
รปกแผ กวิ ชา  และระ กับาถา ศึกษา ซึณ ง มั พู่มภุการ
กนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้ ระกับาถา ศึกษาและพู่มภุ
กนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้  ระกับแผ กวิชา  ขไุมูล
และรากงา รัณพกัณกวขไุงกับการกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพ
ืาก้   านาหรับ้หไบปพลากร้ าถา ศึกษา้ชไพุ็ แ วุฏิบัติ
และรากงา ผลการกนาพ ิ งา แต่ละตัวบ่งช้ั  และมัการ
กนากับติกตามและตรวุาุบากกฝ่ากบริหารขุงาถา ศึกษา 

 

2.4.3 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ 

1) ุักหาแหล่งพรัก รูไพพิณมพติมรัณหลากหลากร้ัง
ืาก้ และืาก ุกาถา ศึกษา 

1) ุระชปมแผ กวิชา 

2) านารวุแหล่งพรัก รูไรั้งืาก้ และืาก ุกาถา ศึกษา 

3) ุักรนาแผ งา /าพรงการ 

2) ุักรนาแผ พัน าหลักาูตราถา ศึกษา้หไ
าุ กพลไ ุ ง กั บ พ ว ามตไ ุ ง ก า ร ข ุ ง าถ า 
ุระกุบการ 

1) ุระชปมแผ กวิชา 

2) านารวุพวามตไุงการแรงงา ขุงาถา ุระกุบการ 

3) ุักรนาหลักาูตราถา ศึกษา้หไาุกพลไุงกับพวามตไุงการ
ขุงาถา ุระกุบการ 

3) ุักหาผูไ พชัณกวชาญ ผูไรรงพป่วปนิ หรภุืูมิ
ุัญญารไุงถิณ  ร่วมุักการพรัก การาุ  และ

1) ุระชปมแผ กวิชา 

2) านารวุผูไพชัณกวชาญ ผูไรรงพป่วปนิ หรภุืูมิุัญญารไุงถิณ   
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

พัน าผูไพรัก  รัณตรงกับพวามตไุงการและาามารถพขไาร่วมุักการพรัก การ
าุ  และพัน าผูไพรัก  

3) ุักรนาแผ งา /าพรงการ 

4) ุักรนาแผ งบุระมา่า ับา ป กไา การ
ุักการพรัก  การาุ  ้หไาุกพลไุงกับาืาพ
พวามพุ็ ุริง 

1) ุระชปมแผ กวิชา 

2) ุักรนาุระมา่การงบุระมา่้ การุักการพรัก การ
าุ ขุงแผ กวิชารัณาุกพลไุงกับาืาพพวามพุ็ ุริง 

3) ุักรนาแผ งา /าพรงการ 

5) พัน าผลาัมฤรธิ์รางการพรัก ขุง ักพรัก 
้ ระกับ ุวช. ้หไ้กไพป่ืาพและมาตรกา ตาม
พก่ฑ์รัณกนาห ก 

1) ุระชปมแผ กวิชา 

2) ศึกษาผลาัมฤรธิ์รางการพรัก ขุง ักพรัก ้ ระกับ ุวช.
ขุงแผ กวิชา วิพพราะห์ ปุกพก่  ปุกกไุก และ ปุกรัณพวรพัน า 

3) ุักรนาแผ งา /าพรงการ 

6) ศึกษาวิุักพกัณกวกับผูไพรัก ้ม่านาพร็ุการศึกษา
้ ระกะพวลารัณหลักาูตรกนาห ก 

1) ุระชปมแผ กวิชา 

2) ศึกษา วิพพราะห์ าาพหตป/ุัญหาขุงผูไพรัก รัณ้ม่านาพร็ุ
การศึกษา้ ระกะพวลารัณหลักาูตรกนาห ก 

3) ุักรนาแผ งา /าพรงการ 
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ตอนที่ 3 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 

  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำร จนเป็นที่ยอมรับ
หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำง
วิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจนเป็น
ที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไกนาห ก้หไพรูผูไาุ   ุักรนาแผ การุักการพรัก รูไ  มัการวิพพราะห์
หลักาูตร้หไาุกพลไุงกับผูไพรัก   มัการบูร่าการพศรษกกิุพุพพักง  า่งพาริม้หไบปพลากร้กไุระพมิ ผลการ
พรัก รูไตามาืาพุริง  มัการ ิพรศการุักการพรัก รูไ  มัการตรวุแผ การุักการพรัก รูไขุงพรูผูไาุ   
 ุกุาก ั้ าถา ศึกษาา ับา ป การุักรนาาพรงการต่าง ๆ  รัณา่งพาริม้หไผูไพรัก มัการพัน ามากขึ้   พช่   
าพรงการบริการชปมช   าพรงการ Fix it center  การแข่งขั รักษะวิชาชัพ  พุ็ ตไ   พพภณุการพัน าผูไพรัก ้หไมั
พวามรูไรางวิชาการ  รักษะรางวิชาชัพ  และพป่ลักษ่ะุั พึงุระางพ์  าามารถพุ็ ผูไุระกุบการหรภุ
รนางา ้ าถา ุระกุบการ้กไพุ็ รัณกุมรับหรภุศึกษาตุ่้ ระกับาูงขึ้  
 ควำมพยำยำม  พรูผูไาุ ้กไุักการพรัก การาุ   ตามแผ การุักการพรัก รูไตามรัณวิรกาลักกนาห ก  
ากกวิพพราะห์หลักาูตร  ุักกิุกรรมการพรัก การาุ ้หไาุกพลไุงกับพ ภุ้หารากวิชา  และพ ไ ผูไพรัก พุ็ 
านาพัญ  ้หไพวามร่วมมภุ้ การุักรนาแผ การุักการพรัก รูไ  และการ ิพรศการาุ   ุักรนาาพรงการวิชาชัพต่าง 
ๆ  รัณา่งพาริม้หไผูไุระกุบการหรภุรนางา ้ าถา ุระกุบการ้กไ 
 สัมฤทธิ์ผล  ผูไพรัก และผูไานาพร็ุการศึกษาุาชัวศึกษา  มัพวามรูไรางวิชาการ  รักษะรางวิชาชัพและ
พป่ลักษ่ะุั พึงุระางพ์  าามารถพุ็ ผูไุระกุบการหรภุรนางา ้ าถา ุระกุบการุ พุ็ รัณกุมรับ  
าามารถศึกษาตุ่้ ระกับรัณาูงขึ้  ผูไพรัก มัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก  พฉลัณกาะาม  2.00 ขึ้ ุ้ พิกพุ็ รไุกละ 
91.25 ุกู่้  ระกับ กัมาก 
 กำรค ำนวณ 

   ร้อยละ =     
จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00  
 ขึ้นไป     

  x 100 

                             จ ำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด – จ ำนวนผู้เรียนท่ีออกกลำงคัน 
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  ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก พฉลัณกาะาม 2.00 ขึ้ ุ้พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก ร้ังหมกร้ัง ั้กกพวไ ผูไพรัก รัณุุกกลางพั  ้ ระกับ ุวช  .และ 

ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุง
าถา ศึกษา พิกพุ็  รไุกละ 40 

5 

 
 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก พฉลัณกาะาม 2.00  ขึ้ ุ้พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก ร้ังหมกร้ัง ั้กกพวไ ผูไพรัก รัณุุกกลางพั  ้ ระกับ ุวช  .

และ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุง
าถา ศึกษา พิกพุ็ รไุกละ 80 ขึ้ ุ้ 

5 

กั 

ผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก พฉลัณกาะาม 2.00  ขึ้ ุ้พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก ร้ังหมกร้ัง ั้กกพวไ ผูไพรัก รัณุุกกลางพั  ้ ระกับ ุวช  .

และ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุง
าถา ศึกษา พิกพุ็ รไุกละ 70  – 79.99 

4 

พุ้ชไ 

ผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก พฉลัณกาะาม 2.00 ขึ้ ุ้พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก ร้ังหมกร้ัง ั้กกพวไ ผูไพรัก รัณุุกกลางพั  ้ ระกับ ุวช .

และ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุง
าถา ศึกษา พิกพุ็ รไุกละ 60 – 69.99 

3 

ตไุงุรับุรปง 

ผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก พฉลัณกาะาม 2.00  ขึ้ ุ้พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก ร้ังหมกร้ัง ั้กกพวไ ผูไพรัก รัณุุกกลางพั  ้ ระกับ ุวช  .

และ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุง
าถา ศึกษา พิกพุ็ รไุกละ 50  – 59.99 

2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก พฉลัณกาะาม 2.00  ขึ้ ุ้พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก ร้ังหมกร้ัง ั้กกพวไ ผูไพรัก รัณุุกกลางพั  ้ ระกับ ุวช  .

และ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุง
าถา ศึกษา ตณนากว่ารไุกละ 50 

1 
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 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ  
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
  - ขไุมูลผูไพรัก ร้ังหมก 
  - ขไุมูลผูไพรัก รัณลงระพบัก พรัก ร้ังหมก 
  - ขไุมูลผูไพรัก รัณุุกกลางพั  
  - ขไุมูลขุงผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์รางการพรัก พฉลัณกาะาม 2.00 ขึ้ ุ้ 
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำง
วิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจนเป็น
ที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1.2 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน 
 ควำมตระหนัก  าถา ศึกษาพล็งพห็ ถึงพวามานาพัญขุงพป่ืาพผูไพรัก  3  กไา   ้กไแก่ กไา 
พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์ กไา ามรรถ ะหลักและามรรถ ะรัณวุ้ และกไา ามรรถ ะวิชาชัพ ุึง้กไุัก้หไมัการ
ารไางพพร ภณุงมภุพพภณุรนาการวักพป่ืาพผูไพรัก  

ควำมพยำยำม   ุักรนาพพรภณุงมภุวักพป่ืาพผูไพรัก ร้ัง 3  กไา  ากกกนาห กกลป่มตัวุก่างุากาถา 
ุระกุบการ ห ่วกงา ้ม่ ไุกกว่า 4 ตัวุก่างรัณรับ ักพรัก   ักศึกษาพขไาฝึกงา  ้ ุีการศึกษา 244 6 

สัมฤทธิ์ผล  ุากการรัณาถา ศึกษา้กไารไางพพรภณุงมภุุระพมิ พวามพึงพุ้  และพก็บขไุมูลุากกลป่ม
ตัวุก่าง ผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก  4.74 พิกพุ็ รไุกละ 95.4 ุกู่้ ระกับ กัมาก  
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1  .าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้  

2. าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51   –  5.00 พิก
พุ็ รไุกละ 80 ขึ้ ุ้ พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง ากก
พิุาร่าุากืาพรวม 

4.74 

 
  

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1 . าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ 

2. าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51   –  5.00 พิก
พุ็ รไุกละ 80 ขึ้ ุ้ พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง ากก
พิุาร่าุากืาพรวม 

5 

กั 

1 . าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ 

2  .  าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51   –  5.00 พิก
พุ็ รไุกละ 70   –  79.99 พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง 
ากกพิุาร่าุากืาพรวม 

4 

พุ้ชไ 
1 . าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ 

2  .  าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51   –  5.00 พิก
พุ็ รไุกละ  60 – 69.99  พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง 

3 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ากกพิุาร่าุากืาพรวม 

ตไุงุรับุรปง 

1 . าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ 

2  . าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51   –  5.00 พิก
พุ็ รไุกละ  50   –  59.99 พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง 
ากกพิุาร่าุากืาพรวม 

2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  1 . าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ 1 

 

หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
  - พพรภณุงมภุุระพมิ ผลพวามพึงพุุ้รัณมัตุ่พป่ืาพผูไพรัก  ุีการศึกษา 2444 
  - ผลการุระพมิ ุากแผ กต่าง ๆ รัณา่ง ักพรัก   ักศึกษาฝึกงา  ุีการศึกษา 2444 
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  
 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจนเป็น
ที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 ควำมตระหนัก    
กกกกกกกกหลักาูตรานา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษา  ระกับช้ั   ุวช   .3  และระกับช้ั   ุวา  .2   ้กไ
กนาห ก้หไ ักพรัก    ักศึกษาตไุงผ่า การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ากกมัการพัน าระบบพป่ืาพมาตรกา   
กนาห กมาตรกา ผูไานาพร็ุการศึกษาาากุาชัพ  ้หไมัการุระพมิ มาตรกา วิชาชัพแก่ผูไานาพร็ุการศึกษารปกพ   
กนาห กแผ การุักการพรัก การาุ ตามแผ การ้ชไหลักาูตรตามาพรงารไางหลักาูตร  และหลักพก่ฑ์การ้ชไ
หลักาูตรรัณกนาห ก้หไผูไานาพร็ุการศึกษาตไุงผ่า การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพรปกาาขางา และาาขาวิชา้ 
หลักาูตรรัณุักการพรัก การาุ  
 ควำมพยำยำม 
กกกกกกกกาถา ศึกษาุักระบบการบริหารตามระพบักบานา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษาว่ากไวกการ
บริหาราถา ศึกษา  พ  .ศ   . 2549   ้หไการกนาพ ิ การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ้ ืาพพรัก รัณ  6  านาหรับ
 ักพรัก ระกับช้ั   ุวช  .3   ืาพพรัก รัณ  5  านาหรับ ักศึกษาระกับช้ั   ุวา.2  กัง ั้ วิรกาลักฯ้กไกนาห ก้หไ
รุงผูไุนา วกการฝ่ากวิชาการร่วมกับหัวห ไางา วักผลและุระพมิ ผลพขไาร่วมุระชปมกับุาชัวศึกษาุังหวัก
 พรศรัธรรมราช  ากกมัวัตถปุระางพ์พพภณุพตรักมพวามพรไุม  กนาห กแ วราง้ การุระพมิ   พิุาร่า
พพรภณุงมภุ้ การุระพมิ   ุักซภุ้วัากปุปุกร่์  กนาห กวั ้ การุระพมิ และุระกาศ้หไ ักพรัก    ักศึกษา
รราบ  รวมถึงพา ุรากชภณุพ่ะกรรมการุักรนาแบบุระพมิ และตัวแร ขุงาถา ุระกุบการ้ แต่ละาาขา
งา /าาขาวิชา  พุ็ ผูไรับผิกชุบ้ การุระาา งา การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพระหว่างุาชัวศึกษาุังหวัก
 พรศรัธรรมราชและืาก้ าถา ศึกษากับแผ กวิชาต่าง  ๆ  พพภณุ้หไการกนาพ ิ งา ้ การุระพมิ มาตรกา 
วิชาชัพพุ็ ุ้กไวกพวามพรักบรไุกและมัุระาิรธิืาพ  ากกการพขไาร่วมุักรนากรุบและแบบุระพมิ มาตรกา 
วิชาชัพ  ้ ระกับุาชัวศึกษาุังหวัก พรศรัธรรมราช  ตามพนาาัณ งุาชัวศึกษาุังหวัก พรศรัธรรมราช  รัณ  
026 /2557  พรภณุง  แต่งต้ังพ่ะกรรมการกนาพ ิ การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ุระ นุาุีการศึกษา  2447  
ระกับช้ั   ุวช  .และุวา   .ุระพืรวิชาพา่ิชกกรรม  ่  วิรกาลักุาชัวศึกษา พรศรัธรรมราช  ุระพืร
วิชาพกษตรกรรมและุระมง  ่ วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  มัการ ุักรนาพนาาัณงแต่งต้ัง
พ่ะกรรมการุักรนาพพรภณุงมภุและุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ุระ นุาุีการศึกษา  2557  ตามพนาาัณงวิรกาลักรัณ  
022/2558  รวมถึงมัการรนาุระกาศวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พพภณุแ ไุงผลการุระพมิ 
มาตรกา วิชาชัพ   
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 สัมฤทธิ์ผล 
กกกกกกกกผลการุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ ักพรัก    ักศึกษาุระ นุาุีการศึกษา  2557  มั ักพรัก   
 ักศึกษา  ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ  3  และระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง    )ุวา (.

ช้ั ุีรัณ   2   รปกหลักาูตรรัณมัการุักการพรัก การาุ ้ ุีการศึกษา  2557  พขไารับการุระพมิ มาตรกา 
วิชาชัพร้ังหมก นุา ว   92  พ   และผ่า การุระพมิ นุา ว   89  พ   พิกพุ็ รไุกละ  96.73  มัระกับ
พป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ ตามระกับ  กัมาก 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก ผูไ พรัก รัณ ผ่า พก่ฑ์การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก พรบรปกรากวิชา 

ตามาพรงารไางหลักาูตร ้  ระกับุวช  .และระกับ  

ุวา  . นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา  าาขางา  

และืาพรวมขุงาถา ศึกษา  รไุกละ 80 ขึ้ ุ้ 

4 

 
 เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไ พรัก รัณ ผ่า พก่ฑ์การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก พรบรปกรากวิชาตามาพรงารไางหลักาูตร้ ระกับ ุวช   .และ

ระกับ ุวา .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา และืาพรวมขุง
าถา ศึกษา รไุกละ 80 ขึ้ ุ้ 

5 

กั 

ผูไ พรัก รัณ ผ่า พก่ฑ์การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก พรบรปกรากวิชาตามาพรงารไางหลักาูตร้  ระกับ ุวช .

และระกับ ุวา  .  นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และ
ืาพรวมขุงาถา ศึกษา  รไุกละ 70  – 79.99 

4 

พุ้ชไ 

ผูไ พรัก รัณ ผ่า พก่ฑ์การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก พรบรปกรากวิชาตามาพรงารไางหลักาูตร้  ระกับ ุวช .

และระกับ ุวา  .  นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา และ
ืาพรวมขุงาถา ศึกษา  รไุกละ 60 – 69.99 

3 

ตไุงุรับุรปง 

ผูไ พรัก รัณ ผ่า พก่ฑ์การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ พรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พรัก พรบรปกรากวิชาตามาพรงารไางหลักาูตร้  ระกับ ุวช .

และระกับ ุวา  .  นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา และ
ืาพรวมขุงาถา ศึกษา  รไุกละ 50  – 59.99 

 

2 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพพรักบกับผูไพรัก รัณลงระพบัก 
พรัก พรบรปกรากวิชาตามาพรงารไางหลักาูตร้  ระกับ ุวช   .และระกับ ุวา  .
ุนาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา และืาพรวมขุงาถา ศึกษาตณนา
กว่ารไุกละ 50 

1 

 
หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ  

2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  
    1.  รากชภณุบปพพลพพภณุแต่งต้ังพุ็ พ่ะกรรมการุักรนากรุบและแบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  
วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
กกกกกกกก2.  พนาาัณงุาชัวศึกษาุังหวัก พรศรัธรรมราช  รัณ  026/2557  พรภณุง  แต่งต้ังพ่ะกรรมการ
กนาพ ิ การุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก3.  พนาาัณงวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  รัณ  022/2558  พรภณุง  แต่งต้ัง
พ่ะกรรมการุักรนาพพรภณุงมภุและุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ุีการศึกษา  2456 
กกกกกกกก4.  บั รึกขไุพวาม  รากงา ผลการุระชปมการุักแบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ 
กกกกกกกก5.  ห ังาภุขุพวามุ ปพพราะห์ตรวุาุบแบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ุระพืรวิชาพกษตรกรรม 
กกกกกกกก6.  แบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ืาพพวามรูไ  ุระพืรวิชาพกษตรกรรม 
กกกกกกกก7ึ.  แบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ืาพุฏิบัติ  ุระพืรวิชาพกษตรกรรม 
กกกกกกกก8.  แบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ืาพพวามรูไ  ุระพืรวิชาพา่ิชกการ 
กกกกกกกก9.  แบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ืาพุฏิบัติ  ุระพืรวิชาพา่ิชกการ 
กกกกกกกก10.  แบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ืาพพวามรูไ  ุระพืรวิชาบริหารธปรกิุ 
กกกกกกกก11.  แบบุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ  ืาพุฏิบัติ  ุระพืรวิชาบริหารธปรกิุ 
กกกกกกกก12.  รากงา ผลการุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ  3  
กกกกกกกก13  .รากงา ผลการุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง )ุวา(.  ช้ั ุีรัณ  2  

กกกกกกกก14. ุระกาศวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พรภณุง  ผลการุระพมิ มาตรกา 
วิชาชัพ  ระกับ  ุวช   .และุวา  .ุีการศึกษา  2557 
กกกกกกกก15.  ขไุมูลผูไพรัก   รัณลงระพบัก พรัก พรบรปกรากวิชาตามาพรงารไางหลักาูตรระกับ
ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรั  ่  3  และระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง )ุวา(.  ช้ั ุีรัณ  2 
กกกกกกกก16.  ืาพถ่าก 
 
 
 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 



54 
 

 

 

ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1. 4  ร้อยละของผู้ เ รียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ)V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 

 ควำมตระหนัก  ้ ุีการศึกษา  2446   าถาบั รกาุบรางการศึกษาแห่งชาติ   )ุงพ์การมหาช   (้กไ
กนาพ ิ การุักการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  หรภุ   V – NET  ้หไแก่ ักพรัก รัณกนาลัง

ศึกษาุกู่้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ   3   ตามหลักาูตรุระกาศ ักบัตร
วิชาชัพ  พปรธศักราช   2454   ) ุรับุรปง  2456  ( และ ักศึกษารัณกนาลังศึกษาุกู่้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับ

ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  )ุวา  (.ช้ั  ุีรัณ  2  ตามหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  พปรธศักราช  
2456   รปกาาขางา และาาขาวิชา้ หลักาูตรรัณวิรกาลักฯ ุักการพรัก การาุ   พพภณุรกาุบพวามรูไและ

พวามพิกขุง ักพรัก    ักศึกษา  พพภณุ นาผลการาุบุ้้ชไ้ การพัน าพป่ืาพการพรัก การาุ ขุง
าถา ศึกษา  พพภณุ นาผลการาุบุ้้ชไ้ การุระพมิ ผลการพรัก รูไขุง ักพรัก    ักศึกษาระกับชาติ  พพภณุ นา
ผลการาุบุ้้ชไ้ การุระกั พป่ืาพการศึกษา  และพพภณุ นาผลการาุบุ้้ชไ้ วัตถปุระางพ์ุภณ  ๆ 

ควำมพยำยำม  ้ ุีการศึกษา  2446   าถาบั รกาุบรางการศึกษาแห่งชาติ   )ุงพ์การมหาช   (้กไ
กนาพ ิ การุักการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  หรภุ  V – NET  ้หไแก่ ักพรัก รัณกนาลัง
ศึกษาุกู่้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ   3   ตามหลักาูตรุระกาศ ักบัตร

วิชาชัพ  พปรธศักราช   2454   ) ุรับุรปง  2456  ( และ ักศึกษารัณกนาลังศึกษาุกู่้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับ
ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  )ุวา  (.ช้ั ุีรัณ   2   ตามหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  พปรธศักราช  
2456  รปกาาขางา และาาขาวิชา้ หลักาูตรรัณวิรกาลักฯ ุักการพรัก การาุ   วิรกาลักฯ ้กไมุบหมาก้หไ

รุงผูไุนา วกการฝ่ากวิชาการ  งา วักผลและุระพมิ ผล  ร่วมกับแผ กวิชา  ้กไรนาพวามพขไาุ้และพตรักม
พวามพรไุม้หไแก่ ักพรัก    ักศึกษาากกการแุกพุกาารแ ไุงรากละพุักกพบภุ้งตไ พกัณกวกับการกนาพ ิ การ
รกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET  (พรไุมพนาุธิบาก้ กิุกรรมห ไาพาาธง   ขุพวาม
ร่วมมภุุากงา ระพบัก พกัณกวกับขไุมูล ักพรัก    ักศึกษารัณพากว่าุะานาพร็ุการศึกษาพพภณุุักา่งขไุมูล ักพรัก   
 ักศึกษา้หไกับ  ารศ   .ุัก้หไมัการพัน าศักกืาพผูไพรัก านาหรับพตรักมรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา 
ุาชัวศึกษา ) V – NET  (ขึ้ ้ รปกรากวิชารัณรนาการรกาุบ  รวมถึงมัการรากงา ผลพวามกไาวห ไา้ ก ารพัน า

ศักกืาพผูไพรัก กไวก  ้กไมัการุระกาศวิรกาลักฯ รากชภณุผูไพขไาาุบและา ามาุบ  และ้กไมัการพุภุุ้นา วก
พวามาะกวก้หไแก่ ักพรัก    ักศึกษา้ วั รัณรนาการาุบ  พพภณุ้หไบรรลปตามวัตถปุระางพ์้ การรกาุบราง
การศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET( 
 สัมฤทธิ์ผล         
กกกกกกกกผลการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – NET  (ุระ นุาุีการศึกษา  2557  
มั ักพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ  )ุวช  (. ช้ั ุีรัณ  3  รปกหลักาูตรรัณมัการุักการพรัก การาุ ้ ุี
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การศึกษา  2557  พขไารับการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – NET   (ร้ังหมก นุา ว   
58  พ   และ นุา ว  ักพรัก รัณผ่า การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา  )V-NET)  ชปกรัณ  1  

พวามรูไพภ้ กา รัณวุ้   )41  ( นุา ว   25  พ   พิกพุ็ รไุกละ  40.32  มัระกับพป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ 
ตามระกับ ตไุงุรับุรปง  นุา ว  ักพรัก รัณผ่า การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา  )V-NET) 
ชปกรัณ  2   พวามรูไวิชาชัพพภ้ กา    นุา ว   35  พ   พิกพุ็ รไุกละ  56.45  มัระกับพป่ืาพ้ การผ่า การ
ุระพมิ ตามระกับ กั   
กกกกกกกกผลการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – NET  (ุระ นุาุีการศึกษา  2557  
มั ักศึกษาระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง )ุวา . (ช้ั ุีรัณ  2  รปกหลักาูตรรัณมัการุักการพรัก การาุ ้ ุี
การศึกษา  2557  พขไารับการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – NET   (ร้ังหมก นุา ว   
34  พ   และ นุา ว  ักศึกษารัณผ่า การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา  )V-NET) ชปกรัณ  1  

พวามรูไพภ้ กา รัณวุ้   )46 (  นุา ว   21  พ   พิกพุ็ รไุกละ  48.33  มัระกับพป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ 
ตามระกับ  กั  นุา ว  ักศึกษารัณผ่า การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา  )V-NET) ชปกรัณ  2  
พวามรูไวิชาชัพพภ้ กา  นุา ว   23  พ   พิกพุ็ รไุกละ  68.88  มัระกับพป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ ตาม
ระกับ  กั 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 
ุาชัวศึกษา)V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติขึ้ ุ้พรักบกับผูไพรัก 
รัณลงระพบัก พขไารกาุบ ้  ระกับุวช  .นุาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา  าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา  รไุกละ 55  – 64.99 

4 

  
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 
ุาชัวศึกษา  )V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติขึ้ ุ้พรักบกับ
ผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ ้  ระกับุวช  .นุาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา  าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา  รไุกละ 65 ขึ้ ุ้ 

5 

กั 

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 
ุาชัวศึกษา  )V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติขึ้ ุ้พรักบกับ
ผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ้  ระกับ ุวช   .นุาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 55  – 64.99 

4 

พุ้ชไ ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 3 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ุาชัวศึกษา  )V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติขึ้ ุ้พรักบกับ
ผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ้  ระกับ ุวช   .นุาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ  45 – 54.99 

ตไุงุรับุรปง 

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 
ุาชัวศึกษา  )V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติขึ้ ุ้พรักบกับ
ผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ้  ระกับ ุวช   .นุาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 35  – 44.99 

2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 
ุาชัวศึกษา  )V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติขึ้ ุ้พรักบกับ
ผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ้  ระกับ ุวช   .นุาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา ตณนากว่ารไุกละ 35 

1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
 กก1.  ห ังาภุพขไา  มหาวิรกาลักพรพา าลกัราชมงพลศรัวิชัก  วิรกาพขต พรศรัธรรมราช  รัณ  ศธ  
0584.03  /วง 668  พรภณุง  ขุุักา่งุฏิริ ุฏิบัติงา การกนาพ ิ การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 
ุาชัวศึกษา )V – NET  (ุีการศึกษา 2557 
กกกกกกกก2  .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  พชิญุระชปมพพภณุช้ัแุงรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา 
 )V – NET    (ุระ นุาุีการศึกษา   244 7  ุระกุบกไวกพ่ะกรรมการพัน าศักกืาพผูไพรัก    ักพรัก   
 ักศึกษา 
กกกกกกกก3   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  พชิญุระชปมพ่ะกรรมการพัน าศักกืาพผูไพรัก พขไารกาุบราง
การศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET   (ุระ นุาุีการศึกษา  244 7 
กกกกกกกก4  .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  ขุุ ปญาตแ ไุงรากละพุักกพบภุ้งตไ พกัณกวกับการรกาุบรางการศึกษา
ระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET   (ุระ นุาุีการศึกษา  244 7 
กกกกกกกก5   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  ตารางพพภณุพัน าศักกืาพผูไพรัก พตรักมรกาุบรางการศึกษา
ระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET   (ุระ นุาุีการศึ กษา  2447 
กกกกกกกก6    .พนาาัณงวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  รัณ   010 /2558  พรภณุง  ้หไขไาราชการ  
พ ักงา ราชการ  และ ักศึกษาพกิ รางุ้ราชการ 
กกกกกกกก7.  ุระกาศวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พรภณุง  ุระกาศรากชภณุผูไพขไาาุบและ
า ามาุบการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET   (ุระ นุาุีการศึกษา  244 7   
กกกกกกกก8    .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  รากงา ผลผูไพขไารนาการ รกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา 
ุาชัวศึกษา )V – NET   (ุระ นุาุีการศึกษา  244 7 
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กกกกกกกก9   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  รากงา ผลการ รกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – 
NET  (ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ  3  ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก10   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  รากงา ผลการ รกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V 
– NET( ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง )ุวา (.ช้ั ุีรัณ  2   ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก11.  ืาพกิุกรรม 
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1. 5  ร้อยละของผู้ เ รียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ  ) V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

 ควำมตระหนัก  ้ ุีการศึกษา  2446   าถาบั รกาุบรางการศึกษาแห่งชาติ   )ุงพ์การมหาช   (้กไ
กนาพ ิ การุักการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  หรภุ   V – NET  ้หไแก่ ักพรัก รัณกนาลัง

ศึกษาุกู่้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ   3   ตา มหลักาูตรุระกาศ ักบัตร
วิชาชัพ  พปรธศักราช  2454   ) ุรับุรปง  2456  ( และ ักศึกษารัณกนาลังศึกษาุกู่้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับ
ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  )ุวา  (.ช้ั ุีรัณ   2   ตามหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  พปรธศักราช  

2456   รปกาาขางา และาาขาวิชา้ หลักาูตรรัณวิรกาลักฯ ุักการพรัก การาุ   พพภณุรกาุบพวามรูไและ
พวามพิกขุง ักพรัก    ักศึกษา  พพภณุ นาผลการาุบุ้้ชไ้ การพัน าพป่ืาพการพรัก การาุ ขุง
าถา ศึกษา  พพภณุ นาผลการาุบุ้้ชไ้ การุระพมิ ผลการพรัก รูไขุง ักพรัก    ักศึกษาระกับชาติ  พพภณุ นา
ผลการาุบุ้้ชไ้ การุระกั พป่ืาพการศึกษา  และพพภณุ นาผลการาุบุ้้ชไ้ วัตถปุระางพ์ุภณ  ๆ 

ควำมพยำยำม  ้ ุีการศึกษา  2446   าถาบั รกาุบรางการศึกษาแห่งชาติ   )ุงพ์การมหาช   (้กไ
กนาพ ิ การุักการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ กไา ุาชัวศึกษา หรภุ V – NET ้หไแก่ ักพรัก รัณกนาลังศึกษา
ุกู่้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ 3 ตามหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ 

 พปรธศักราช   2454   ) ุรับุรปง  2456  ( และ ักศึกษารัณกนาลังศึกษาุกู่ ้ ืาพพรัก าปกรไาก้ ระกับ
ุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  )ุวา  (.ช้ั ุีรัณ  2   ตามหลักาูตรุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  พปร ธศักราช  
2456  รปกาาขางา และาาขาวิชา้ หลักาูตรรัณวิรกาลักฯ ุักการพรัก การาุ   วิรกาลักฯ ้กไมุบหมาก้หไ

รุงผูไุนา วกการฝ่ากวิชาการ  งา วักผลและุระพมิ ผล ร่วมกับแผ กวิชา ้กไรนาพวามพขไาุ้และพตรักมพวาม
พรไุม้หไแก่ ักพรัก    ักศึกษาากกการแุกพุกาารแ ไุงรากละพุักกพบภุ้งตไ พกัณกวกับการกนาพ ิ การรกาุบ
รางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET( พรไุมพนาุธิบาก้ กิุกรรมห ไาพาาธง  ขุพวามร่วมมภุ
ุากงา ระพบัก พกัณกวกับขไุมูล ักพรัก    ักศึกษารัณพากว่าุะานาพร็ุการศึกษาพพภณุุักา่งขไุมูล ักพรัก   
 ักศึกษา้หไกับ ารศ   .ุัก้หไมัการพัน าศักกืาพผูไพรัก านาหรับพตรักมรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ กไา 
ุาชัวศึกษา ) V – NET  (ขึ้ ้ รปกรากวิชารัณรนาการรกาุบ  รวมถึงมัการรากงา ผลพวามกไาวห ไา้ การพัน า

ศักกืาพผูไพรัก กไวก ้กไมัการุระกาศวิรกาลักฯ รากชภณุผูไพขไาาุบและา ามาุบ  และ้กไมัการพุภุุ้นา วก
พวามาะกวก้หไแก่ ักพรัก    ักศึกษา้ วั รัณรนาการาุบ พพภณุ้หไบรรลปตามวัตถปุระางพ์้ การรกาุ บราง

การศึกษาระกับชาติ กไา ุาชัวศึกษา )V – NET( 
กกสัมฤทธิ์ผล 
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กกกกกกกกผลการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – NET   (้ กลป่มวิชา ืาษาุังกฤษ   
ุระ นุาุีการศึกษา  2557  มั ักพรัก ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ  )ุวช  (. ช้ั ุีรัณ  3  รปกหลักาูตรรัณมัการ
ุักการพรัก การาุ ้ ุีการศึกษา  2557  พขไารับการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – 
NET  (้ กลป่มวิชา ืาษาุังกฤษ  ร้ังหมก นุา ว   58  พ   และ นุา ว  ักพรัก รัณผ่า การรกาุบรางการศึกษา
ระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา  )V – NET) ้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ  นุา ว   26  พ   พิกพุ็ รไุกละ  41.94  มั
ระกับพป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ ตามระกับ  ตไุงุรับุรปง 
กกกกกกกกผลการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V – NET   (้ กลป่มวิชา ืาษาุังกฤษ 
ุระ นุาุีการศึกษา  2556  มั ักศึกษาระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพช้ั าูง  )ุวา  (. ช้ั ุีรัณ  2  รปกหลักาูตรรัณมั
การุักการพรัก การาุ ้ ุีการศึกษา  2556  พขไารับการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา 
 )V – NET   (้ กลป่มวิชา ืาษาุังกฤษ  ร้ังหมก นุา ว   34  พ   และ นุา ว  ักศึกษารัณผ่า การรกาุบราง
การศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา  )V – NET) ้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ  นุา ว   21  พ   พิกพุ็ รไุกละ  
58.33  มัระกับพป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ ตามระกับ  กั 
กกกกผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา
)V – NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ พรักบ
กับผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ ้  ระกับุวช  .ุนาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา  าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา  รไุกละ 55  – 64.99 

4 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดบัคณุภำพ ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา 
 )V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้ ้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษพรักบ
กับผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ ้ ระกับ ุวช   .ุนาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 65 ข้ึ ุ้ 

5 

กั 

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา 
 )V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ พรักบ
กับผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ้  ระกับ ุวช   .ุนาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 55  – 64.99 

4 

พุ้ชไ 

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา 
)V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้ ้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ พรักบ
กับผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ ้ ระกับ ุวช   .ุนาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ  45 – 54.99 

3 

ตไุงุรับุรปง ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา 2 
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ระดบัคณุภำพ ประเดน็กำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 
)V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้ ้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ พรักบ
กับผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ ้ ระกับ ุวช   .ุนาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 35  – 44.99 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณกุากการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา ุาชัวศึกษา 
)V-NET) ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้ ้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ พรักบ
กับผูไพรัก รัณลงระพบัก พขไารกาุบ ้ ระกับ ุวช   .ุนาแ กตามุระพืรวิชา 
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา ตณนากว่ารไุกละ 35 

1 

 

 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
  1.  ห ังาภุพขไา  มหาวิรกาลักพรพา าลกัราชมงพลศรัวิชัก  วิรกาพขต พรศรัธรรมราช  รัณ  ศธ  
0584.03  /วง 668  พรภณุง  ขุุักา่งุฏิริ ุฏิบัติงา การกนาพ ิ การรกาุบรางการศึกษาระกับชาติกไา 
ุาชัวศึกษา )V – NET  (ุีการศึกษา 2557 
กกกกกกกก2  .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  พชิญุระชปมพพภณุช้ัแุงรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา 
 )V – NET   (ุ ระ นุาุีการศึกษา  2447  ุระกุบกไวกพ่ะกรรมการพัน าศักกืาพผูไพรัก    ักพรัก   
 ักศึกษา 
กกกกกกกก3   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  พชิญุระชปมพ่ะกรรมการพัน าศักกืาพผูไพรัก พขไารกาุบราง
การศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  ) V – NET ( ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก4  .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  ขุุ ปญาตแ ไุงรากละพุักกพบภุ้งตไ พกัณกวกับการรกาุบรางการศึกษา
ระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  ) V – NET ( ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก5   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  ตารางพพภณุพัน าศักกืาพผูไพรัก พตรักมรกาุบรางการศึกษา
ระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา )V – NET ( ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก6    .พนาาัณงวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  รัณ   010 /2558  พรภณุง  ้หไขไาราชการ  
พ ักงา ราชการ  และ ักศึกษาพกิ รางุ้ราชการ 
กกกกกกกก7.  ุระกาศวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  พรภณุง  ุระกาศรากชภณุผูไพขไาาุบและ
า ามาุบการรกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  ) V – NET ( กไา ุาชัวศึกษาุระ นุาุีการศึกษา  2447   
กกกกกกกก8    .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  รากงา ผลผูไพขไารนาการ รกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา 
ุาชัวศึกษา  ) V – NET ( ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก9   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  รากงา ผลการ รกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา    ) V – 
NET ( ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพ )ุวช (.ช้ั ุีรัณ  3  ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
กกกกกกกก10   .บั รึกขไุพวาม  พรภณุง  รากงา ผลการ รกาุบรางการศึกษาระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา    ) V 
– NET ( ระกับุระกาศ ักบัตรวิชาชัพชั้ าูง )ุวา (.ช้ั ุีรัณ  2   ุระ นุาุีการศึกษา  2447 
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กกกกกกกก11.  ืาพกิุกรรม 
 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1. 1  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
หรือ หน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

ควำมตระหนัก  การพัน าผูไพรัก  ้หไพุ็ ผูไรัณมัพวามรูไ พวามพขไาุ้ และมัรักษะ้ การพรัก รูไุะพุ็ 
ุัุุัก้ การพัน า้หไามบูร่์ร้ังร่างกากและุิตุ้ ้ฝ่กั ้ฝ่รูไ ้ฝ่พรัก  พิกพุ็  รนางา พุ็  แกไุัญหา้กไ มัืูมิรูไ  
ืูมิุัญญา และืูมิพปไมกั  พพักงพุรัณุะตุ่าูไกับืักพปกพามุากธรรมชาติ ุากพ่า ิกมและวัน ธรรมรัณ้ม่พึง
ุระางพ์ รวมร้ังืูมิพรพา าลกัาารา พรศพพภณุการแข่งขั ้ ตลากพารัขุงุระชาพมุาพซัก  

ควำมพยำยำม   วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช ้กไกนาพ ิ การรนาพวามพขไาุ้ แ ไุง
ขไุมูล  และ นา ักพรัก   ักศึกษา ระกับช้ั  ุวช   .3  และุวา   .2  พขไาร่วมกิุกรรม พพภณุฝึกรักษะและรกาุบ
มาตรกา ฝีมภุแรงงา พขไาาู่พาไ รางุาชัพ และการแข่งขั ้ ตลากพารัขุงุระชาพมุาพซัก  

สัมฤทธิ์ผล   ผลการรกาุบมาตรกา ุาชัพ  ักพรัก   ักศึกษาุระ นุาุีการศึกษา 2554 มั ักพรัก   
 ักศึกษา ระกับช้ั  ุวช . 3 และระกับช้ั  ุวา  .2  พขไารับการรกาุบมาตรกา ุาชัพ ร้ังหมก นุา ว  ….. พ   
และผ่า การุระพมิ นุา ว  …. พ  พิกพุ็ รไุกละ …. มัระกับพป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ ตามระกับ 
........... 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

้มุ่ระพมิ    
 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การรกาุบมาตรกา ุาชัพพรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พขไารับการรกาุบมาตรกา ุาชัพ้ ระกับ ุวช   .และ

ระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และ
ืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 80 ขึ้ ุ้ 

5 

กั 

ผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การรกาุบมาตรกา ุาชัพพรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พขไารับการรกาุบมาตรกา ุาชัพ้ ระกับ ุวช   .และ

ระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และ
4 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 70  – 79.99 

พุ้ชไ 

ผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การรกาุบมาตรกา ุาชัพพรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พขไารับการรกาุบมาตรกา ุาชัพ้  ระกับ ุวช   .และ

ระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และ
ืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 60 – 69.99 

3 

ตไุงุรับุรปง 

ผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การรกาุบมาตรกา ุาชัพพรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พขไารับการรกาุบมาตรกา ุาชัพ้  ระกับ ุวช   .และ

ระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และ
ืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 50  – 59.99 

2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การรกาุบมาตรกา ุาชัพพรักบกับผูไพรัก รัณ
ลงระพบัก พขไารับการรกาุบมาตรกา ุาชัพ้  ระกับ ุวช   .และ

ระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา าาขางา  และ
ืาพรวมขุงาถา ศึกษาตณนากว่า รไุกละ 50 

1 

 

หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  

............................. ................................................................................................................................  
.................................................................................................. ...........................................................  
...................... ............................................................................................................................. ..........  

............................. ............................................................................................................................. ...  
...................................................................................................................................................................

.................. ............................................................................................................................. ........  
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.7 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไกนาห ก้หไพรูผูไาุ  ุักรนาแผ การุักการพรัก รูไ มัการวิพพราะห์

หลักาูตร้หไาุกพลไุงกับผูไพรัก  มัการบูร่าการพศรษกกิุพุพพักง า่งพาริม้หไบปพลากร้กไุระพมิ ผลการ
พรัก รูไตามาืาพุริง มัการ ิพรศการุักการพรัก รูไ มัการตรวุแผ การุักการพรัก รูไขุงพรูผูไาุ   ุกุาก ั้ 
าถา ศึกษาา ับา ป การุักรนาาพรงการต่าง ๆ รัณา่งพาริม้หไผูไพรัก มัการพัน ามากขึ้  พช่  าพรงการบริการ
ชปมช  าพรงการ Fix it center การแข่งขั รักษะวิชาชัพ พุ็ ตไ  พพภณุการพัน าผูไพรัก ้หไมัพวามรูไรางวิชาการ 
รักษะรางวิชาชัพ  และพป่ลักษ่ะุั พึงุระางพ์ าามารถพุ็ ผูไุระกุบการหรภุรนางา ้ าถา 
ุระกุบการ้กไพุ็ รัณกุมรับหรภุศึกษาตุ่้ ระกับาูงขึ้  

ควำมพยำยำม  พรูผูไาุ ้กไุักการพรัก การาุ   ตามแผ กการุักการพรัก รูไตามรัณวิรกาลักกนาห ก  
ากกวิพพราะห์หลักาูตร  ุักกิุกรรมการพรัก การาุ ้หไาุกพลไุงกับพ ภุ้หารากวิชา  และพ ไ ผูไพรัก พุ็ 
านาพัญ  ้หไพวามร่วมมภุ้ การุักรนาแผ การุักการพรัก รูไ  และการ ิพรศการาุ   ุักรนาาพรงการวิชาชัพต่าง 
ๆ  รัณา่งพาริม้หไผูไุระกุบการหรภุรนางา ้ าถา ุระกุบการ้กไ 

สัมฤทธิ์ผล  ผูไพรัก และผูไานาพร็ุการศึกษาุาชัวศึกษา  มัพวามรูไรางวิชาการ  รักษะรางวิชาชัพและ
พป่ลักษ่ะุั พึงุระางพ์  าามารถพุ็ ผูไุระกุบการหรภุรนางา ้ าถา ุระกุบการุ พุ็ รัณกุมรับ  
าามารถศึกษาตุ่้ ระกับรัณาูงขึ้   ผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตรพรักบกับแรกพขไา  พิกพุ็ รไุกละ 75.17  ุกู่
้ ระกับ  กั 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั 

ผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตรพรักบกับแรกพขไาขุงรป่  ั้  ้  
ระกับ ุวช  .และระกับ ุวา .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา  
าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 75.17 

4 

  
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตรพรักบกับแรกพขไาขุงรป่  ั้ ้   
ระกับ ุวช   .และระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา  
าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 80 ขึ้ ุ้ 

5 

กั ผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตรพรักบกับแรกพขไาขุงรป่  ั้ ้   4 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ระกับ ุวช   .และระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา  
าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 70  –  79.99 

พุ้ชไ 
ผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตรพรักบกับแรกพขไาขุงรป่  ั้ ้   
ระกับ ุวช   .และระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา  
าาขางา   และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 60 – 69.99 

3 

ตไุงุรับุรปง 

ผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตรพรักบกับแรกพขไาขุงรป่  ั้ ้   
ระกับ ุวช   .และระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา  
าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 50  – 59.99 

2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตรพรักบกับแรกพขไาขุงรป่  ั้ ้   
ระกับ ุวช   .และระกับ ุวา  .นุาแ กตามุระพืรวิชา าาขาวิชา  
าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษาตณนากว่า รไุกละ   50 

1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

- ขไุมูลผูไพรัก แรกพขไา  
- ขไุมูลผูไานาพร็ุการศึกษาร้ังหมก แบบรากงา ผลการพรัก ขุงผูไานาพร็ุการศึกษาตามหลักาูตร 
- ขไุมูลขุงผูไ้ม่านาพร็ุการศึกษาพรไุมผูไพรัก แรกพขไาขุงรป่  ั้  
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำง วิชำชีพ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1.8 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ หรือประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน 1 
ปี 

ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไพล็งพห็ ถึงพวามานาพัญ้ การ นาพวามรูไและรักษะขุงผูไานาพร็ุ
การศึกษาุ้้ชไ้ การศึกษาตุ่และการุระกุบุาชัพ  ้กไ้หไงา แ ะแ วุาชัพและุักหางา   กนาพ ิ 
าพรงการติกตามผูไานาพร็ุการศึกษา  พพภณุ นาผลการกนาพ ิ งา มาพัน าผูไพรัก ตุุ่้ 

ควำมพยำยำม  งา แ ะแ วุาชัพและุักหางา   ้กไุักบริการขไุมูลาารา พรศกไา การศึกษาตุ่  
การุระกุบุาชัพและพุิกาุกาา้หไาถาบั การศึกษาต่าง ๆ  ้กไพขไามาแ ะแ วการศึกษาตุ่้หไกับ ักพรัก 
 ักศึกษารัณุะุบการศึกษา  และุักกิุกรรมุัุฉิม ิพรศากกพชิญวิรกากรมา้หไพวามรูไและแ วราง้ การ
ุระกุบุาชัพ  พุ็ การารไางพวามมัณ ุ้พพภณุพลภุกแ วรางรางรัณุะศึกษาตุ่  หรภุุระกุบุาชัพตามพวาม
พรไุมขุงต พุง 

สัมฤทธิ์ผล  ุากการุักกิุกรรม  และกนาพ ิ งา ตามาพรงการติกตามผูไานาพร็ุการศึกษา  ุีการศึกษา  
2446   รไุกละ   100   ขุงผูไานาพร็ุการศึกษา  พขไาาู่ตลากแรงงา   ุี  พ .ศ   .2444   ้กไงา รนาหรภุุระกุบ

ุาชัพุิาระ  หรภุศึกษาตุ่ืาก้   1  ุี  ระกับพป่ืาพ  กัมาก  
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไานาพร็ุการศึกษารัณ้กไงา รนา หรภุุระกุบุาชัพุิาระ หรภุศึกษาตุ่
ืาก้  1 ุีพรักบกับผูไานาพร็ุการศึกษา นุาแ กตามระกับ ุระพืรวิชา  
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 85.92 

5 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

ผูไานาพร็ุการศึกษารัณ้กไงา รนา หรภุุระกุบุาชัพุิาระ หรภุศึกษาตุ่ืาก้  
1 ุีพรักบกับผูไานาพร็ุการศึกษา ุนาแ กตามระกับ ุระพืรวิชา  าาขาวิชา 
าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 80 ข้ึ ุ้ 

5 

กั 

ผูไานาพร็ุการศึกษารัณ้กไงา รนา หรภุุระกุบุาชัพุิาระ หรภุศึกษาตุ่
ืาก้  1  ุีพรักบกับผูไานาพร็ุการศึกษา นุาแ กตามระกับ ุระพืรวิชา  
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 70  –  79.99 

4 

พุ้ชไ ผูไานาพร็ุการศึกษารัณ้กไงา รนา หรภุุระกุบุาชัพุิาระ หรภุศึกษาตุ่ 3 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ืาก้  1 ุีพรักบกับผูไานาพร็ุการศึกษา นุาแ กตามระกับ ุระพืรวิชา  
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา รไุกละ 60 – 69.99 

ตไุงุรับุรปง 

ผูไานาพร็ุการศึกษารัณ้กไงา รนา หรภุุระกุบุาชัพุิาระ หรภุศึกษาตุ่ืาก้  1 ุีพรักบกับ ผูไานาพร็ุ
การศึกษา ุนาแ กตามระกับ ุระพืรวิชา  าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษา  

รไุกละ 50  – 59.99 
2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ผูไานาพร็ุการศึกษารัณ้กไงา รนา หรภุุระกุบุาชัพุิาระ หรภุศึกษาตุ่
ืาก้  1 ุีพรักบกับผูไานาพร็ุการศึกษา นุาแ กตามระกับ ุระพืรวิชา  
าาขาวิชา าาขางา  และืาพรวมขุงาถา ศึกษาตณนากว่า รไุกละ 50 

1 

 
 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ ( ประกอบด้วย 

-  แฟ้มติกตามผลผูไานาพร็ุการศึกษา ุีการศึกษา 2447 
- ห ังาภุราชการติกตุ่ขุแ ะแ วศึกษา ืาพการุักกิุกรรมแ ะแ วศึกษาตุ่ พุกาาร

การุักุัุฉิม ิพรศ้หไผูไุบการศึกษา ุีการศึกษา  2444  
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มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำร
ที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ควำมตระหนัก  าถา ศึกษา้กไพล็งพห็ พวามานาพัญขุงขไุมูลพวามพึงพุุ้รัณผูไ้ชไบริการผลิตผลิตพภุ  
ผูไานาพร็ุการศึกษาขุงาถา ศึกษา  ้กไแากงพวามพิกพห็ พพภณุ นาผลรัณ้กไมาพัน าุรับุรปงผูไพรัก และผูไานาพร็ุ
การศึกษาตุุ่้  ุึง้กไ้หไงา แ ะแ วานารวุพวามพึงพุุุ้ากผูไรับบริการ 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา้กไุักรนาพพรภณุงมภุุระพมิ พวามพึงพุุ้พป่ืาพขุงผูไานาพร็ุการศึกษา
้   3  กไา   พภุ  กไา พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์  กไา ามรรถ ะหลักและามรรถ ะรัณวุ้  และกไา ามรรถ ะ
วิชาชัพ  ากก้หไาถา ุระกุบการ  ห ่วกงา   หรภุาถา ศึกษารัณรับผูไานาพร็ุการศึกษา  ุีการศึกษา  2446  
รนาการุระพมิ พวามพึงพุุ้รัณมัตุ่พป่ืาพขุงผูไานาพร็ุการศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล   ุากการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงกลป่มตัวุก่าง มัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 
5.55  พิกพุ็ รไุกละ  100  ากกพิุาร่าุากืาพรวมพ่าพะแ   5 ุกู่้ ระกับ กัมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ และมัผลการุระพมิ พวามพึง
พุุ้พฉลัณก   5.55  พิกพุ็ รไุกละ 100 ขึ้ ุ้  พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับ
ุากกลป่มตัวุก่าง ากกพิุาร่าุากืาพรวม 

5 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1  .าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้  
2. าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51  –  5.00 พิกพุ็ รไุกละ 
80 ข้ึ ุ้ พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง ากกพิุาร่าุากืาพรวม 

5 

กั 

1  .าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้  
2  .าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51  –  5.00 พิกพุ็ รไุกละ 
70   –  79.99 พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง ากกพิุาร่าุาก
ืาพรวม 

4 

พุ้ชไ 
1  .าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้  
2  .าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51  –  5.00 พิกพุ็ รไุกละ 

3 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

60 – 69.99 พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง ากกพิุาร่าุาก
ืาพรวม 

ตไุงุรับุรปง 

1  .าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้  
2  .าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้พฉลัณก 3.51  –  5.00 พิกพุ็ รไุกละ 
50   –  59.99 พมภณุพรักบกับขไุมูลรัณ้กไรับุากกลป่มตัวุก่าง ากกพิุาร่าุาก
ืาพรวม 

2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  1 . าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ 1 

 
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

- แบบติกตามผลผูไานาพร็ุการศึกษา ุีการศึกษา 2447 
- แบบุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงาถา ุระกุบการ ห ่วกงา  หรภุาถา ศึกษา หรภุ

ผูไรับบริการ รัณมัตุ่ผูไานาพร็ุการศึกษา ุีการศึกษา 2444 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑก์ำรตดัสนิ 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนนิงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1 รไุกละขุงผูไพรัก รัณมัผลาัมฤรธิ์ราง
พรัก าะาม 2.00 ข้ึ ุ้ 

- กัมาก 40 ข้ึ ุ้ 
- กั 40 – 49.99  

- ตไุงุรับุรปง 40 – 49.99  
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  < 50 

รไุกละ 91.25 5  )กัมาก(  

2 ระ กับพวามพึ งพุุ้ขุงาถา 
ุระกุบการห ่วกงา  ชปมช รัณมัตุ่
พป่ืาพขุงผูไพรัก  

- กัมาก ุฏิบัติ )1 ( และมัผล  ) 5( 
- กั ุฏิบัติ )1 ( และมัผล  ) 4( 
- พุ้ชไ ุฏิบัติ )1 ( และมัผล  ) 3( 
- ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติ )1 ( และมัผล  ) 1( 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติ  ) 1( 

ุฏิบัติ )1 ( และ
มัผล  ) 5( 

5  )กัมาก(  

3 รไุกละขุงผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การ
ุระพมิ มาตรกา วิชาชัพ 

- กัมาก  40 ข้ึ ุ้  
- กั 40 – 49.99  

- พุ้ชไ 60 – 69.99  
- ตไุงุรับุรปง 40 – 49.99  
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   <40  

รไุกละ 96.73 4 ) กัมาก( 

4 รไุกละขุงผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณก
ุ า ก ก า ร ร ก า ุ บ ร า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระกับชาติ  กไา ุาชัวศึกษา  )V-NET) 
ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้ 

- กัมาก 64 ข้ึ ุ้  
- กั 44 – 65.99  

- พุ้ชไ 54 – 45.99  
- ตไุงุรับุรปง 34 – 55.99  
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   <34  

รไุกละ 68.88 4 )กั(  

4  รไุกละขุงผูไพรัก รัณมัพะแ  พฉลัณก
ุ า ก ก า ร ร ก า ุ บ ร า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระกับชาติกไา   ุาชัวศึกษา  )V-NET) 
ต้ังแต่พ่าพะแ  พฉลัณกระกับชาติข้ึ ุ้
้ กลป่มวิชาืาษาุังกฤษ 

- กัมาก 64 ข้ึ ุ้  
- กั 44 – 65.99  

- พุ้ชไ 54 – 45.99  
- ตไุงุรับุรปง 34 – 55.99  
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   <34  

รไุกละ 58.33 
 5) กั( 
 

6  รไุกละขุงผูไพรัก รัณผ่า พก่ฑ์การ
รกาุบมาตรกา ุาชัพขุงาถาบั 
พป่ วปนิ วิ ช า ชัพ  ห รภ ุห  ่ ว ก ง า  รัณ
พ่ะกรรมการุระกั พป่ืาพืาก้ 
การุาชัวศึกษารับรุง 

- กัมาก 40 ข้ึ ุ้  
- กั 40 – 49.99  

- พุ้ชไ 60 – 69.99  
- ตไุงุรับุรปง 40 – 49.99  
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   <40  

 
้ม่มัการ
รกาุบ 

4  รไุกละขุงผูไานาพร็ุการศึกษาตาม
หลักาูตรพรักบกับแรกพขไา 

- กัมาก  40 ข้ึ ุ้  
- กั  40 – 49.99  

รไุกละ 75.17 4  )กั(  
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑก์ำรตดัสนิ 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนนิงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

- พุ้ชไ 60 – 69.99  
- ตไุงุรับุรปง 40 – 49.99  
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   <40  

4 รไุกละขุงผูไานาพร็ุการศึกษารัณ้กไงา 
รนาหรภุุระกุบุาชัพุิาระ หรภุศึกษา

ตุ่ืาก้  1 ุี  

- กัมาก 40 ข้ึ ุ้ 
- กั 40 – 49.99  

- พุ้ชไ 60 – 69.99  
- ตไุงุรับุรปง 40 – 49.99  
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   <40  

พิกพุ็  
รไุกละ 85.92 

4 ) กัมาก( 

9  ระ กับพวามพึ งพุ ุ้ขุงาถา 
ุ ร ะ ก ุ บ ก า ร  ห  ่ ว ก ง า   ห รภ ุ
าถา ศึกษา หรภุผูไรับบริการรัณมั ตุ่
พป่ืาพขุงผูไานาพร็ุการศึกษา 
 

- กัมาก ุฏิบัติ  )1 (และมัผล )4(  
- กั ุฏิบัติ )1 (และมัผล )5(  

- พุ้ชไ ุฏิบัติ )1  (และมัผล )3(  
- ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติ )1( และมัผล  )2(  
- ตไุงุรับุรปง พร่งก่ว  ุฏิบัติ  )1(  

กัมาก ุฏิบัติ  
)1 (และมัผล 

)4(  
 

4 )กัมาก(  
 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  1  4.1 ) ดีมำก( 
)หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย(  

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนำของมำตรฐำนท่ี  1  
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ัรัณ  1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, และ 1.9 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 

  - 
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  

หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้น
สมรถนะอำชีพ  และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่  2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน   

 ควำมตระหนัก  วิรกาลักฯ  ตระห ักกัว่า  การุักการพรัก การาุ ากกพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  กไวก
พรพ ิพวิธัการาุ รัณหลากหลาก  มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณ
พึงุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง   ั้   พุ็ าิณง นุาพุ็ ากกการพตรักมผูไพรัก ้หไมั พป่ามบัติ
าุกพลไุงกับพวามตไุงการขุงาถา ุระกุบการและการพขไาาูุ่ระชาพมุาพซัก ้ ุ าพต  ้ ข่ะรัณราง
านา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษา  ก็้กไมัการุักุระชปมาัมม า  และุบรมพรู  ร้ังผูไบริหารและผูไาุ ้ 
พรภณุงพกัณกวกับการพัน าหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณาุกพลไุงกับพวามตไุงการขุงาถา ุระกุบการ  
หรภุุระชาพมุาพซัก กังกล่าว 

ควำมพยำยำม  วิรกาลักฯ  ุึง้กไกนาพ ิ การ  กัง ั้ 
 1.  านารวุพวามตไุงการ  หรภุพวาม นุาพุ็ ้ การพัน าหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชา  กับผูไรัณ
พกัณกวขไุงกับการ้ชไหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชา  หรภุห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง  พรูผูไาุ   ผูไพรัก   ผูไุกพรุง  
พพภณุ นาขไุมูลมาพัน าหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชา 
 2.  กนาพ ิ การพัน าหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชา  นุา ว   4   รากวิชา  ซึณงุระกุบกไวก  
รากวิชาผลิตพภชามป ้พร  รากวิชาการผลิต้มไกุก้มไุระกับ  รากวิชาาพรงการผลิต้มไกุก้มไุระกับ  รากวิชา

ผลิต้ก่้ข่  รากวิชาการพล้ักงแพะและแกะ  รากวิชาการหาขไุมูลรางการตลาก  และรากวิชาาพรงการวิชาชัพ 
 3.  กนาพ ิ การรกลุง้ชไหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน า้ ืาพพรัก รัณ  1   และืาพพรัก รัณ  

2  ุีการศึกษา  2444  
 5.  กนาพ ิ การุระพมิ หลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไวหลังุากการรกลุง้ชไ  

สัมฤทธิ์ผล  ระกับพป่ืาพ้ การ้ชไและพัน าหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชา  รัณาุกพลไุงกับพวาม
ตไุงการขุงาถา ุระกุบการ  หรภุุระชาพมุาพซัก   ุกู่้ ระกับ  กั 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและห ่วกงา 
รัณพกัณกวขไุง 

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

 
 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไวตามขไุ  
1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง นุา ว าาขา
งา รัณุักการพรัก การาุ  

5 

กั 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

4 

พุ้ชไ 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

3 

ตไุงุรับุรปง 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 
1 

 

 
 
หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 

2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
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 1.  นุา ว าาขางา รัณพุิกาุ  
 2.  รากงา การานารวุพวามตไุงการหรภุพวาม นุาพุ็ ้ การศึกษาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชา 
 3.  หลักกา พวามร่วมมภุกับาถา ุระกุบการและห ่วกงา รัณพกัณกวกับการพัน าหลักาูตร 
 5.  หลักกา การุักการ้ชไหลักาูตร 
 4.  หลักกา การุระพมิ หลักาูตร 
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  

หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้น
สมรถนะอำชีพ  และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ   
 ควำมตระหนัก  วิรกาลักฯ  ตระห ักกัว่า  การพัน าหลักาูตรและุักการพรัก การาุ ้หไาุกพลไุง
กับพวามตไุงการขุงาถา ุระกุบการ  หรภุุระชาพมุาพซัก   ากกพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  กไวกพรพ ิพ
วิธัการาุ รัณหลากหลาก  มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึง
ุระางพ์  และุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง ั้   พุ็ าิณง นุาพุ็ ุก่างพร่งก่ว รัณุะตไุงกนาพ ิ การ  พพราะ ุกุาก
ุะมัผล้หไพรู้กไวางแผ การาุ ุก่างพุ็ ระบบแลไวกังาามารถพัน าผูไพรัก ้หไมัุระาิรธิืาพตามุงพ์พวามรูไ
ขุงแต่ละรากวิชารัณาามารถ นาุ้้ชไ้ การุระกุบุาชัพ้กไุก่างรั ตุ่กปพามักรัณพุลัณก ุ้  หรภุการกไาวาู่
ุระชาพาุาพซัก ้ ุ าพตุั ้กลไ ั้ 
 ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา้กไกนาพ ิ การ้หไพรูุักรนาแผ การุักการพรัก รูไรากวิชา  รัณกนาห กพรพ ิพ
วิธัการาุ รัณหลากหลาก  รัณมป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึง
ุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักงรปกรากวิชารัณาุ  
 สัมฤทธิ์ผล  นุา ว พรูรั้งหมก  129  พ   แบ่งพุ็ ืาพพรัก รัณ  1   มั นุา ว    64   พ   ืาพพรัก รัณ  

2   มั นุา ว    65   พ    มัผูไา่งแผ การุักการพรัก รูไรัณกนาห กพรพ ิพวิธัการาุ รัณหลากหลาก  รัณมป่งพ ไ 
ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์และุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง  
ร้ังาุงืาพพรัก   พุ็ นุา ว   126  พ   พิกพุ็ รไุกละ  96 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไวตามขไุ  
1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง นุา ว าาขา
งา รัณุักการพรัก การาุ  

5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไวตามขไุ  
1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง นุา ว าาขา
งา รัณุักการพรัก การาุ  

5 

กั 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

4 

พุ้ชไ 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

3 

ตไุงุรับุรปง 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 
1 

  
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
 1.  นุา ว พรูผูไาุ ร้ังหมกขุงวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
  - พนาาัณงมุบหมากรากวิชาาุ  
  - ตารางาุ รากบปพพล 
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  - แผ การุักการพรัก รูไกไวกพรพ ิพวิธัการาุ รัณหลากหลาก มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ และ
บูร่าการพป่ธรรม ุริกธรรม พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์ และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักงขุงพรูแต่ละพ รปก
รากวิชารัณาุ  
  - รไุกละขุงพรูรัณุักรนาแผ การุักการพรัก รูไกไวกพรพ ิพวิธัการาุ รัณหลากหลาก มป่งพ ไ 
ามรรถ ะุาชัพ และบูร่าการ พป่ธรรม ุริกธรรม พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์ และุรัชญาขุงพศรษกกิุ
พุพพักง รปกรากวิชารัณาุ พรักบพร่ากับพรูผูไาุ ร้ังหมก้ าถา ศึกษา 
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  

หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้น
สมรถนะอำชีพ  และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ   
 ควำมตระหนัก  วิรกาลักฯ  ตระห ักกัว่า  การพัน าหลักาูตรและุักการพรัก การาุ ้หไาุกพลไุง
กับพวามตไุงการขุงาถา ุระกุบการ  หรภุุระชาพมุาพซัก   ากกพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  กไวกพรพ ิพ
วิธัการาุ รัณหลากหลาก  มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึง
ุระางพ์  และุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง ั้   พุ็ าิณง นุาพุ็ ุก่างพร่งก่ว รัณุะตไุงกนาพ ิ การ  พพราะ ุกุาก
ุะมัผล้หไพรู้กไวางแผ การาุ ุก่างพุ็ ระบบแลไวกังาามารถพัน าผูไพรัก ้หไมัุระาิรธิืาพตามุงพ์พวามรูไ
ขุงแต่ละรากวิชารัณาามารถ นาุ้้ชไ้ การุระกุบุาชัพ้กไุก่างรั ตุ่กปพามักรัณพุลัณก ุ้  หรภุการกไาวาู่
ุระชาพาุาพซัก ้ ุ าพตุั ้กลไ ั้ 
 ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา้กไกนาพ ิ การ้หไพรูุักรนาแผ การุักการพรัก รูไรากวิชา  รัณกนาห กพรพ ิพ
วิธัการาุ รัณหลากหลาก  รัณมป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึง
ุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักงรปกรากวิชารัณาุ  
 สัมฤทธิ์ผล  นุา ว พรูรั้งหมก  129  พ   แบ่งพุ็ ืาพพรัก รัณ  1   มั นุา ว    64   พ   ืาพพรัก รัณ  

2   มั นุา ว    65   พ    มัผูไา่งแผ การุักการพรัก รูไรัณกนาห กพรพ ิพวิธัการาุ รัณหลากหลาก  รัณมป่งพ ไ 
ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์และุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง  
ร้ังาุงืาพพรัก   พุ็ นุา ว   126  พ   พิกพุ็ รไุกละ  96 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไว
ตามขไุ  1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง
นุา ว าาขางา รัณุักการพรัก การาุ  

5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไว
ตามขไุ  1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง
นุา ว าาขางา รัณุักการพรัก การาุ  

5 

กั 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

4 

พุ้ชไ 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

3 

ตไุงุรับุรปง 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพ ัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 1 

  
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  
 1.  นุา ว พรูผูไาุ ร้ังหมกขุงวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
  - พนาาัณงมุบหมากรากวิชาาุ  
  - ตารางาุ รากบปพพล 
  - แผ การุักการพรัก รูไกไวกพรพ ิพวิธัการาุ รัณหลากหลาก มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ และ
บูร่าการพป่ธรรม ุริกธรรม พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์ และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักงขุงพรูแต่ละพ รปก
รากวิชารัณาุ  
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  - รไุกละขุงพรูรัณุักรนาแผ การุักการพรัก รูไกไวกพรพ ิพวิธัการาุ รัณหลากหลาก มป่งพ ไ 
ามรรถ ะุาชัพ และบูร่าการ พป่ธรรม ุริกธรรม พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์ และุรัชญาขุงพศรษกกิุ
พุพพักง รปกรากวิชารัณาุ พรักบพร่ากับพรูผูไาุ ร้ังหมก้ าถา ศึกษา 
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสม
รถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ   
 ควำมตระหนัก  าถา ศึกษา้กไตระห ักถึงพวามานาพัญขุงการุักการพรัก การาุ รัณพ ไ ผูไพรัก พุ็ 
านาพัญ  ุักการพรัก รูไกไวกพรพ ิพวิธัการรัณหลากหลาก  มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  
ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง  ากกการุระชปมช้ัแุง  า ับา ป ้หไ
พรูรปกแผ กวิชาุักรนาแผ การุักการพรัก รูไรัณพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  ุักการพรัก รูไ กไวกพรพ ิพวิธัการรัณ
หลากหลาก  มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์  และ
ุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง  ้ รากวิชารัณาุ รปกรากวิชา 
 ควำมพยำยำม  พรูรปกแผ กวิชาุักรนาแผ การุักการพรัก รูไรัณพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  ุักกิุกรรมการ
พรัก รัณหลากหลาก  มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์  
และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง  ้ รากวิชารัณาุ   ุักการพรัก รูไตามแผ การุักการพรัก รูไ   มัการ้ชไาภณุ
และพรพา าลกัรัณพหมาะาม้ การุักการพรัก รูไ  มัการ ิพรศการุักการพรัก การาุ   และบั รึกหลังาุ รปก
รากวิชา 
 สัมฤทธิ์ผล  ้ ุีการศึกษา  2444   ร้ัง   2   ืาพพรัก    พรู นุา ว   126  พ   ุักรนาแผ การุักการ
พรัก รูไรัณพ ไ ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  ุักการพรัก รูไกไวกพรพ ิพวิธัรัณหลากหลาก  มป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่า
การพป่ธรรม  ุริกธรรม  พป่ลักษ่ะรัณพึงุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง  พิกพุ็ รไุกละ  96  
พรู นุา ว   129  พ   มัการ้ชไาภณุและพรพา าลกัรัณพหมาะาม้ การุักการพรัก การาุ   พิกพุ็   รไุกละ  
100   และพรูุนา ว   129  พ   ้กไรับการ ิพรศการุักการพรัก การาุ   และุักรนาบั รึกหลังาุ   พิกพุ็ 
รไุกละ  100 

ผลกำรประเมิน 
ระกับพป่ืาพ ุระพก็ การพิุาร่า พ่าพะแ   

พุ้ชไ 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

3 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไว
ตามขไุ  1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง
นุา ว าาขางา รัณุักการพรัก การาุ  

5 

กั 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

4 

พุ้ชไ 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

3 

ตไุงุรับุรปง 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 1 

 
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

- แบบารปุ นุา ว พรูร้ังหมกและ นุา ว รากวิชารัณพุิกาุ ืาพพรัก รัณ 1 /2444  และ 
2/2444  

- พนาาัณงมุบหมากุฏิบัติการาุ   ืาพพรัก รัณ   1/2444  และ   2/2444  
- แผ การุักการพรัก รูไขุงพรู้ แผ กวิชาต่าง ๆ 
- รากงา การ ิพรศการุักการพรัก การาุ  

- รากงา การวิุักการพัน าผูไพรัก  
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสม
รถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ   
 ควำมตระหนัก  าถา ศึกษาุักระบบการบริหารตามระพบักบานา ักงา พ่ะกรรมการการ
ุาชัวศึกษาว่ากไวกการบริหาราถา ศึกษา  พ  .ศ   . 2549  ากกาถา ศึกษา้กไกนาห ก้หไพรูผูไาุ ุฏิบัติตาม
ระพบักบากกการ้หไพรูรปกพ กนาห ก  และแ ไุงหลักพก่ฑ์และวิธัการวักและุระพมิ ผล  ้หไผูไพรัก รราบกุ่ 
การุักการพรัก การาุ รปกรากวิชารัณาุ   กนาห ก้หไพรูรปกพ   วักและุระพมิ ผลตามแผ การุักการพรัก รูไ
รปกรากวิชารัณาุ   กนาห ก้หไพรูรปกพ ้ชไวิธัการวักและุระพมิ ผลรัณหลากหลากและพหมาะามรปกรากวิชารัณ
าุ   กนาห ก้หไพรูรปกพ   ้หไผูไพรัก มัา่ว ร่วม้ การวักและุระพมิ ผลรปกรากวิชา  กนาห ก้หไพรูรปกพ    นา
ผลุากการวักและุระพมิ ผลุ้้ชไ้ การพัน าามรรถ ะผูไพรัก   รัณมป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการ
พป่ธรรม  ุริกธรรม  พ่า ิกมและพป่ลักษ่ะุั พึงุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักงรปกรากวิชารัณ
าุ  
 ควำมพยำยำม  าถา ศึกษาุักระบบการบริหารตามระพบักบานา ักงา พ่ะกรรมการการ
ุาชัวศึกษาว่ากไวกการบริหาราถา ศึกษา  พ  .ศ   . 2549  ากกาถา ศึกษา้กไกนาห ก้หไพรูผูไาุ ุฏิบัติตาม
ระพบักบากกการ้หไพรูรปกพ กนาห ก  และแ ไุงหลักพก่ฑ์และวิธัการวักและุระพมิ ผล  ้หไผูไพรัก รราบกุ่ 
การุักการพรัก การาุ รปกรากวิชารัณาุ   กนาห ก้หไพรูรปกพ   วักและุระพมิ ผลตามแผ การุักการพรัก รูไ
รปกรากวิชารัณาุ  กนาห ก้หไพรูรปกพ ้ชไวิธัการวักและุระพมิ ผลรัณหลากหลากและพหมาะามรปกรากวิชารัณ
าุ   กนาห ก้หไพรูรปกพ   ้หไผูไพรัก มัา่ว ร่วม้ การวักและุระพมิ ผลรปกรากวิชา  กนาห ก้หไพรูรปกพ    นา
ผลุากการวักและุระพมิ ผลุ้้ชไ้ การพัน าามรรถ ะผูไพรัก   รัณมป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการ
พป่ธรรม  ุริกธรรม  พ่า ิกมและพป่ลักษ่ะุั พึงุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักงรปกรากวิชารัณ
าุ   ากกวิรกาลักฯ  ั้ ุะกนาห ก้หไพรูผูไาุ รปกพ ุักรนาแผ การุักการพรัก รูไ้ รปกรากวิชา  ้หไมัการ ิพรศ
้ การุักการพรัก การาุ   า่งตไ ฉบับขไุาุบรัณุะรนาการาุบุลากืาพพรัก   รากงา การุักการพรัก รูไ  
รากงา ารปุผลการุระพมิ ระกับพวามพึงพุุ้ขุง ักพรัก    ักศึกษาตุ่พป่ืาพการาุ ขุงพรู  และ
กนาห ก้หไมัการรากงา ผลการา่งผลการพรัก ้ รปกืาพพรัก  
 สัมฤทธิ์ผล  ผลุากการรัณาถา ศึกษา้กไกนาห ก้หไพรูผูไาุ ุฏิบัติตามระพบักบากกการ้หไพรูรปกพ 
กนาห ก  และแ ไุงหลักพก่ฑ์และวิธัการวักและุระพมิ ผล  ้หไผูไพรัก รราบกุ่ การุักการพรัก การาุ รปก
รากวิชารัณาุ   กนาห ก้หไพรูรปกพ   วักและุระพมิ ผลตามแผ การุักการพรัก รูไ รปกรากวิชารัณาุ   
กนาห ก้หไพรูรปกพ ้ชไวิธัการวักและุระพมิ ผลรัณหลากหลากและพหมาะามรปกรากวิชารัณาุ   กนาห ก้หไพรูรปก
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พ   ้หไผูไพรัก มัา่ว ร่วม้ การวักและุระพมิ ผลรปกรากวิชา  กนาห ก้หไพรูรปกพ    นาผลุากการวักและ
ุระพมิ ผลุ้้ชไ้ การพัน าามรรถ ะผูไพรัก   รัณมป่งพ ไ ามรรถ ะุาชัพ  และบูร่าการพป่ธรรม  ุริกธรรม  
พ่า ิกมและพป่ลักษ่ะุั พึงุระางพ์  และุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักงรปกรากวิชารัณาุ  วิรกาลักฯ ้กไ
กนาพ ิ การพิกพุ็ รไุกละ  100  มัระกับพป่ืาพ้ การผ่า การุระพมิ ตามระกับพป่ืาพ  กัมาก 
 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไว
ตามขไุ  1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง
นุา ว าาขางา รัณุักการพรัก การาุ  

5 
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  เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

5. าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไว
ตามขไุ  1 – ขไุ  4   ้ม่พกิ   3  ุีุ้้ชไ  ุก่าง ไุกรไุกละ  50  ขุง
นุา ว าาขางา รัณุักการพรัก การาุ  

5 

กั 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร 

4 

พุ้ชไ 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร 

3 

ตไุงุรับุรปง 

1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  1. าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร 1 

 
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  
 - พนาาัณงมุบหมากวิชาาุ  
 - รากงา ผลการา่งแผ การุักการพรัก รูไ 
 - ตัวุก่างขไุาุบุลากืาพพรัก  
 - รากการผลการุักการพรัก รูไ 
 - แบบานารวุพวลาพรัก และุระพมิ ผลการพรัก  
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  

หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้น
สมรถนะอำชีพ  และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน   
ควำมตระหนัก  วิรกาลักฯ ตระห ักถึงพวามานาพัญขุงการพตรักมผูไพรัก พพภณุพขไาฝึกงา ้ าถา 

ุระกุบ  ห ่วกงา รัณรนาพวามร่วมมภุ้ กไา ฝึกงา พุ็ ุก่างกิณง  พพราะุะพุ็ แ วราง้ การุักการฝึกงา 
้หไพุ็ ุ้ตามมาตรกา การุาชัวศึกษา  พ.ศ. 2555  พพภณุการุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษา  และพพภณุ
พป่ืาพขุงผูไพรัก รัณาถา ุระกุบการ  ห ่วกงา   ตไุงการ 

ควำมพยำยำม  วิรกาลักฯ  ้กไกนาห กแ วราง้ การุักการฝึกงา ขุง ักพรัก  ักศึกษา  กัง ั้ 
1  . ้กไุักการุระชปมพ่ะกรรมการ้ การพักพลภุกาถา ุระกุบการ  ห ่วกงา   และรนาพวาม

ร่วมมภุ้ การา่งผูไพรัก พขไาฝึกงา ตรง  หรภุ าัมพั ธ์กับาาขางา  
2.  ุัก้หไมัการุกม ิพรศผูไพรัก ผูไพรัก  กุ่ ุุกุ้ฝึกงา  พรไุมมุบห ังาภุพู่มภุการฝึกงา  
3  . แต่งต้ังพ่ะกรรมการการ ิพรศการฝึกงา ้ าถา ุระกุบการ และ้หไุุก ิพรศ้ม่ ไุกกว่า  2 

พรั้ง 
5 . กนาห กพก่ฑ์การวักผลุระพมิ ผลการฝึกงา   และ้หไวักผลร่วมกับาถา ุระกุบการ  ห ่วกงา 

 4  .วิรกาลักฯ มัการาัมม าการฝึกงา ขุงผูไพรัก ร่วมกับาถา ุระกุบการ  ห ่วกงา รัณผูไพรัก 
ฝึกงา  

สัมฤทธิ์ผล   วิรกาลักฯ  าามารถกนาพ ิ การฝึกงา ้กไพรบกระบว การขุงการา่งผูไพรัก ุ้ฝึกงา   
รนา้หไมัพป่ืาพ้ การฝึกงา ุกู่้ ระกับ กั 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั 

1. าถา ศึกษามัการพักพลภุกาถา ุระกุบการ ห ่วกงา   และ
รนาพวามร่วมมภุ้ การา่งผูไพรัก พขไาฝึกงา ตามหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการุกม ิพรศผูไพรัก กุ่ การฝึกงา  พรไุมมั
พู่มภุการฝึกงา  

3 าถา ศึกษามัการ ิ พรศการฝึกงา ขุงผูไ พรัก ้ าถา 
ุระกุบการ ห ่วกงา  

4. าถา ศึกษามัการวักผลการฝึกงา ขุงผูไพรัก ร่วมกับาถา 
ุระกุบการ ห ่วกงา  

4 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการพักพลภุกาถา ุระกุบการ ห ่วกงา  และ
รนาพวามร่วมมภุ้ การา่งผูไพรัก พขไาฝึกงา ตามหลักาูตร 

2. าถา ศึกษามัการุกม ิพรศผูไพรัก กุ่ การฝึกงา  พรไุมมัพู่มภุ
การฝึกงา  

3. าถา ศึกษามัการ ิ พรศการฝึกงา ขุงผูไ พรัก ้ าถา 
ุระกุบการ ห ่วกงา  

4. าถา ศึกษามัการวักผลการฝึกงา ขุงผูไพรัก ร่วมกับาถา 
ุระกุบการ ห ่วกงา  

5. าถา ศึกษามัการาัมม าการฝึกงา ขุงผูไพรัก พพภณุ นาผลุ้
ุรับุรปงากกพชิญาถา ุระกุบการ ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุงพขไาร่วม
าัมม า 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

-  ขไุมูลาถา ุระกุบการ ห ่วกงา รัณผ่า การพักพลภุกและรนาพวามร่วมมภุ ้ การา่ง
ผูไพรัก พขไาฝึกงา ตามหลักาูตร  นุา ว   57  แห่ง 

- รากงา การุกม ิพรศผูไพรัก กุ่ ฝึกงา  
- พู่มภุการฝึกงา  
- ผลการุระพมิ การฝึกงา ขุงผูไพรัก   ุีการศึกษา  2557 
- รากงา การาัมม าการฝึกงา ขุงผูไพรัก รว่มกบัาถา ุระกุบการ
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1 .  ระกับพป่ืาพ้ การ้ชไและพัน า
ห ลั ก าู ต ร ก า  าม ร ร ถ  ะ ร า ก วิ ช า รัณ
าุกพลไุงกับพวามตไุงการขุงาถา 
ุระกุบการหรภุุระชาพมุาพซัก  

- กัมาก  ุฏิบัติ )1 ( และมัผล  ) 5( 
- กั  ุฏิบัติ )1 ( และมัผล  ) 4( 
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ )1 ( และมัผล  ) 3( 
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ  ) 1 ( และมัผล  ) 1( 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ )1( 

ุฏิบัติ )1 ( 
และมัผล 

)4( 
5 ) กั( 

2 .  ระกับพป่ืาพ้ การุักรนาแผ การ
ุักการพรัก รูไรากวิชา 

- กัมาก  ุฏิบัติ )1 ( และมัผลรไุกละ 80 
ขึ้ ุ้ 
- กั  ุฏิบัติ )1 ( และมัผลรไุกละ 70 - 
79.99 ขึ้ ุ้ 
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ )1 ( และมัผลรไุกละ 60 
– 69.99 ขึ้ ุ้ 
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ )1 ( และมัผลรไุก
ละ 50 – 59.99 ขึ้ ุ้ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ )1( และมั
ผล ไุกกว่ารไุกละ 40 

ุฏิบัติ )1 ( 
และมัผล 
รไุกละ  

96 

5  )กัมาก(  

3. ระกับพป่ืาพืาก้ การุักการพรัก 
การาุ รากวิชา 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1ขไุ 

ุฏิบัติ  3 
ขไุ 

3 )พุ้ชไ(  

4. ระกับพป่ืาพืาก้ การวักและ
ุระพมิ ผลการุักการพรัก การาุ 
รากวิชา 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 
ขไุ 

4 ) กัมาก( 

4. ระกับพป่ืาพืาก้ การฝึกงา  
- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  

ุฏิบัติ 5 
ขไุ 

5   )กั(  
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  2 4.2 ) ดี( 
)หมำยเหตุ ชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย( 

 

 
สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนำของมำตรฐำนท่ี 2 

จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งช้ัรัณ  2.1, 2.2, 2.4 และ 2.4 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งช้ัรัณ 2.3 
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
ควำมตระหนัก  าถา ศึกษา้หไพวามานาพัญกับระพบักบานา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษาว่า

กไวกการบริหาราถา ศึกษา  พ .ศ  .2442  หมวก  5   พ่ะกรรมการ้ าถา ศึกษา   และกฎหมากรัณพกัณกวขไุง
กับการบริหารุักการาถา ศึกษาากกพ่ะกรรมการาถา ศึกษา  พพภณุร่วมุระชปมกนาห กพุ้าหมาก   ากบาก
และกปรธศาาตร ์การพัน าาถา ศึกษา  ้หไพวามพห็ ชุบพัน าาถา ศึกษาและแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  
กนาห กแผ การรับ ักพรัก  ักศึกษา  การกปบ  ขกากและพพิณมุระพืรวิชา  าาขาวิชารัณพุิกาุ   การกนากับ
ติกตามและการุระพมิ การุฏิบัติงา ขุงาถา ศึกษา 

ควำมพยำยำม   าถา ศึกษากนาพ ิ การกไา การบริหารุักการาถา ศึกษาากกการแต่งต้ัง
พ่ะกรรมการบริหาราถา ศึกษารนาห ไารัณุระชปมกนาห กพุ้าหมาก   ากบากและกปรธศาาตร์การพัน า
าถา ศึกษา  ้หไพวามพห็ ชุบแผ พัน าาถา ศึกษาและแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  กนาห กแผ การรับ
 ักพรัก  ักศึกษา  การกปบขกากและพพิณมุระพืรวิชา  าาขาวิชารัณพุิกาุ   การกนากับติกตามและการุระพมิ 
การุฏิบัติงา ขุงาถา ศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  าถา ศึกษามัพ่ะกรรมการบริหาราถา ศึกษา  กนาพ ิ การ้หไมัการุระชปม
พ่ะกรรมการบริหาราถา ศึกษา  ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ  1   พรั้ง  พ่ะกรรมการบริหาราถา ศึกษามัการ
ุฏิบัติตามุนา าุห ไารัณรัณกนาห ก้วไ้ กฎหมากรัณพกัณกวขไุง  า่งผล้หไมัพป่ืาพุกู่้ ระกับ  กัมาก 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก  ตามรัณ
กนาห ก้ กฎหมากรัณพกัณกวขไุง 

2. าถา ศึกษากนา พ ิ การ้หไมัการุระชปมพ่ะกรรมการ
าถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ 1 พรั้ง 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพ่ะกรรมการาถา ศึกษา หรภุ
วิรกาลัก ุฏิบัติตามุนา าุห ไารัณรัณกนาห ก้วไ้ กฎหมากรัณ
พกัณกวขไุง 

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไรรงพป่วปนิืาก ุกาถา ศึกษา
ุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก 
้ การุฏิบัติงา ร่วมกับาถา ศึกษา และมัผลการุระพมิ ากก
พฉลัณก 3.51 – 5.00 

5. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไรรงพป่วปนิืาก ุกาถา ศึกษา
ุระพมิ พป่ืาพการุฏิบัติงา ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุ
วิรกาลัก พพภณุพัน าพป่ืาพการุฏิบัติงา  

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก  
ตามรัณกนาห ก้ กฎหมากรัณพกัณกวขไุง 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไมัการุระชปมพ่ะกรรมการ
าถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ 1 พรั้ง 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพ่ะกรรมการาถา ศึกษา หรภุ
วิรกาลัก ุฏิบัติตามุนา าุห ไารัณรัณกนาห ก้วไ้ กฎหมากรัณ
พกัณกวขไุง 

4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไ ผูไรรงพป่วปนิืาก ุก
าถา ศึกษาุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงพ่ะกรรมการ
าถา ศึกษาหรภุวิ รกาลัก  ้ การุฏิบั ติ ง า ร่ วมกับ
าถา ศึกษา และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

5. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไ ผูไรรงพป่วปนิืาก ุก
าถ า  ศึ ก ษ าุ ร ะ พ มิ  พป ่ ื า พ ก า ร ุ ฏิ บั ติ ง า  ข ุ ง
พ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก พพภณุพัน าพป่ืาพ
การุฏิบัติงา  

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4   ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3   ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2   ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1   ขไุ 1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  



91 
 

 

 

- พนาาัณงแต่งต้ังพ่ะกรรมการบริหาราถา ศึกษา 
- รากงา การุระชปม  
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ควำมตระหนัก  วิรกาลักฯ  ้กไตระห ักว่างบุระมา่้ การุักการศึกษารัณืาพรักุัการร้หไมัุก่าง

นุากัก  ุึงตไุง้ชไุก่างุระหกักและพกิกุระากช ์าูงาปก  ากกุักรนาแผ งา  /าพรงการ  วิรกาลักมัการุักรนา
แผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา  ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  

ากกมัการุักรนาแผ ุฏิบัติการุระุำุี  รัณาุกพลไุงกับแผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา  ากกการ
ระกมรรัพกากรุากแหล่งต่าง ๆ  ้วไ้ แผ การุฏิบัติการุระ นุาุีงบุระมา่  2446  – 244 7  ุก่างชักพุ  

ควำมพยำยำม   
 1 .พรูและบปพลากรรางการศึกษาพา ุาพรงการ  พพภณุพขไาแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  
 2. งา วางแผ และงบุระมา่ ุักรนาแผ ุฏิบัติการฉบับร่าง 
 3. ุระชปมพ่ะกรรมการบริหาราถา ศึกษา พพภณุพิุาร่าแผ ุฏิบัติการ 
 5  .งา วางแผ และงบุระมา่  ุัการรงบุระมา่พพภณุุักซภุ้วัากป  ุปุกร่์  แ ไุงแผ กวิชา/
ผูไรับผิกชุบ 
 4 .ผูไรับผิกชุบกนาพ ิ การุักซภุุ้ัก ไุางตามระพบักบพัา กป 
 6 .งา วางแผ และงบุระมา่  พวบพปม  ตักุ่ากพงิ งบุระมา่  
 4 .วิรกาลักกนาพ ิ การติกตามแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  
 4 .วิรกาลักมัการติกตาม  ตรวุาุบ  ุระพมิ ผล  และพา ุขไุพา ุแ ะพพภณุการุรับุรปง  
 9 .วิรกาลักมัการุักรนารากงา ตามแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  

สัมฤทธิ์ผล  วิรกาลักมัการุักรนาแผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา  ากกการมัา่ว ร่วมขุง
พรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  ผูไพรัก   ชปมช   าถา ุระกุบการ  และห ่วกงา รัณพกัณกวขไุงร้ัง
ืาพรัก  และืาพพุกช   วิรกาลักมัการุักรนาแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  รัณาุกพลไุงกับแผ พัน าการุักการ
การศึกษาขุงาถา ศึกษา  วิรกาลักมัการติกตาม  ตรวุาุบ  ุระพมิ ผล  และพา ุขไุพา ุแ ะพพภณุการ
ุรับุรปงวิรกาลักมัการุักรนารากงา ตามแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  ารปุผลการุระพมิ ุกู่้ ระกับ  กัมาก 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 1. าถา ศึกษามัการ ุักรนาแผ พัน าการุักการศึกษาขุง 5 



93 
 

 

 

าถา ศึกษา ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา ผูไพรัก  ชปมช  าถา ุระกุบการ และห ่วกงา รัณ
พกัณกวขไุงร้ังืาพรักและืาพพุกช  

2. าถา ศึกษามัการุักรนาแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี รัณาุกพลไุงกับ
แผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา ากกการมัา่ว ร่วม
ขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา 

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี 
4. าถา ศึกษามัการติกตาม ตรวุาุบ ุระพมิ ผล และพา ุ
ขไุพา ุแ ะพพภณุการุรับุรปง 

5. าถา ศึกษามัการุักรนารากงา ตามแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการุักรนาแผ พัน าการุักการศึกษาขุง
าถา ศึกษา ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา ผูไพรัก  ชปมช  าถา ุระกุบการ และห ่วกงา รัณ
พกัณกวขไุงร้ังืาพรักและืาพพุกช  

2. าถา ศึกษามัการุักรนาแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี รัณาุกพลไุง
กับแผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา ากกการมัา่ว 
ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา 

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี 
4. าถา ศึกษามัการติกตาม ตรวุาุบ ุระพมิ ผล และพา ุ
ขไุพา ุแ ะพพภณุการุรับุรปง 

5. าถา ศึกษามัการุักรนารากงา ตามแผ ุฏิบัติการุระ นุาุี 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1 –  ขไุ 5  4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1 –  ขไุ 3 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1 –  ขไุ 2 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1  1 
 

หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

- แผ การุฏิบัติงา ุระ นุาุี  244 7  – 244 7 
- รากงา แผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  2447  – 244 7 
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- รากงา การุระชปม 
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
 ควำมตระหนัก  าถา ศึกษามัการกนาห กุัตลักษ่์ขุงผูไพรัก   ากกพวามพห็ ชุบขุงพ่ะกรรมการ
าถา ศึกษา  กัง ั้  พภุ  รักษะพกัณกม  มัแผ งา และาพรงการพัน าาถา ศึกษารัณาุกพลไุงกับุัตลักษ่์  ซึณง
าพรงการรัณา่งพาริมการพัน าุัตลักษ่์ขุงผูไพรัก   พช่   าพรงการุักการพรัก การาุ ขุงแผ กวิชา  
าพรงการุักุระชปมวิชาการุงพ์การพกษตรกร้ ุ าพตแห่งุระพรศ้รกระกับห ่วก  าพรงการบริการวิชาชัพ
ขุงแผ กวิชา  และาพรงการศู ก์พรัก รูไาพรงงา วิรกาศาาตร์  พุ็ ตไ  

ควำมพยำยำม   าถา ศึกษากนาพ ิ การตามแผ   ากกมัพนาาัณง้หไพรูุฏิบัติการาุ   รนาแผ การ
ุักการพรัก รูไ  พรูผลิตพุกาารุระกุบการาุ   และ้ชไ้บงา รัณผลิตขึ้ ้หไ ักศึกษา้กไฝึก  มัการา่งพาริม้หไ
ผูไพรัก มัรักษะุาชัพตามาาขางา รัณศึกษา  มัการ้ชไศู ก์พรัก รูไาพรงงา วิรกาศาาตร์้ การฝึกรักษะ
กระบว การรางวิรกาศาาตร์ ้หไ ักพรัก ช้ั   ุวช .1  มัการฝึกซไุมรักษะแก่ ักศึกษารัณพขไาแข่งขั รักษะ้ 
การุระชปมวิชาการุงพ์การพกษตรกร้ ุ าพตแห่งุระพรศ้รก  และา่ง ักพรัก  ักศึกษาพขไาร่วมแข่งขั 
รักษะ้ งา ุระชปมวิชาการุงพ์การพกษตรกร้ ุ าพตแห่งุระพรศ้รก  ระกับืาพ  และระกับชาติ 

สัมฤทธิ์ผล   าถา ศึกษามัการกนาห กุัตลักษ่์ขุงผูไพรัก   มัแผ งา และาพรงการพัน า
าถา ศึกษารัณาุกพลไุงกับุัตลักษ่์ขุงผูไพรัก รัณาถา ศึกษากนาห ก  มัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา และ
าพรงการ  และมัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา   ผลการุระพมิ   ุกู่้ ระกับ กั 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั 

1. าถา ศึกษามัการกนาห กุัตลักษ่์ากกพวามพห็ ชุบขุง
พ่ะกรรมการาถา ศึกษา 

2. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการพัน าาถา ศึกษารัณาุกพลไุง
กับุัตลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และ
บปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ชปมช  และห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผล การกนาพ ิ งา ตามแผ งา  

4 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

าพรงการ 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการกนาห กุัตลักษ่์ากกพวามพห็ ชุบขุง
พ่ะกรรมการาถา ศึกษา 

2. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการพัน าาถา ศึกษารัณ
าุกพลไุงกับุัตลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ากกการมัา่ว ร่วม
ขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ชปมช  และ
ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง 

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผล การกนาพ ิ งา ตามแผ งา  
าพรงการ 

5. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุุ้รับุรปงการบริหาร
ุักการ 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1 –  ขไุ 5  4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1 –  ขไุ 3 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1 –  ขไุ 2 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า ขไุ 1  1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

-  าพรงการุักุระชปมวิชาการุงพ์การพกษตรกร้ ุ าพตแห่งุระพรศ้รก   ระกับห ่วก
ุระกุบกไวกาพรงการ  พนาาัณง  กนาห กการแข่งขั  ารปุผล  และรากงา ผล 

- ารปุผลการุระกวก การแากงและการแข่งขั รักษะวิชาชัพ ุงพ์การพกษตรกร้ ุ าพต
แห่งุระพรศ้รก 
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ควำมตระหนัก  ผูไบริหาราถา ศึกษา้กไตระห ักถึงการบริหาราถา ศึกษา  ากกพนา ึงถึง ากบากขุง
ตไ าังกัก  พรไุมกั  ั้้กไมัพวามตระห ัก้ การกระุากุนา าุการบริหารงา ผ่า พ่ะกรรมการาถา ศึกษา  
และ้กไมั ากบาก้หไพ่ะพรูและบปพลากรรางการศึกษา  ผูไุกพรุงตลุกุ มัรัณมั า่ว พกัณกวขไุง้ การพัน า
าถา ศึกษา  รปกร่า มัา่ว ร่วม้ การุฏิบัติงา ขุงาถา ศึกษา  และการมุบหมากงา ตาม ากบากขุงตไ 
าังกักขุงาถา ศึกษา  ผ่า แผ การุฏิบัติงา ุระ นุาุี   ุกุาก ั้พกากามุัก้หไมัการุระชปมช้ัแุงรปกฝ่าก
รราบถึงพวาม นุาพุ็ และพวามานาพัญ้ การพัน าาถา ศึกษา 

ควำมพยำยำม  ผูไบริหาราถา ศึกษา้กไแต่งต้ังพ่ะกรรมการาถา ศึกษา  พพภณุ้หไพ่ะกรรมการ
บริหาราถา ศึกษา  วาง ากบาก้ การพัน าาถา ศึกษา  พรไุมกั  ั้้กไ นา ากบากการุักการาถา ศึกษา
ุากตไ าังกักมาุักรนาพุ็ แผ การุฏิบัติงา ุระ นุาุี   ากก้กไพ ไ ้หไพ่ะพรู  บปพลากรรางการศึกษา  
ผูไุกพรุงตลุกุ ผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงรปกร่า   มัา่ว ร่วม้ การุฏิบัติงา ขุงาถา ศึกษา  ผ่า แผ งา 
าพรงการต่าง ๆ  ขุงาถา ศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  ผูไบริหาราถา ศึกษา้กไ นา ากบากุากตไ าังกัก  บรร ปุ ้วไ้ แผ ุฏิบัติการุระ นุาุี  
2447  ากกมัผูไรับผิกชุบแผ งา  /าพรงการต่าง ๆ  มัรา กงา ผลการุฏิบัติงา ุระ นุาุี  2447  ผูไบริหาร
าถา ศึกษาุัก้หไมัการุระชปมพ่ะพรู  และบปพลากรรางการศึกษา  นุา ว   24   พรั้ง  มัการุักุระชปม

ผูไุกพรุง  ซึณงพุ็ ผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงกับการุักการุาชัวศึกษา  นุา ว    2   พรั้ง  และพ่ะกรรมการ
าถา ศึกษามัา่ว ร่วม้ การุระพมิ การบริหารงา และืาวะผูไ นาขุงผูไบริหาราถา ศึกษา  ซึณงระกับพป่ืาพ
้ การบริหารงา และืาวะผูไ นาขุงผูไบริหาราถา ศึกษา  ุกู่้ ระกับ กัมาก 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการบริหารุักการาถา ศึกษาตาม ากบากขุง
ห ่วกงา ตไ าังกัก 

2. าถา ศึกษามัการุระชปมพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  
ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ 4 พรั้ง 

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

3. าถา ศึกษามัการุักุระชปมผูไุกพรุง ผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงกับการ
ุักการุาชัวศึกษา ืาพพรัก ละ 1 พรั้ง 

4. าถา ศึกษามัการ นาพวามพิกพห็ ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษา  
หรภุวิรกาลัก พรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ผูไุกพรุง  
รวมร้ังผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงุ้้ชไ้ การพัน าาถา ศึกษา 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการบริหารงา  และืาวะผูไ นาขุง
ผูไบริหาราถา ศึกษา ากกพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก  และ
มัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 4.00 

 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดบัคณุภำพ ประเดน็กำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 1. าถา ศึกษามัการบริหารุักการาถา ศึกษาตาม ากบากขุงห ่วกงา ตไ 
าังกัก 
2. าถา ศึกษามัการุระชปมพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ุก่าง ไุกืาพ
พรัก ละ 2 พรั้ง 
3. าถา ศึกษามัการุักุระชปมผูไุกพรุง ผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงกับการุักการ
ุาชัวศึกษา ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ 1 พรั้ง 
4. าถา ศึกษามัการ นาพวามพิกพห็ ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษา หรภุวิรกาลัก 
พรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  ผูไุกพรุง รวมร้ังผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุง ุ้
้ชไ้ การพัน าาถา ศึกษา 
5. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการบริหารงา  และืาวะผูไ นาขุงผูไบริหาร
าถา ศึกษา ากกพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก และมัผลการุระพมิ 
ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 
พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 
ตไุงุรับุรปง

พร่งก่ว  
ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 

1 
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 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  

- แผ ุฏิบัติงา ุระ นุาุี  งบุระมา่การุฏิบัติงา ุระ นุาุี  
- รากงา การุระชปมพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  

- รากงา การุระชปมผูไุกพรุง  ผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงกับการุักการุาชัวศึกษา  
- การุระพมิ การบริหารงา และืาวะผูไ นาขุงผูไบริหาราถา ศึกษา 
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไ้หไพวามานาพัญพุ็ ุก่างมากตุ่ระบบการาภณุาารและาารา พรศ  

พพราะมับรบารุก่างมากกับการบริหารงา ร้ังรางกไา การบริหารุักการและรางกไา การพรัก การาุ   ร้ัง ั้
วิรกาลักฯ  ตระห ักกัถึงการ้ชไขไุมูลและาารา พรศรัณถูกตไุงและพุ็ ระบบ  มัพวามรวกพร็ว้ การรับและา่ง
ขไุมูลุก่างกั  ้กไมัการุุกแบบาพรงารไางการพชภณุมตุ่ระบบพพรภุข่ากระหว่างุาพารต่าง ๆ   และาถา ศึกษา
้กไมัแบบพวามร่วมมภุกับห ่วกงา ืาก ุก้ การุักการพวามรูไขุงาถา ศึกษา  มัการุักุระชปมและ
กนาพ ิ งา ตามแ วรางการบริหารุักการุงพ์พวามรูไ   ุกุาก ั้้กไกนาห กห ไารัณและพวามรับผิกชุบ้หไกับ
บปพลากรขุงวิรกาลักรับผิกชุบากกตรง  และกัง้กไมัการุักา่งบปพลากรขุงรางวิรกาลักฯพขไาร่วมรับการ
ฝึกุบรมรางกไา การกูแลระบบพพรภุข่ากุก่างตุ่พ ภณุง    พพภณุ้หไบปพลากราามารถแกไ้ขุัญหา้ การ้ชไงา 
ระบบพพรภุข่ากพบภุ้งตไ ้กไ 

ควำมพยำยำม   วิรกาลัก้กไุ ปมัติงบุระมา่้ การกนาพ ิ การรางกไา การพัน าพรพา าลกั
าารา พรศุก่างตุ่พ ภณุง  ากก้ ุีการศึกษา  2444  ้กไกนาพ ิ การุ ปมัติงบุระมา่พพภณุ้ชไ้ การุรับุรปง
และพัน าระบบพพรภุข่าก้ ปุกรัณมัุัญหา้ การ้ชไงา ุ้แลไวุก่าง ไุก     4   ปุกกไวกกั    พภุ   หไุง     Server  
แผ กวิชาพภชศาาตร์  แผ กวิชาุปตาาหกรรม  แผ กวิชาุระมง     และุาพารระกะา้ั  พพภณุ้หไาามารถ้ชไงา 
้กไุก่างพต็มุระาิรธิืาพรัณาปก  และกังมัแผ การุรับุรปงระบบพพรภุข่าก้หไาามารถ้ชไงา ้กไพต็มุระาิรธิืาพ
รปก ปุกืาก้ าถา ศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล    ักพรัก     ักศึกษาและบปพลากรรางการศึกษา  าามารถพไ พวไาหาขไุมูลข่าวาารต่าง  ๆ  
าามารถ รับ า่งขไุมูล ้กไุก่างมัุระาิรธิืาพ  -    และาามารถ นาขไุมูลาารา พรศรัณพไ พวไา้กไมา้ชไ้ การ
ุักการพรัก การาุ ้กไุก่างพต็มุระาิรธิืาพ  รวมร้ังาามารถุักา่งพุกาารต่าง ๆ   ้หไแก่ห ่วกงา รัณรไุงขุ
้กไตรงตามพวลารัณกนาห ก   และพมภณุการ้ชไงา ระบบพพรภุข่ากขุงวิรกาลักฯ   มัุัญหาก็ุะมับปพลากรขุง
วิรกาลักฯ  รัณาามารถพขไาุ้กนากับกูแลและาามารถแกไ้ขุัญหา้หไระบบาามารถ้ชไงา ้กไุก่างมัุระาิรธิืาพ 
ระกับพป่ืาพ้ การบริหารุักการระบบกา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษา ุกู่้ ระกับ กัมาก  
  
 
 ผลกำรประเมิน 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัขไุมูลาารา พรศ 9  ุระพืร และุาุมัขไุมูลุภณ รัณ
นุาพุ็ านาหรับาถา ศึกษารัณพรบถไว  และพชภณุมากงพุ็ ระบบ  และมั

ระบบานารุงขไุมูลาารา พรศพพภณุุุ้งกั การาูญหากขุงขไุมูล 

2. าถา ศึกษามัการพัน ากา ขไุมูลาารา พรศุก่างตุ่พ ภณุงและ
พุ็ ุัุ ปุบั  

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  
และผูไพรัก าามารถพขไาถึงและ้ชไุระากช ์ุากกา ขไุมูลาารา พรศ 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้้ การบริหารุักการ
ระบบกา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษา ากกพรูและบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

5. าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้้ การบริหารุักการ
ระบบกา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษา ากกพฉลัณก 5.00 

5 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัขไุมูลพภ้  9  ุระพืร และุาุมัขไุมูลุภณ รัณ นุาพุ็ 
านาหรับาถา ศึกษารัณพรบถไว   และพชภณุมากงพุ็ ระบบ และมัระบบ

านารุงขไุมูลาารา พรศพพภณุุุ้งกั การาูญหากขุงขไุมูล 

2. าถา ศึกษามัการพัน ากา ขไุมูลาารา พรศุก่างตุ่พ ภณุงและ
พุ็ ุัุ ปุบั  

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา 
และผูไพรัก าามารถพขไาถึงและ้ชไุระากช ์ุากกา ขไุมูลาารา พรศ 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้้ การบริหารุักการ
ระบบกา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษา ากกพรูและบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

5. าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้้ การบริหารุักการ
ระบบกา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษา ากกพฉลัณก  3.51 – 5.00 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

พร่งก่ว  

 
หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 

2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
- ระบบกา ขไุมูลาารา พรศ  ุก่าง ไุก 9  ุระพืรและมัระบบานารุงขไ ุมูลาารา พรศพพภณุุุ้งกั 

การาูญหากขุงขไุมูล 
- หลักกา การพัน ากา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษาุก่างตุ่พ ภณุงและพุ็ ุัุ ปุบั  
- หลักกา รัณพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษาและผูไพรัก ้ชไุระากช ์ุากกา ขไุมูลาารา พรศ

ขุงาถา ศึกษา 
-  หลักกา การุระพมิ พวามพึงพุุ้้ การบริหารุักการระบบกา ขไุมูล าารา พรศ ขุง 

าถา ศึกษา ากกพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไ้หไพวามานาพัญพุ็ ุก่างมากพกัณกวกับพวามพาัณกง  4   กไา   ้กไแก่   กไา 
พวามุลุกืัก  กไา การระพลาะวิวาร  กไา าิณงพาพติก  กไา าังพม  กไา การพ ั และการมัณวาปม  ากกแผ ก
วิชาบริหารธปรกิุ้กไกนาห กห ไารัณและพวามรับผิกชุบ้หไกับบปพลากรขุงขุงาถา ศึกษารับผิกชุบากกตรง  
และ้กไุักรนาแผ งา   าพรงการต่าง ๆ  รัณาุกพลไุงกับการบริหารพวามพาัณกงร้ัง  4  กไา  

ควำมพยำยำม   าถา ศึกษา้กไมัการพฝ้าระวังและติกตาม ักพรัก  ักศึกษาต้ังแต่รางพขไาห ไาุระตู
วิรกาลักฯ   ากก้กไมัการพูกพปกรนาพวามพขไาุ้ถึงกฎพก่ฑ์   และระพบักบขไุุฏิบัติขุงวิรกาลักฯ   และ
กนาห ก้หไ ักพรัก  ักศึกษารัณ นารถุักรกา ก ต์พขไามา้ วิรกาลักฯ มัการาวมหมวก ิรืัก  ร้ังพ ขับและพ 
ซไุ รไาก  รวมถึง้กไมัการร่วมมภุกั ุากห ่วกงา ืาก ุกพภุ าถา ัตนารวุืูธรชไางกลาง ้ การุบรมขับขัณ
ุลุกืักและการาุบ้บขับขัณืาก้ วิรกาลักฯ และมัการตรวุาปขืาพุระ นุาุี  มัการตรวุหาาารพาพติก  
รวมถึงาถา ศึกษา้กไกนาห กห ไารัณและพวามรับผิกชุบ้หไกับบปพลากรขุงาถา ศึกษารับผิกชุบากกตรง  
และมัการพฝ้าระวังและติกตามพก็กรัณุกู่้ ืาวะกลป่มพาัณกงรัณตไุงกูแลพุ็ กร่ัพิพศษ 

สัมฤทธิ์ผล   าถา ศึกษามัพวามพาัณกง ร้ัง 4  กไา   ้กไแก่ กไา พวามุลุกืัก กไา การระพลาะวิวาร 
กไา าิณงพาพติก กไา าังพม กไา การพ ั และการมัณวาปม ลกลง  ผลการุระพมิ ุกู่้ ระกับ กัมาก 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษาการวิพพราะห์ และุักรนาแผ งา  าพรงการบริหาร
พวามพาัณกงรัณานาพัญ ุก่าง ไุก 5 กไา  ้กไแก่ กไา พวามุลุกืัก กไา 
การระพลาะวิวาร กไา าิณงพาพติก กไา าังพม กไา การพ ั และการมัณว
าปม ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  
ผูไพรัก  และผูไุกพรุง 

2. าถา ศึกษาาถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ 

3. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ 

4. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุ้้ชไ้ การุรับุรปงการบริหาร

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

พวามพาัณกง 

5. าถา ศึกษามัพวามพาัณกงลกลง 5 กไา  ้กไแก่ กไา พวามุลุกืัก  
กไา การระพลาะวิวาร กไา าิณงพาพติก กไา าังพม กไา การพ ั และ
การมัณวาปม 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษาการวิพพราะห์ และุักรนาแผ งา  าพรงการบริหาร
พวามพาัณกงรัณานาพัญ ุก่าง ไุก 5 กไา  ้กไแก่ กไา พวามุลุกืัก กไา 
การระพลาะวิวาร กไา าิณงพาพติก กไา าังพม  กไา การพ ั และการ
มัณวาปม ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา 
ผูไพรัก  และผูไุกพรุง 

2. าถา ศึกษาาถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ 

3. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ 

4. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุ้้ชไ้ การุรับุรปงการ
บริหารพวามพาัณกง 

5. าถา ศึกษามัพวามพาัณกงลกลงุก่าง ไุก 3 กไา  

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  ขไุ  1 – ขไุ  4 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  ขไุ  1 – ขไุ  3 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  ขไุ  1 – ขไุ  2 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  ขไุ  1  1 
 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  

- ผลการตรวุาปขืาพ ุระ นุาุี 2447 
- าพรงการตรวุาารพาพติก ุระ นุาุี  2444  
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ควำมตระหนัก    าถา ศึกษา  ้กไพล็งพห็ ถึงพวามานาพัญ้ การุักระบบกูแลผูไพรัก   พพภณุา่งพาริม  
พพภณุ้หไผูไพรัก ้กไพรัก รูไุก่างมัพวามาปข  และมัแ วราง้ การพรัก รูไุ ุบหลักาูตรร้ังผูไพรัก รัณพุ็ กลป่มพาัณกง
และผูไพรัก กลป่มุัญญาพลิศ 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา  ้กไมัการุักระบบกูแลผูไพรัก   ากกมัการุักุกม ิพรศ ักศึกษา้หม่  ุัก
้หไมัพรูรัณุรึกษาและ้หไมัชัณวามงาฮมรูม  รัณตไุงพบพรูรัณุรึกษา  าัุกาห์ละ  1   พรั้ง  พพภณุ้หไแ วรางการ
ุระพฤติุฏิบัติต ขุง ักพรัก    ักศึกษา้ การุกพรุงกูแล  และมัพพรภุข่ากผูไุกพรุง  มัการุระาา งา 
กลับผูไุกพรุง  และพบผูไุกพรุง้ การุระชปมผูไุกพรุง  มัการา่งพาริมา ับา ป ้หไผูไ พรัก ้กไรับ
รป การศึกษา  และ้หไ้กไกูไกภมพงิ กุงรป ้หไกูไกภมพพภณุการศึกษา  และา่งพาริมผูไพรัก ุัญญาพลิศ้หไ้กไุ้แข่งขั 
รักษะต่าง ๆ 

สัมฤทธิ์ผล  าถา ศึกษา้กไุักระบบกูแลผูไพรัก   ุกู่้ ระกับพป่ืาพกัมาก  ากกมัระบบกูแลผูไพรัก   
้กไแก่  มัการุกม ิพรศผูไพรัก   มัการแต่งต้ังพุ็ พรูรัณุรึกษา  และมัชัณวามง้หไพบพรูรัณุรึกษา  มัพพรภุข่าก
ผูไุกพรุง  มัแผ งา รัณา่งพาริมา ับา ป รป การศึกษาแก่ผูไพรัก รัณรไุงขุ้กไ รไุกละ  46.94  และุักระบบกูแล
 ักพรัก กลป่มพาัณกง  และา่งพาริมผูไพรัก ุัญญาพลิศ 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการุกม ิพรศผูไพรัก  

2. าถา ศึกษามัการแต่งต้ังพรูรัณุรึกษาและุัก้หไผูไพรัก พบ
พรูรัณุรึกษาาัุกาห์ละ 1 พรั้ง 

3. าถา ศึกษามัระบบพพรภุข่ากผูไุกพรุงพพภณุร่วมกั กูแล
ผูไพรัก  

4. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ า่งพาริมา ับา ป 
รป การศึกษาแก่ผูไพรัก รไุกละ 46.94 ขุง นุา ว ผูไรัณรไุงขุ 

5. าถา ศึกษามัระบบกูแลผูไพรัก กลป่มพาัณกงและา่งพาริม

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ผูไพรัก ุัญญาพลิศ 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

 
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  
 - การุักุกม ิพรศ ักพรัก    ักศึกษา้หม่ากกงา แ ะแ ว  และการุักชัณวามงาฮมรูม้หไพรูรัณุรึกษา
้กไุกม ิพรศ ักพรัก    ักศึกษา  ากกงา พรูรัณุรึกษา- พนาาัณงแต่งต้ังพรูรัณุรึกษา มัชัณวามงพบพรูรัณุรึกษา มั
ามปกบั รึกรากงา ขุงพรูรัณุรึกษา 
 - ระบบพพรภุข่ากผูไุกพรุงขุงพรูรัณุรึกษา พพรภุข่ากผูไุกพรุงรัณมาุระชปม้ วั ุระชปมผูไุกพรุง
ุากงา ระพบัก  พพรภุข่ากผูไุกพรุง้ การุระชปมพรภณุงพงิ ้หไกูไกภมพพภณุการศึกษา 
 - พนาาัณงพรภณุงรป การศึกษา ผลการพักพลภุก รัณา่งพาริมา ับา ป รป การศึกษาแก่ผูไพรัก ุก่าง ไุกรไุกละ 

10 ขุง นุา ว ผูไรัณรไุงขุ ากกงา แ ะแ วและหลักกา การ้หไกูไกภมพงิ กุงรป ้หไกูไกภมพพภณุการศึกษา  
 
 
 -  หลักกา ระบบกูแลผูไพรัก กลป่มพาัณกงและา่งพาริมผูไพรัก ุัญญาพลิศ  ากกพรูรัณุรึกษารัณติกตุ่กับ
ผูไุกพรุงร้ังรางารรศัพร์  หรภุติกตุ่กไวกห ังาภุรางาารบรร่  กไา งา ุกพรุง้กไมัการพักกรุงตรวุาาร

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการุกม ิพรศผูไพรัก  

2. าถา ศึกษามัการแต่งต้ังพรูรัณุรึกษาและุัก้หไผูไพรัก พบพรูรัณ
ุรึกษาุก่าง ไุกาัุกาห์ละ 1 พรั้ง 

3. าถา ศึกษามัระบบพพรภุข่ากผูไุกพรุงพพภณุร่วมกั กูแลผูไพรัก  

4. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ  า่ง พาริมา ับา ป 
รป การศึกษาแก่ผูไพรัก ุก่าง ไุกรไุกละ 10 ขุง นุา ว ผูไรัณรไุง
ขุ 

5. าถา ศึกษามัระบบกูแลผูไพรัก กลป่มพาัณกงและา่งพาริมผูไพรัก 
ุัญญาพลิศ 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
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พาพติก  หลักกา การพชิญผูไุกพรุงขุงผูไพรัก รัณมัผลการพรัก ตณนา  มาร่วมกั แกไ้ขุัญหากไา การา่งพาริม
ผูไพรัก ุัญญาพลิศงา กิุกรรม  ้กไุัก้หไมัการแข่งขั รักษะ  ุกร   .ระกับห ่วก  ระกับืาพ  และระกับชาติ  

พนาาัณงพ่ะรนางา  ักพรัก  ักศึกษารางวัลพระราชรา พพภณุา่งพาริม ักพรัก ุัญญาพลิศ  
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.8 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำร
ใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร 

 ควำมตระหนัก  าถา ศึกษา้กไ้หไพวามานาพัญขุงบรรกากาศ้ การพรัก การาุ และการ้ชไ
ุระากช ์ุากุาพาราถา รัณ พพภณุ้หไพกิกุระาิรธิืาพตุ่การพรัก การาุ  ุึงมัการุักรนาแผ พัน ากไา 
ุาพาราถา รัณ้วไ้ พัน าขุงวิรกาลัก 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา มักิุกรรมรักษาาืาพแวกลไุมขุง ักพรัก   ักศึกษา มัการุลูกและตัก
แต่งตไ ้มไ้หไมัพวามาวกงามุกู่พามุ 

สัมฤทธิ์ผล  ุาพารพรัก  หไุงพรัก  หไุงุฏิบัติการ ารงฝึกงา  มัพวามพหมาะาม้ การพรัก รูไ  และ
ุักพรปืั่ฑ์้หไกับผูไพรัก พรบถไว รปกาาขาวิชารัณพุิกาุ  ุฏิบัติ 4 ขไุ ผลการุระพมิ พป่ืาพ ้ ระกับ  กั 

 

ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 1-4 4 

 
 เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามั แผ งา  าพรงการ   ้ การพัน าและ กูแล
าืาพแวกลไุมและืูมิรัศ ์ขุงาถา ศึกษา  และการ้ชไุาพาราถา รัณ 
หไุงพรัก  หไุงุฏิบัติการ ารงฝึกงา   ศู ก์วิรกบริการ ากกการมัา่ว 
ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

2. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ   
3. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ตุ่าืาพแวกลไุมและืูมิ
รัศ ์ ขุงาถา ศึกษา   และการ ้ชไุาพาราถา รัณ   หไ ุง พรัก  
หไุงุฏิบัติการ ารงฝึกงา  ศู ก์วิรกบริการ ากกพรู  และบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

4. าถา ศึกษาผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

5. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุ้้ชไ้ การุรับุรปงการบริหาร
ุักการ 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 

 
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
 - รากงา การุระพมิ ผลการ้ชไหไุงพรัก  หไุงุฏิบัติการ ารงฝึกงา ฟาร์ม และพภ้ รัณฝึกุฏิบัติงา  
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ควำมตระหนัก  วิรกาลักฯ   พล็งพห็ พวามานาพัญและพกากามุักหาพรปืั่ฑ์และุปุกร่์การุักการ
พรัก การาุ   ตามพวามตไุงการขุงแต่ละแผ กวิชาฯ  กไวกการุักุระชปมพ่ะกรรมการบริหาราถา ศึกษา 
 พพภณุช้ัแุง ากบากร่วมกั กนาห กกรุบและุักลนากับพวามตไุงการพรปืั่ฑ์  และุปุกร่์การุักการพรัก การ
าุ ขุงแต่ละแผ กวิชาฯ  ร้ังระกะา้ั   )้ ุีงบุระมา่(  และระกะกลาง   )ล่วงห ไา  2 –  3  ุี  (  
 ควำมพยำยำม  ผูไบริหารฯ  และบปพลากรรัณรับผิกชุบร่วมกั หาขไุมูลพวามตไุงการพรปืั่ฑ์   และ
ุปุกร่์การุักการพรัก การาุ พบภุ้งตไ   กนาห กพป่ลักษ่ะพฉพาะขุงพรปืั่ฑ์ฯ  รัณพหมาะาม าุกพลไุง
กับการุักการพรัก การาุ   พป่ืาพกัและตรงกับกิุกรรมรัณ นาุ้้ชไ 
 สัมฤทธิ์ผล  แผ กวิชาฯ  ้กไรับพรปืั่ฑ์และุปุกร่์ตรงตามพวามตไุงการ  า่งผลากกตรงตุ่พป่ืาพ
การุักการพรัก การาุ และผูไพรัก  
 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4 ขไุ 4 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัแผ งา  การุักหา การ้ชไวัากป ุปุกร่์  
พรปืั่ฑ์ และพุมพิวพตุร์ 
2. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ   
3. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ตุ่การุักหาการ
้ชไวัากป ุปุกร่์ พรปืั่ฑ์ และพุมพิวพตุร์  ากกพรู และ
บปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

4. าถา ศึกษาผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้ ากกพฉลัณก 3.51 
– 5.00 

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

5. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุ้้ชไ้ การุรับุรปง
การบริหารุักการ 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 

 

หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  
  - พุ กาารแผ ุฏิบัติงา ุระ นุาุีงบุระมา่ 2447 นุา ว  1 ฉบับ  
  - านาพ าพุกาารการกนาพ ิ การุักซภุุ้ัก ไุาง นุา ว  1 ชปก  
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.10 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ควำมตระหนัก  าถา ศึกษากนาห กพุ้าหมาก้ การารไางพวามพชภณุถภุศรัรธา้ าถา ศึกษาและ้กไรับ

การกุมรับุากาังพม  ากกกนาห กแ วรางกนาพ ิ การพัน าพรูและบปพลากรรางการศึกษากไา วิชาการ  
ุฏิบัติงา กไวกพป่ืาพ  วิาักรัศ ์และุิตานา ึกตุ่าังพม ุึง้หไพวามานาพัญขุงการพัน าบปพลากรพพภณุพัน า
งา ุึงา ับา ป ้หไบปพลากร  ้กไรับการฝึกุบรม  ุระชปม  าัมม า  ศึกษากูงา และศึกษาตุ่  ร้ังกไา การ
พัน าพพภณุการพรัก การาุ และพัน างา ้ ห ไารัณรัณรับผิกชุบ พช่  าพรงการพัน าบปพลากร  าพรงการ
าิณงุระกิษก์พ รป่ ้หม่ 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา  ากกผูไบริหารและงา พัน าบปพลากร  ้กไกนาพ ิ การตามาพรงการ้ 
การพัน าบปพลากร้ าถา ศึกษากไา ต่าง  ๆ  ากกา ับา ป ้หไบปพลากรพขไารับการุบรม้ ห ่วกงา และ
ุงพ์กรต่างๆ  ุักและา ับา ป าพรงการพพภณุการพัน าบปพลากร 

   สัมฤทธิ์ผล 
ท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 

1 

าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ าถา ศึกษา ้กไรับ
การฝึกุบรมกไา วิชาการหรภุวิชาชัพ และุรรกาบรร่วิชาชัพ ้ม่ ไุกกว่า
รไุกละ 44 

15.21 

2 

าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ าถา ศึกษา ้กไรับ
รป การศึกษา รป วิุักหรภุงา ารไางารรพ์ ุากห ่วกง า ร้ังืาก้ และ
ืาก ุกาถา ศึกษา ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 4 

45.41 

3 

าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ าถา ศึกษา พขไาร่วม
าพรงการแลกพุลัณก  พรูและบปพลากรรางการศึกษากับาถา ศึกษาุภณ หรภุ
ห ่วกงา  ุงพ์กรืาก ุกตรงกับาาขาวิชาชัพ ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 4 

71.17 

5 

าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ าถา ศึกษา ้กไรับ
การพัน าพป่ืาพชัวิตรัณพหมาะาม ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 44 

 

100 

4 
าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ าถา ศึกษา ้กไรับ
ุระกาศพกักรติพป่กกกุ่งกไา วิชาการหรภุวิชาชัพหรภุุรรกาบรร่วิชาชัพ 

17.71 
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ท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 

ุากห ่วกงา หรภุุงพ์กรืาก ุก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 4 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 4 ขไุ 4 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ 
าถา ศึกษา้กไรับการฝึกุบรมกไา วิชาการ หรภุวิชาชัพ และ
ุรรกาบรร่วิชาชัพ ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 75 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ 
าถา ศึกษา้กไรับรป การศึกษา รป วิุัก หรภุงา ารไางารรพ์ 
ุากห ่วกงา ร้ังืาก้ และืาก ุกาถา ศึกษา ้ม่ ไุกกว่า
รไุกละ 5 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ 
าถา ศึกษาพขไาร่วมาพรงการแลกพุลัณก พรูและบปพลากร
รางการศึกษากับาถา ศึกษาุภณ  หรภุห ่วกงา  ุงพ์กร
ืาก ุก ตรงกับาาขาวิชาชัพ ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 5 

4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ 
าถา ศึกษา้กไรับการพัน าพป่ืาพชัวิตรัณพหมาะาม ้ม่ ไุก
กว่ารไุกละ 75 

5. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรางการศึกษา้ 
าถา ศึกษา้กไรับุระกาศพกักรติพป่กกกุ่งกไา วิชาการ  
หรภุวิชาชัพ หรภุุรรกาบรร่วิชาชัพ ุากห ่วกงา  หรภุ
ุงพ์กรืาก ุก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 5 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
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หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  

- ารปุการพกิ รางุ้ราชการ พพภณุการฝึกุบรมกไา วิชาการหรภุวิชาชัพ และุรรกาบรร่
วิชาชัพ 

- ห ังาภุราชการ าพรงการแลกพุลัณก พรูและบปพลากรรางการศึกษากับาถา ศึกษาุภณ  หรภุ
ห ่วกงา  ุงพ์กรืาก ุก ตรงกับาาขาวิชาชัพ 

- ืาพกิุกรรมการพัน าพป่ืาพชัวิตรัณพหมาะาม พช่  กิุกรรมกัฬา กิุกรรมาังารรพ์ 
กิุกรรมการุลูกตไ ้มไ กิุกรรมวั านาพัญต่าง ๆ 

- านาพ า ห ังาภุุระกาศพกักรติพป่กกกุ่งกไา วิชาการ หรภุวิชาชัพ หรภุุรรกาบรร่
วิชาชัพ ุากห ่วกงา  หรภุุงพ์กรืาก ุก พช่  พกักรติบัตรพรูผูไาุ กัพก่  รางวัลห ึณงแา พรูกั ห ังาภุานาพัญ
การรนาห ไารัณต่าง ๆ 

- ารปุการ้ชไุ่ากการา่งพาริมา ับา ป การวิุัก ฯลฯ 
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.11 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 ควำมตระหนัก  าถา ศึกษามัการบริหารการพงิ และงบุระมา่าุกพลไุงกับแผ ุฏิบัติการ
ุระ นุาุีซึณงพุ็ พ่า้ชไุ่ากขุงงบกนาพ ิ การ  ้กไแก่  พ่าวัากป  พ่า้ชไาุก  พ่าตุบแร   ้ การุักการพรัก การ
าุ   ุักการุระกวก  ุักาพรงการ   วัตกรรม  าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก  การกนาพ ิ งา 
ตามาพรงการพพภณุุลูกฝังุิตานา ึกและารไางพปไมพ่า ุระหกัก และพกิกุระากช ์าูงาปกแก่ผูไรับบริการ 

ควำมพยำยำม  ้ การุักแผ ุฏิบัติการมัการุระชปมวางแผ ้ชไุ่ากากกพ่ะกรรมการาถา ศึกษา  
ากกการุัการรราก้กไรัณ้กไรับ้หไามกปลกับพ่า้ชไุ่ากและพนา ึงถึงผลุระากช ์าูงาปกรัณพกิกแก่ผูไพรัก   ากกผ่า 
กระบว การุักซภุ้ ุัก ไุาง ตามระพบักบว่ากไวกงา พัากป  การพงิ  และบัญชั  มัขั้ ตุ การตรวุาุบืาก้ 
ุ ปมัติุากผูไบริหารระกับาูง  ากกกึกแผ การุฏิบัติการุระ นุาุีพุ็ พก่ฑ์้ การุฏิบัติงา   และมัการวาง
แผ การ้ชไุ่ากพงิ ตามลนากับพวามานาพัญขุงาพรงการ  ตามมติขุงพ่ะกรรมการมัา่ว ร่วม้ การกลัณ กรุง
ากกพนา ึงถึงุระากช ์  ุระหกัก  และพปไมพ่า  ตรวุาุบ้กไ ถไาหากมัการุรับพุลัณก แผ การุฏิบัติงา ตไุงมั
การแต่งต้ังพ่ะกรรมการตรวุาุบกลัณ กรุงุักพรั้ง  พพภณุ้หไระบบการ้ชไุ่ากมัุระากช ์และพปไมพ่าและ
ุระหกักมป่งผลาัมฤรธิ์ุากการ้ชไุ่ากพงิ ากกพ ไ ผูไรับบริการพุ็ านาพัญ 

สัมฤทธิ์ผล  าถา ศึกษามัรากุ่ากพ่าวัากปฝึก ุปุกร่์และาภณุานาหรับการุักการพรัก การาุ  รไุกละ 
6.61  ผลงา ุากการ้ชไวัากปฝึก้ การุักการพรัก การาุ  รไุกละ 16.94 าถา ศึกษามัรากุ่ากพ่าวัากป 
ุปุกร่์และาภณุานาหรับการบริการวิชาการและวิชาชัพ รไุกละ 11.44  าถา ศึกษามัรากุ่าก้ การา่งพาริม 
า ับา ป ้หไพรูและผูไพรัก ุักรนา และกนาพ ิ การุักุระกวก ุักแากงาพรงการ วัตกรรม าิณงุระกิษก์ งา 
ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก รไุกละ 4.64 และาถา ศึกษามัรากุ่าก้ การกนาพ ิ งา ตามาพรงการกิุกรรม กไา 
การุลูกฝังุิตานา ึกและพาริมารไางพวามพุ็ พลพมภุง้รกและพลาลก รไุกละ 14.93 

 

ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 3 ขไุ 3 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1.  าถา ศึกษามัรากุ่ากพ่าวัากปฝึก ุปุกร่์และาภณุานาหรับ
การุักการพรัก การาุ  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 10 ขุง
งบกนาพ ิ การ 

2.  าถา ศึกษามัราก้กไ หรภุมัมูลพ่าขุงผลผลิต ผลงา ุาก
การ้ชไวัากปฝึก้ การุักการพรัก การาุ  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ
25 ขุงพ่าวัากปฝึก  
3.  าถา ศึกษามัรากุ่ากพ่าวัากปฝึก ุปุกร่์และาภณุานาหรับ
การการบริการวิชาการและวิชาชัพ ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 1 ขุง
งบกนาพ ิ การ 

4.  าถา ศึกษามัรากุ่าก้ การา่งพาริม า ับา ป ้หไพรูและ
ผูไพรัก ุักรนา และกนาพ ิ การุักุระกวก ุักแากงาพรงการ  
 วัตกรรม าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก   
้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 5 ขุงงบกนาพ ิ การ 

5.  าถา ศึกษามัรากุ่าก้ การกนาพ ิ งา ตามาพรงการ  
กิุกรรม กไา การุลูกฝังุิตานา ึกและพาริมารไางพวามพุ็ 
พลพมภ ุง ้รกและพลาลก ้ม่ ไุกกว่ ารไุกละ   5 ขุง
งบกนาพ ิ การ 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 4 ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 3 ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 2 ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 1 ขไุ 1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 . จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  

- ระพบัก พปมพงิ ุัการร งบุระมา่ พ .ศ .2444  
- รากงา พ่า้ชไุ่ากตามแผ งา  งา และาพรงการ ุระ นุาพกภุ  กั กาก  – ตปลาพม 2444 

- แบบรากงา ผลผลิตาถา ศึกษา ุระ นุาุีงบุระมา่ 2444  
- รากงา ผลการกนาพ ิ งา  ุระ นุาุีงบุระมา่ 2557
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ

วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่ มีกำร
บริหำรจัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 

ตัวบ่งชี้ที ่ 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กับเครือข่ำยทั้งใน
ประเทศและ หรือต่ำงประเทศ 

 ควำมตระหนัก   วิรกาลักฯ พห็ พวามานาพัญตุ่การระกมรรัพกากร้ การุักการุาชัวศึกษา กับ
พพรภุข่ากร้ัง้ ุระพรศและ หรภุต่างุระพรศการุักหาืูมิุัญญารไุงถิณ   ผูไพชัณกวชาญ  ผูไรรงพป่วปนิ ร้ัง้ 
ุระพรศและ หรภุต่างุระพรศร่วมพัน าผูไพรัก  มั นุา ว าถา ุระกุบการร้ัง้ ุระพรศ และ หรภุ
ต่างุระพรศ รัณมัา่ว ร่วม้ การุักการศึกษากับาถา ศึกษา การระกมรรัพกากรุภณ  ๆ  พช่  งบุระมา่  
วัากป  ุปุกร่์  พรปืั่ฑ์ ฯลฯ พพภณุา่งพาริม า ับา ป การุักการุาชัวศึกษาและการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา 
ตามแผ งา   าพรงการ้ การระกมรรัพกากร้ การุักการุาชัวศึกษา กับพพรภุข่ากร้ัง้ ุระพรศและ หรภุ
ต่างุระพรศพพภณุการุรับุรปง 

ควำมพยำยำม  วิรกาลักฯ ้กไกนาพ ิ การการระกมรรัพกากร้ การุักการุาชัวศึกษา กับพพรภุข่าก
ร้ัง้ ุระพรศและ หรภุต่างุระพรศการุักหาืูมิุัญญารไุงถิณ   ผูไพชัณกวชาญ  ผูไรรงพป่วปนิ ร้ัง้ ุระพรศและ 
หรภุต่างุระพรศร่วมพัน าผูไพรัก  มั นุา ว าถา ุระกุบการร้ัง้ ุระพรศ และ หรภุต่างุระพรศ รัณมัา่ว 
ร่วม้ การุักการศึกษากับาถา ศึกษา การระกมรรัพกากรุภณ  ๆ  พช่  งบุระมา่  วัากป  ุปุกร่์  พรปืั่ฑ์ 
ฯลฯ พพภณุา่งพาริม า ับา ป การุักการุาชัวศึกษาและการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามแผ งา   าพรงการ
้ การระกมรรัพกากร้ การุักการุาชัวศึกษา กับพพรภุข่ากร้ัง้ ุระพรศและ หรภุต่างุระพรศพพภณุการ
ุรับุรปง 

สัมฤทธิ์ผล  วิรกาลักฯ ้กไกนาพ ิ การการระกมรรัพกากร้ การุักการุาชัวศึกษา กับพพรภุข่ากร้ัง้ 
ุระพรศและ หรภุต่างุระพรศการุักหาืูมิุัญญารไุงถิณ   ผูไพชัณกวชาญ  ผูไรรงพป่วปนิ ร้ัง้ ุระพรศและ หรภุ
ต่างุระพรศร่วมพัน าผูไพรัก  นุา ว    6   พรั้ง  มั นุา ว าถา ุระกุบการร้ัง้ ุระพรศ และ หรภุ
ต่างุระพรศ รัณมัา่ว ร่วม้ การุักการศึกษากับาถา ศึกษา นุา ว   48  แห่ง 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 4 ขไุ 4 
  

เกณฑ์กำรตัดสิน 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1.  วิรกาลักฯ มัแผ งา  าพรงการ้ การระกมรรัพกากร้ 
การุักการุาชัวศึกษา กับพพรภุข่ากร้ัง้ ุระพรศและ หรภุ
ต่างุระพรศ 

2.  วิรกาลักฯ มัาาขางา รัณมัการุักหาืูมิุัญญารไุงถิณ   
ผูไ พ ชัณ ก วชาญ  ผูไ รร งพป่วปนิ  ร้ั ง ้ ุระ พรศและ  หรภ ุ
ต่างุระพรศร่วมพัน าผูไพรัก  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 80 ขุง
นุา ว าาขางา รัณพุิกาุ  

3. วิรกาลักฯ มั นุา ว าถา ุระกุบการร้ัง้ ุระพรศ และ 
หรภุ ต่างุระพรศ รัณมั า่ว ร่วม้ การุักการศึกษากับ
าถา ศึกษา ้ม่ ไุกกว่า 20 แห่ง 

4.  วิรกาลักฯ มัการระกมรรัพกากรุภณ  ๆ  พช่  งบุระมา่  
วัากป  ุปุกร่์  พรปืั่ฑ์ ฯลฯ พพภณุา่งพาริม า ับา ป การ
ุักการุาชัวศึกษา  ้ม่ ไุกกว่า  5 รากการ 

5. วิรรกาลักฯ มัการการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตาม
แผ งา   าพรงการ้ การระกมรรัพกากร้ การุักการ
ุาชัวศึกษา กับพพรภุข่ากร้ัง้ ุระพรศและ หรภุต่างุระพรศ 

พพภณุการุรับุรปง 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 4 ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 3 ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 2 ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 1 ขไุ 1 

 

หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 . จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  

- าัญญาการรนาพวามร่วมมภุพรูาุ ืาษาุั  
- ห ังาภุรนาพวามร่วมมภุกับาถา ุระกุบการ 

  - ารปุรากงา การพชิญผูไพชัณกวชาญ 
  - าพรงการุักหาผูไพชัณกวชาญ /ผูไชนา าญการกไา ืาษาต่างุระพรศและกลป่มุาชัพมาถ่ากรุก
พวามรูไและุระาบการ่์้หไ ักพรัก    ักศึกษา  พรูและบปพลากรรางการศึกษา    
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1.  ระกับพป่ืาพ้ การุฏิบัติงา 
ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษา
หรภุวิรกาลัก 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ  4 ขไุ  4 ) กัมาก( 

2 .  ระกับพป่ืาพ้ การุักรนา
แ ผ  ก า ร บ ริ ห า ร ุั ก ก า ร
าถา ศึกษา 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  
 

4 ) กัมาก( 

3. ระกับพป่ืาพ้ การพัน า
าถา ศึกษาตามุัตลักษ่์ 
 
 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ  5 ขไุ  
 

5  ) กั( 

4. ระกับพป่ืาพืาก้ การ
บริหารงา และืาวะผูไ นาขุง
ผูไบริหาราถา ศึกษา 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 5 ขไุ 
 

5  )กัมาก(  

5.  ระกับพป่ืาพืาก้ การ
บริหารุักการระบบกา ขไุมูล
าารา พรศขุงาถา ศึกษา 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  
 

4 ) กัมาก( 

6  . ระ กับพป่ืาพืาก้ การ
บริหารพวามพาัณกง 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  

ุฏิบัติ 4 ขไุ  
 

4 ) กัมาก( 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

4  . ระ กับพป่ืาพืาก้ การ
ุักระบบกูแลผูไพรัก  

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ 
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  
 

4 ) กัมาก( 

4. ระกับพป่ืาพืาก้ การพัน า
และกูแลาืาพแวกลไุม และืูมิ
รัศ ์ขุงาถา ศึกษา และการ้ชไ
ุ า พ า ร า ถ า  รัณ  หไ ุ ง พ รั ก    
หไุงุฏิบัติการ ารงฝึกงา ศู ก์
วิรกบริการ 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ  5 ขไุ  5 ) กั( 

9  . ระ กับพป่ืาพืาก้ การ
บริ ห า ร ุักก า ร วั ากป  ุป ุก ร ่์ 
พรปืั่ฑ์ และพุมพิวพตุร์ 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ  5 ขไุ  5 ) กั( 

10  . ระกับพป่ืาพืาก้ การ
พัน าพรูและบปพลากรรางการ
ศึกษา 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ  5 ขไุ  5 ) กั( 

11  . ระกับพป่ืาพืาก้ การ
บริหารการพงิ และงบุระมา่ 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ  5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ  3 ขไุ  3 ) พุ้ชไ( 

12 .  ระกับพป่ืาพืาก้ การ
ร ะ ก ม ร รั พ ก า ก ร ้  ก า ร ุั ก

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ  5 ขไุ  

ุฏิบัติ  5 ขไุ  5 ) กั( 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ุาชัวศึกษา  กับพพรภุข่ากร้ัง้ 
ุระพรศและ  หรภุต่างุระพรศ 

- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  3 4.41  )ดี(  
)หมำยเหตุ ชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย( 

 
สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนำของมำตรฐำนท่ี  3  

จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งช้ัรัณ   3.1 , 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 และ 3.12  

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งช้ัรัณ  3.11 
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มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ข้อก ำหนด บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถ่ิน และชุมชน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไพห็ ถึงพวามานาพัญขุงการบริการวิชาการและวิชาชัพาู่าังพม  ุึงพุ็ 
ืาระงา รัณตไุงกนาพ ิ การ  พพภณุา ุง ากบากขุงรักบาล  และาถา ศึกษา้ การพัน าชปมช และรไุงถิณ   
ากกการ้หไบริการวิชาการและวิชาชัพ  พพภณุช่วกพหลภุาังพม  และชปมช   ้หไการถ่ากรุกวิชาพวามรูไรัณุะ นาุ้
ุระกุบุาชัพ  ากกพ ไ หลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง 

ควำมพยำยำม  ้ การวางแผ การ้หไบริการวิชาชัพ  าถา ศึกษา้กไกนาพ ิ การ  กัง ั้ 
  1 . ศึกษาพไ พวไาหาุาชัพรัณพหมาะามกับรไุงถิณ   ากกพ ไ หลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง 
  2 . ฝึกุาชัพต่าง ๆ  ้หไกับุระชาช ผูไา ุ้  พพภณุ นาุ้้ชไ้ การุระกุบุาชัพ 
  3 . กนาพ ิ การฝึกุบรมุาชัพรัณพหมาะาม  ตามรัณชปมช ตไุงการ  และกนาพ ิ การฝึกุบรมตามแผ 
รัณวาง้วไ 
  5 . ติกตามุระพมิ ผลและารปุผล 
 สัมฤทธิ์ผล  งา าพรงการพิพศษ  ้กไรับมุบหมาก  รับผิกชุบ  การฝึกุาชัพ้หไกับชปมช และผูไรัณา ุ้  
พช่   าพรงการฝึกุบรบวิชาชัพพกษตรกรรมระกะา้ั   าพรงการศู ก์ซุ่มารไางพพภณุชปมช   และาพรงการ  104  

ุาชัพ  ร้ังกังา ับา ป รรัพกากร้หไาถา ศึกษา  พพภณุฝึกุาชัพ้หไกับชปมช และห ่วกงา ุภณ  ๆ  รัณา ุ้  
นุา ว   7  กิุกรรม  พ ไ ผล้หไุฏิบัติตามุระพก็ พิุาร่า  4  ขไุ  มัระกับพป่ืาพ กไา การุระพมิ   ระกับ  

กัมาก 
 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ กิุกรรม บริการวิชาการ  
และวิชาชัพ ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา และผูไพรัก  

2. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ้หไรปกาาขางา กนาพ ิ งา  7  
าพรงการ กิุกรรมตุุ่ี  
3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา รไุกละ 60 พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม 

4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก ้ แต่ละาาขางา  รไุกละ 80  
พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไรับบริการ และมั
ผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 5.00  

5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ กิุกรรม บริการวิชาการ 
 และวิชาชัพ ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก
้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

2. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ้หไรปกาาขางา กนาพ ิ งา ้ม่
 ไุกกว่า 2 าพรงการ กิุกรรมตุุ่ี  
3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 60 พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม 

4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก ้ แต่ละาาขางา  ้ม่ ไุก
กว่ารไุกละ 60 พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไรับบริการ 
และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00  

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  

- าพรงการฝึกุบรมระกะา้ั   ,าพรงการ  104  ุาชัพ  ,ศู ก์ซุ่มารไางพพภณุชปมช  
- รากงา ผลการกนาพ ิ งา าพรงการ  

- ืาพถ่ากกิุกรรม  
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1.  ระกับพป่ืาพ้ การบริหารุักการการ
บริการวิชาการและวิชาชัพ 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  5 )กัมาก(  

 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนำของมำตรฐำนท่ี  4  

จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งช้ัรัณ   5.1  

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งช้ัรัณ   -  
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มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
ข้อก ำหนด ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยที่เป็น 

ประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย

ของผู้เรียน 
ควำมตระหนัก  าถา ศึกษา้กไา่งพาริม  ุระชาาัมพั ธ์  พพภณุกระตปไ ้หไผูไพรัก   ้ แผ กวิชาต่าง   ๆ  

้กไมัการุักรนา   าพรงการ  าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์   หรภุงา วิุัก   า ับา ป งบุระมา่้ การุักรนา  
และ้กไา่งพาริม้หไมัการ นา   าพรงการ    าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์   หรภุงา วิุัก   พผกแพร่้ ระกับต่าง ๆ  
และุ้้ชไุระากช ์และพผกแพร่้ ระกับต่าง ๆ 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษามัการ นาขไุมูลข่าวาาร  มาุระชาาัมพั ธ์   และพชิญชว   มัการุัการร
งบุระมา่   พพภณุา่งพาริมา ับา ป   ้หไผูไพรัก ุักรนา   าพรงการ   าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์หรภุงา วิุัก  
พรไุมร้ัง นาุ้้ชไุระากช ์้ การพัน าการพรัก การาุ    และุระกุบุาชัพขุงผูไรัณา ุ้   ร้ัง้ 
าถา ศึกษา  ชปมช   พพภณุ นาุุ้ระกปกต์้ชไ้ การุระกุบุาชัพ  มัการพผกแพร่ผลงา ตุ่าาธาร่ช  
 สัมฤทธิ์ผล     ผูไพรัก แผ กวิชาต่าง ๆ ้กไุักรนาาพรงการ  าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  
้ ระกับ ุวช .3 และ ระกับ ุวา .2 ผ่า พก่ฑ์ พฉลัณกรัณกนาห ก ากกระกับ ุวช  .3 ผูไพรัก นุา ว   52  พ  มั
ผลงา  นุา ว   32  ช้ิ  มัพ่าพฉลัณก  1.63 พ   :  1 ช้ิ  และ ระกับ ุวา  .2  ผูไพรัก นุา ว   31  พ  มัผลงา  
นุา ว   26  ช้ิ  มัพ่าพฉลัณก  1.19 พ   :  1 ช้ิ   นุา ว ผลงา ขุงผูไพรัก ร้ังหมก  นุา ว   58  ช้ิ   มัการ นา

ผลงา ุ้้ชไ้ าถา ศึกษา นุา ว   58  ช้ิ   พิกพุ็ รไุกละ 100 นุา ว ผลงา รัณพผกแพร่ตุ่าาธาร่ช  
นุา ว   29  ช้ิ   พิกพุ็ รไุกละ  50  นุา ว ผลงา รัณ นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับรางวัล้ ระกับชปมช   

ุังหวัก  ืาพ  และชาติ  นุา ว   8 ช้ิ   พิกพุ็ รไุกละ  13.79  มัการุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 4 ขไุ  
ผลการุระพมิ ุกู่้ ระกับ กั 
 
 ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั 

ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 4 ขไุ  พภุ 
1. าถา ศึกษาา่งพาริม า ับา ป   ้หไผูไพรัก ุักรนา และกนาพ ิ การุักุระกวก  ุัก

แากงาพรงการ  าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก 
2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก ระกับช้ั  ุวช .3  และ ระกับช้ั  ุวา .2  ุักรนา
แากงาพรงการ  าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก ากกมัุนา ว ผลงา ร้ังหมก  
ตามพก่ฑ์พฉลัณก ระกับช้ั  ุวช .3 ุนา ว  3 พ   : 1  ช้ิ  และระกับช้ั  ุวา .2  
ุนา ว   2 พ   : 1  ช้ิ  
3. าถา ศึกษา้กไ นาาพรงการ  าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก  ้ม่ ไุกกว่า

รไุกละ 25 ขุงุนา ว ผลงา ร้ังหมก พผกแพร่ตุ่าาธาร่ช  

4 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไาพรงการ  าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  ้ม่
 ไุกกว่ารไุกละ 5 ขุงุนา ว ผลงา ร้ังหมก  นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับรางวัล   ้ 
ระกับชปมช   ุังหวัก  ืาพ  และชาติ 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษาา่งพาริม า ับา ป  ้หไผูไพรัก ุักรนา และกนาพ ิ การุัก
ุระกวก ุักแากงาพรงการ าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก ระกับช้ั  ุวช . 3 และ ระกับช้ั  
ุวา . 2 ุักรนาแากงาพรงการ าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุ
งา วิุัก ากกมั นุา ว ผลงา ร้ังหมก ตามพก่ฑ์พฉลัณก ระกับช้ั  ุวช. 
3 นุา ว  3 พ  : 1 ช้ิ  และระกับช้ั  ุวา. 2 นุา ว  2 พ  : 1 ช้ิ  

3. าถา ศึกษา้กไุักุระกวกและ้กไ นาาพรงการ าิณงุระกิษก์  งา 
ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 50 ขุง นุา ว ผลงา 
ร้ังหมก ุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา 

4. าถา ศึกษา้กไ นาาพรงการ าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์ หรภุ
งา วิุัก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 25 ขุง นุา ว ผลงา ร้ังหมก พผกแพร่
ตุ่าาธาร่ช  

5. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไาพรงการ าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  
หรภุงา วิุัก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 5 ขุง นุา ว ผลงา ร้ังหมก  
 นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับรางวัล้ ระกับชปมช  ุังหวัก ืาพ และ
ชาติ 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
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หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

    1.  ห ังาภุุระกาศแ ไุงการ้หไรป   ักพรัก   ักศึกษา  ้ การุักรนาาพรงการ  าิณงุระกิษก์ 
งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  
  2.  ห ังาภุุระกาศแ ไุงการ้หไ  ักพรัก   ักศึกษา  ุักา่งาพรงการ  าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  
หรภุงา วิุัก  พขไาร่วมุระกวก และพผกแพร่  ้ ระกับต่าง ๆ 
  3.  พกักรติบัตร  รางวัล รัณ ักพรัก   ักศึกษา้กไรับ้ ระกับต่าง ๆ 
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มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
ข้อก ำหนด ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยที่เป็น 

ประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย

ของผู้ครู 
ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไา่งพาริม   ุระชาาัมพั ธ์   พพภณุกระตปไ ้หไพรู  ้ แผ กวิชาต่าง ๆ ้กไมั

การุักรนาาพรงการ  าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์   หรภุงา วิุัก   า ับา ป งบุระมา่้ การุักรนา  และ้กไ
า่งพาริม้หไมัการ นา  าพรงการ  าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์   หรภุงา วิุัก   พผกแพร่   และุ้้ชไุระากช ์ตุ่
ชปมช ้ ระกับต่าง ๆ 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษามัการ นาขไุมูลข่าวาาร   ุระชาาัมพั ธ์   และพชิญชว   มัการุัการร
งบุระมา่  พพภณุา่งพาริมา ับา ป   ้หไพรูุักรนาาพรงการ  าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์หรภุงา วิุัก พรไุมร้ัง
 นาุ้้ชไุระากช ์้ การพัน าการพรัก การาุ และุระกุบุาชัพขุงผูไรัณา ุ้  ร้ัง้ าถา ศึกษา  ชปมช   
พพภณุ นาุุ้ระกปกต์้ชไ้ การุระกุบุาชัพ  มัการพผกแพร่ผลงา ตุ่าาธาร่ช  
 สัมฤทธิ์ผล    พรูแผ กวิชาต่าง ๆ ร้ังหมก นุา ว   64  พ   มัการุักรนาผลงา  นุา ว   26  ช้ิ   พิก
พุ็ รไุกละ 40.63  มัการ นาผลงา ุ้้ชไ้ าถา ศึกษา นุา ว   26  ช้ิ   พิกพุ็ รไุกละ 40.63  ผลงา รัณ
พผกแพร่ตุ่าาธาร่ช  นุา ว   26  ช้ิ   พิกพุ็ รไุกละ  100  นุา ว ผลงา รัณ นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับ
รางวัล้ ระกับชปมช   ุังหวัก  ืาพ  และชาติ  นุา ว   26  ช้ิ   พิกพุ็ รไุกละ  6.67 มัการุฏิบัติตาม
ุระพก็ การพิุาร่า 3 ขไุ  ผลการุระพมิ ุกู่้ ระกับ พุ้ชไ 
 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

พุ้ชไ 

ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า 3 ขไุ  พภุ 

1. าถา ศึกษาา่งพาริม า ับา ป   ้หไพรูุักรนา   และ 

   กนาพ ิ การุักุระกวก  ุักแากง วัตกรรม  าิณงุระกิษก์ 

   งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูรปกพ   ุักรนา วัตกรรม 

    าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  
3. าถา ศึกษา้กไุักุระกวกและ้กไ นา วัตกรรม  าิณงุระกิษก์ 

   งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 75 ขุง 

   นุา ว ผลงา ร้ังหมก  ุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา  

3 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษาา่งพาริม า ับา ป  ้หไพรูุักรนา และกนาพ ิ การ
ุักุระกวก ุักแากง วัตกรรม าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  
หรภุงา วิุัก 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูรปกพ  ุักรนา วัตกรรม  
าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก  
3. าถา ศึ กษา ้ กไ ุั กุระ กวกและ ้ กไ  น า วั ตก ร ร ม  
าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ  
75 ขุง นุา ว ผลงา ร้ังหมก ุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา  
4. าถา ศึกษา้กไ นา วัตกรรม าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  
หรภุงา วิุัก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 50 ขุง นุา ว ผลงา 
ร้ังหมก พผกแพร่ตุ่าาธาร่ช  

5. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไ วัตกรรม าิณงุระกิษก์  งา 
ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 5 ขุง นุา ว 
ผลงา ร้ังหมก  นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับรางวัล้ ระกับ
ชปมช  ุังหวัก ืาพ และชาติ 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ ( ประกอบด้วย  

   1.  ห ังาภุุระกาศแ ไุงการ้หไรป  พรู้ การุักรนา และพขไาร่วมุระกวก และพผกแพร่  าพรงการ 
าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  ้ ระกับต่าง ๆ   
  2.  ห ังาภุุระกาศแ ไุงการ้หไ พรู  ุักา่งาพรงการ  าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก   
    3.  หลักกา แากงการพขไาร่วมพผกแพร่ผลงา  
     4.  รากงา ผลาพรงการุบรมพชิงุฏิบัติการ การวิุักช้ั พรัก  และรากงา ผล าพรงการพัน า
บปพลากร การุระชปมพชิงุฏิบัติการ “การ นาพา ุงา วิุักช้ั พรัก   ุระ นุาุีการศึกษา 2557” 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1  . ระกับพป่ืาพ้ การบริหาร
ุักการ าพรงการ าิณงุระกิษก์ งา 
ารไางารรพ์ หรภุงา วิ ุัก ขุง
ผูไพรัก  

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 5 ขไุ  5 ) กั( 

2  . ระกับพป่ืาพ้ การบริหาร
ุักการ าพรงการ าิณงุระกิษก์ งา 
ารไางารรพ์ หรภุงา วิุักขุงพรู 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 3 ขไุ 3 )พุ้ชไ (  

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  4 3.5 ) ดี( 
)หมำยเหตุ ชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย( 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนำของมำตรฐำนท่ี  5 
จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ัรัณ  5.1 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ัรัณ   4.2  
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มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ข้อก ำหนด ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.1 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

ควำมตระหนัก    าถา ศึกษา้กไ ุักกิุกรรม้ การุลูกุิตานา ึกกไ า การรักชาติ พ ริกรู 
พระมหากษัตริก์รรงพุ็ พระุระมปข  า่งพาริมการุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ 
พระุระมปข     และรนา ปบนารปง     ศาา า     ศิลุวัน ธรรม   ากกมัพนาาัณงแต่งต้ังมุบหมากผูไรับผิกชุบกนาพ ิ 
กิุกรรม  ซึณงพุ็ การุักกิุกรรมรัณมัพวามหลากหลากตลุกุีการศึกษา  ากกกิุกรรมา่ว ้หญ่้กไผ่า การ
วางแผ ร่วมกั ขุงผูไรัณพกัณกวขไุง  และผูไพรัก รัณพุ็ แก  นา 

ควำมพยำยำม  บปพลากร้ าถา ศึกษา้กไพห็ ถึงุระากช ์้ การุักกิุกรรมรัณมัพวามหลากหลาก
และ้หไพรุบพลปม  ซึณงาถา ศึกษาุะ้หไพรูผูไาุ ุักกิุกรรม้ การุลูกุิตานา ึกกไา การรักชาติพริกรู 
พระมหากษัตริก์รรงพุ็ พระุระมปข   า่งพาริมการุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ 
ุระมปข     และรนา ปบนารปง     ศาา า     ศิลุวัน ธรรม  ซึณงมัพรูรัณุรึกษากิุกรรมรัณรับผิกชุบ้ แต่ละาาขาวิชา  
หรภุ ักศึกษาแก  นา  พบผูไพรัก   ้หไพนาุรึกษาแ ะ นา  และช่วก้หไการุักกิุกรรมกนาพ ิ ุ้ตามแผ   รัณ้กไ
ร่วมกั วางแผ พขัก าพรงการต่าง ๆ  กนาพ ิ งา ติกตามและุระพมิ ผล พพภณุรัณุะรุงรับการพัน าผูไพรัก   
และติกตามุระพมิ ผล 

สัมฤทธิ์ผล  ุากรัณบปพลากร้ าถา ศึกษา้กไกนาพ ิ การ้ การพัน าผูไพรัก ากก้กไุักกิุกรรมรัณ
ารไางารรพ์  และมัุระากช ์าุกพลไุงกับ ากบากขุงห ่วกงา รัณาังกัก  พวามตไุงการขุง ักศึกษาและ
ชปมช   า่งผล้หไผูไพรัก มัพัน าการกไา พวามรูไรางวิชาการ  มัพป่ธรรมุริกธรรม  มัุิตานา ึก  พาริมารไางพวาม
พุ็ พลพมภุง้รกและพลาลก  ้ กไา การรักชาติ  พริกรู พระมหากษัตริก์  า่งพาริมการุก พรุงระบุบ
ุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข  ระ ปบนารปง  ศาา า  ศิลุะ  วัน ธรรม ตลุกุ มั
บปพลิกืาพและม ปษกาัมพั ธ์พรบรปกกไา   ้ ระกับช้ั   ุวช    .และระกับ  ุวา   .นุา ว    8  พรั้ง  ากกุัก
พรบรปกาาขางา   /วิชา  พิกพุ็   รไุก ละ  100 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  5  ขไุ 5 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามั นุา ว าพรงการ กิุกรรม  การุลูกฝังุิตานา ึก
กไา การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์   า่งพาริมการุกพรุง
ระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข และ
ระ ปบนารปงศาา า ศิลุะ วัน ธรรม ้ม่ ไุกกว่า 5 าพรงการ  
กิุกรรม  
2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก รปกพ พขไาร่วมาพรงการ  
กิุกรรม   การุลูกฝัง ุิตาน า ึกกไ า การรักชา ติ  พ ริก รู 
พระมหากษัตริก์ า่งพาริมการุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มั
พระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข และระ ปบนารปง  ศาา า ศิลุะ 
วัน ธรรม   
3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษารปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม  การุลูกฝัง
ุิตานา ึกกไา การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์  า่งพาริมการ
ุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ 
ุระมปข และระ ปบนารปงศาา า ศิลุะ วัน ธรรม   
4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามาพรงการ   
กิุกรรม  การุลูกฝัง ุิตาน า ึกกไ า การรักชา ติ  พ ริก รู 
พระมหากษัตริก์ า่งพาริมการุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มั
พระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข  และระ ปบนารปงศาา า ศิลุะ  
วัน ธรรม ากกพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และ
ผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงการบริหารุักการ 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุง
ืาก ุกาถา ศึกษารัณมัผลตุ่ืาพลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ้ 
การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์  
า่งพาริมการุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์
รรงพุ็ ุระมปข และระ ปบนารปงศาา า  ศิลุะ วัน ธรรม และมั
ผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 
3 

 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
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 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2 .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ  (ประกอบด้วย  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการารง ้นาพระและรก ้นาขุพรผูไาูงุากป  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงกา รวั ้หวไพรู ุระ นุาุีการศึกษา 2447 
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการวั าป รรืู่ และวั ตุ่ตไา กาพาพติก 
  -  รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการธรรมาวัากั ชมรมวิชาชัพพุมพิวพตุร์ธปรกิุร่วมกับ
าพรงการผูไ นาพวามกัุาชัวศึกษา 
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการแห่พรัก พรรษา  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการวั พฉลิมพระช มพรรษาามพก็ุพระ างพ ไุาฯ  
  - รากงา ผล การุักกิุกรรมาพรงการวั พฉลิมพระช มพรรษาพระบาลามพก็ุพระพ ไุาุกู่หัว 

- รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการวั ุิกมหาราช  
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มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ข้อก ำหนด ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 ควำมตระหนัก  าถา ศึกษามัพนาาัณงแต่งต้ังมุบหมากผูไรับผิกชุบกนาพ ิ กิุกรรม  ซึณงพุ็ การุัก
กิุกรรมรัณมัพวามหลากหลากตลุกุีการศึกษา  ากกกิุกรรมา่ว ้หญ่้กไผ่า การวางแผ ร่วมกั ขุงผูไรัณ
พกัณกวขไุงและผูไพรัก รัณพุ็ แก  นา  ากกาถา ศึกษา ั้ ้หไพวามานาพัญตุ่การุักกิุกรรม า่งพาริมกไา การ
ุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม  ้หไมัแผ การกนาพ ิ กิุกรรมขุง ักศึกษา้วไ้ แผ ุฏิบัติการุระ นุาุีขุงาถา ศึกษา  มั
การแต่งต้ังพรูรัณุรึกษากิุกรรมชมรม  และพนาาัณงมุบหมากห ไารัณ้ การุักกิุกรรมต่าง ๆ  ขุงาถา ศึกษา  
และกนาพ ิ กิุกรรมากกผ่า กระบว การวางแผ ร่วมกั ขุงผูไรัณพกัณกวขไุง 

ควำมพยำยำม   าถา ศึกษามุบหมากห ไารัณ้หไพรูรัณุรึกษาพบผูไพรัก   ้หไพนาแ ะ นา  และช่วก้หไ
การุักกิุกรรมกนาพ ิ ุ้ตามแผ   ้ ชัณวามงกิุกรรมและช่วงพวลารัณผูไพรัก ้กไุักการุระชปมามาชิกขุง
กิุกรรม ั้  ๆ  ากกบปพพลากร้ าถา ศึกษา้กไพห็ ถึงุระากช ์้ การุักกิุกรรมรัณมัพวามหลากหลากและ้หไ
พรุบพลปม  พพภณุ้หไพขไาถึงมาตรกา พกัณกวกับการพัน าผูไพรัก   ซึณงพรูรัณุรึกษากิุกรรมรัณรับผิกชุบ้ แต่ละ
าาขาวิชาและ ักศึกษาพุ็ แก  นา  ้กไร่วมกั วางแผ พขัก าพรงการต่าง ๆ  กนาพ ิ งา ติกตาม และ
ุระพมิ ผล  พพภณุรัณุะรุงรับการพัน าผูไพรัก และติกตามุระพมิ ผล้หไพขไากับมาตรกา วิชาชัพ 

สัมฤทธิ์ผล ผูไพรัก า่ว ้หญ่้กไพขไาร่วมกิุกรรมา่งพาริมุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม ตามรัณาถา ศึกษาุัก้หไ 
ากกาถา ศึกษา้กไุักกิุกรรมา่งพาริมุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม้ ระกับช้ั  ุวช  . และระกับ ุวา   .นุา ว   6 
าพรงการ  /กิุกรรม ากกุักพรบรปกาาขางา   /วิชา พิกพุ็ รไุกละ 100  

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามั นุา ว าพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา 
การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม ้ม่ ไุกกว่า 5 าพรงการ กิุกรรม 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก รปกพ พขไาร่วมาพรงการกิุกรรม  
การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม   
3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา
รปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การ
ุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม   
4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามาพรงการ 

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม   ากกพรู  
และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปง
การบริหารุักการ 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุงืาก ุก
าถา ศึกษารัณมัผลตุ่ืาพลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ้ การุลูกฝัง
ุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 
5.14 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามั นุา ว าพรงการ กิุกรรม การุลูกฝัง
ุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม  ้ม่ ไุกกว่า 5 าพรงการ  
กิุกรรม  
2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก รปกพ พขไาร่วมาพรงการ
กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม   
3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษารปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม การุลูกฝัง
ุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม   
4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามาพรงการ 
กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม  
ากกพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  พพภณุ
 นาผลุุ้รับุรปงการบริหารุักการ 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุง
ืาก ุกาถา ศึกษารัณมัผลตุ่ืาพลักษ่์ขุงาถา ศึกษา  
้ การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม และมัผล
การุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
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 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการุลูกุ่าพฉลิมพระพกักรติ  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการฝึกุบรมพชิงุฏิบัติการการพัน ารักษะพรพา าลกั
พกษตรบ พวามหลากหลากรางชัวืาพพพภณุการกไาวาู่การพุ็ ผูไุระกุบการมภุุาชัพ 
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการชัววิถัพพภณุการพัน าุก่างกัณงกภ  ระกับืาพ้ตไ  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการร่วมุุ้ลูก้มไุระกับพพภณุพวามาวกงาม  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการฝึกรักษะการุักาว  
  - รากงา  ผลการุักกิุกรรมาพรงการร่วมุลุ่กพั ธป์ุลาพภ าู่ รัพกษตร พรศรั ร่วมุ้พริก้รไ
ุงพ์ราชิ ั 
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มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ข้อก ำหนด ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ควำมตระหนัก   าถา ศึกษา้กไมัพนาาัณงแต่งต้ังมุบหมากผูไรับผิกชุบกนาพ ิ กิุกรรม  ซึณงพุ็ การุัก

กิุกรรมพกัณกวกับกัฬาและ ั ร าการ  รัณมัพวามหลากหลากตลุกุีการศึกษา  พช่   กิุกรรมกัฬาาัขุง
วิรกาลัก  กิุกรรมวั านาพัญ   “วั ุี้หม่   2446   ” พุ็ ตไ   ากกกิุกรรมา่ว ้หญ่ ั้  ้กไผ่า การวางแผ 
ร่วมกั ขุงผูไรัณพกัณกวขไุง  และผูไพรัก รัณพุ็ แก  นา  ากกาถา ศึกษา ั้ ้หไพวามานาพัญตุ่การุักกิุกรรม  
า่งพาริม้หไ ักศึกษา ั้ ้กไมัา่ว ร่วม  ้หไมัแผ การกนาพ ิ กิุกรรมขุง ักศึกษา้วไ้ แผ ุฏิบัติการุระ นุาุี
ขุงาถา ศึกษา  มัการแต่งต้ังพรูรัณุรึกษากิุกรรมและพนาาัณงมุบหมากห ไารัณ้ การุักกิุกรรมต่าง ๆ  ขุง
าถา ศึกษา  และกนาพ ิ กิุกรรมากกผ่า กระบว การวางแผ ร่วมกั ขุงผูไรัณพกัณกวขไุงรปกฝ่าก 

ควำมพยำยำม     าถา ศึกษามุบหมากห ไารัณ้หไพรูรัณุรึกษาพบผูไพรัก    ้หไพนาุรึกแ ะ นา   และ้หไ
พวามช่วกพหลภุ้ การุักกิุกรรม  ้หไกนาพ ิ ุ้ตามแผ ้ ชัณวามงกิุกรรมขุงแต่ละาัุกาห์   และช่วงพวลาว่าง
รัณผูไพรัก  ั้ ้กไมัุักการุระชปมามาชิกขุงกิุกรรม ั้  ๆ   ากกบปพพลากร้ าถา ศึกษาุะ้กไพห็ ถึงุระากช ์
้ การุักกิุกรรมรัณมัพวามหลากหลาก   า่งพาริมพวามพวามาามัพพั้ หมู่พ่ะ   และ้หไพรุบพลปม   พพภณุ้หไ
พขไาถึงมาตรกา พกัณกวกับการพัน าผูไพรัก   ซึณงพรูรัณุรึกษากิุกรรมรัณรับผิกชุบ้ แต่ละาาขาวิชาและ ักศึกษา
พุ็ แก  นา  ้กไร่วมกั วางแผ พขัก าพรงการต่าง ๆ  กนาพ ิ งา ติกตามและุระพมิ ผล   พพภณุรัณุะรุงรับการ
พัน าผูไพรัก และติกตามุระพมิ ผล้หไพขไากับมาตรกา วิชาชัพ 

สัมฤทธิ์ผล ผูไพรัก า่ว ้หญ่้กไพขไาร่วมกิุกรรมกัฬาและ ั ร าการ ตามรัณาถา ศึกษาุัก้หไ ากก
าถา ศึกษา้กไุักกัฬาและ ั ร าการ ้ ระกับช้ั  ุวช  .และระกับ ุวา .นุา ว  3 าพรงการ   /กิุกรรม ากก

ุักพรบรปกาาขางา   /วิชา พิกพุ็ รไุกละ 100  
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

พุ้ชไ 
าถา ศึกษาุักกิุกรรม้กไุฏิบัติตามุระพก็ 
การพิุาร่า 3 ขไุ 

3 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กั 

1. าถา ศึกษามั นุา ว าพรงการ กิุกรรม กไา การกัฬา และ
 ั ร าการ ้ม่ ไุกกว่า 5 าพรงการ กิุกรรม 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก รปกพ พขไาร่วมาพรงการ
กิุกรรม กไา การกัฬาและ ั ร าการ 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษารปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม  กไา การกัฬา และ
 ั ร าการ 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามาพรงการ 
กิุกรรม กไา การกัฬาและ ั ร าการ  ากกพรู และบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงการบริหาร
ุักการ 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุง
ืาก ุกาถา ศึกษารัณมัผลตุ่ืาพลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ้ การ
า่งพาริมกไา การกัฬาและ ั ร าการ  และมัผลการุระพมิ ากก
พฉลัณก 3.51 – 5.00 

4 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 
 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการกัฬาาัืาก้  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการตรวุาปขืาพ ักศึกษา ุระ นุาุี 2447 
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการพกาบาลพบภุ้งตไ และช่วกพหลภุผูไุระาบุปบัติพหตป 
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มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ข้อก ำหนด ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควำมตระหนัก  าถา ศึกษา้กไตระห ักถึงพวามานาพัญขุงการุักการพรัก รูไแบบูร่าการากกพ ไ 

ผูไพรัก พุ็ านาพัญ  และมป่งพ ไ ามรรถ ะากกา ับา ป   า่งพาริม  และ้หไพวามรูไพกัณกวกับหลักพศรษกกิุพุพพักง  
การ้ชไชัวิตุก่างพุพพักง  การุักรนาแผ การุักการพรัก รูไขุงพรูผูไาุ แบบบูร่าการ  ากกการกนาห ก้หไรปก
แผ กวิชาุักรนาแผ การุักการพรัก รูไรัณบูร่าการหลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักงพขไามาร่วมุกู่กไวกรปกรากวิชา 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการุบรมพกัณกวกับการพขัก แผ การุักการพรัก รูไแบบบูร่า
การหลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง้หไกับพรูผูไาุ   และมัการา่งพาริมา ับา ป ้หไผูไพรัก  ั้ มัพวามรูไ้ กไา การ
พขัก าพรงการ  และการพขัก แผ ธปรกิุากกกึกหลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง  และา ับา ป  า่งพาริม้หไ
ผูไพรัก ้กไุระกุบุาชัพตามรัณต ถ ักและมัพวามพรไุม  ุักร้ังุักหาพงิ รป พพภณุา ับา ป ผูไพรัก รัณกากุ ้หไ
้กไมัาุกาารนางา   หรภุุระกุบุาชัพ 

สัมฤทธิ์ผล ผูไพรัก  ั้ มัพวามรูไ มัการพัน าต พุงตามศักกืาพขุงต พุงตามหลักุรัชญาพศรษกกิุ
พุพพักง และา ับา ป ผูไพรัก  ั้ ้หไรนาาพรงการวิชาชัพตามหลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง รูไุักแกไุัญหา
ุปุารรพรัณพกิกขึ้  พพภณุลกพวามพาัณกง้ การรนางา  ้ ระกับช้ั  ุวช   .และระกับ ุวา  .นุา ว   1 4 าพรงการ  /

กิุกรรม ากกุักพรบรปกาาขางา   /วิชา พิกพุ็ รไุกละ 100  
 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

าถา ศึกษาุักกิุกรรม้กไพรบตาม นุา ว รัณระบป้วไมั
มากกว่า 5 กิุกรรม และุฏิบัติตรงตามุระพก็ การ
พิุาร่า 4 ขไุ  

4 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการ้หไพวามรูไและารไางพวามพขไาุุ้รัชญาขุงพศรษกกิุ
พุพพักง ้หไแก่พรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

2. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ การบริหารุักการาถา ศึกษา ตาม
ุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง  ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก   

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการตามุรัชญาขุง
พศรษกกิุพุพพักง   
4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามแผ งา าพรงการตาม
ุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง  ากกพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา 
และผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงการบริหารุักการ 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุงืาก ุก
าถา ศึกษารัณมัผลตุ่การุลูกฝังุิตานา ึกกไา ุรัชญาขุงพศรษกกิุ
พุพพักง และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  4  ขไุ 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  3  ขไุ 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  2  ขไุ 2 

ตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  

ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  1  ขไุ 1 

 

 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ )จ ำนวน 2 ชุด : 1  .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด และ 
2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการุบรมพชิงุฏิบัติการพป่ธรรม นาพวามรูไผูไ นาพกษตรกร้ 
ุ าพต ากกกึกหลักุรัชญาพศรษกกิุพุพพักง ห ่วก พรศรัธรรมราช 

  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการพถไาแก่ ไุกุลา ิล  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการุระมง – ุปตาาหกรรมารไางพงิ ลไา  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการผ้ึงาพรง้รก  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการพล้ักง้ก่พ ภุ้พ พภณุุาชัพ 
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการชนาแหละ้ก่พภ้ พมภุง  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการซุ่มพุมพิวพตุร์ 
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการ นุาห ่ากและบริการกไา พุมพิวพตุร์  
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  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการ นาบัญชัรับ – ุ่ากาู่พพภณุ  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการ นุาห ่าก ้นากภณม 
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการซุ่มแซมแุร์ืาก้ วิรกาลัก  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการพาร์แพร์วิรกาลัก  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการุลูกผักุลุกาารพิษพพภณุ นุาห ่าก  
  - รากงา ผลการุักกิุกรรมาพรงการผลิตุป๋กชัวืาพพพภณุุนาห ่าก
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1 . ระกับพป่ืาพ้ การุลูกฝังุิตานา ึก กไา 
การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์ า่งพาริม
การุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มั
พระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข ระ ปบนารปง
ศาา า ศิลุะ วัน ธรรม 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 
1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  5 )กัมาก(  

2  . ระกับพป่ืาพ้ การุลูกฝังุิตานา ึกกไา 
การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 
1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  5 )กัมาก(  

3. ระกับพป่ืาพ้ การา่งพาริมกไา การกัฬา
และ ั ร าการ 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 
1 ขไุ 

ุฏิบัติ 3 ขไุ  3 )พุ้ชไ(  

5  . ระกับพป่ืาพ้ การุลูกฝังุิตานา ึกกไา 
ุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง 

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 
1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  5 )กัมาก(  

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 4.5   )ดีมำก(  
)หมำยเหตุ ชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย( 

 

  



143 
 

 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนำของมำตรฐำนท่ี 1 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ัรัณ  6.1, 6.2 และ 6.4   
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งช้ัรัณ  6.3 
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มำตรฐำนท่ี 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ข้อก ำหนด จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 

พ .ศ . 2555 และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 7.1 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  
ควำมตระหนัก  าถา ศึกษาารไางพวามตระห ักแก่บปพลากร้ าถา ศึกษา ากกมัาพรงการ้หไ

พวามรูไพกัณกวกับการุระกั พป่ืาพืาก้ แก่บปพลากร้ าถา ศึกษา  มัการุัการรงบุระมา่้ การ
กนาพ ิ งา  ้วไ้ แผ ุฏิบัติการุระ นุาุี 

ควำมพยำยำม  าถา ศึกษา้กไุักุฏิบัติการการุระกั พป่ืาพืาก้  ระกับบปพพล แผ กวิชา 
้หไบปพลากร้ าถา ศึกษา ้ หไวงขุงพกภุ มั าพม  พ  .ศ   .2444   และมัการ นาขไุพา ุแ ะุากผลการ
ุระพมิ ืาก ุกรุบรัณ  3  ว่าาถา ศึกษาพวรุักกิุกรรมต่างๆ พพภณุารไางพวามตระห ัก้หไผูไพรัก พห็ 
พวามานาพัญขุงการพตรักมการพพภณุุุกุ้รนางา พมภณุานาพร็ุการศึกษา พช่  การพชิญผูไุระกุบการมา้หไ
พวามรูไ้ การพตรักมตัวพพภณุุุกุุ้ระกุบุาชัพ ุักกิุกรรมศึกษากูงา  และฝึกุระาบการ่์งา ุาชัพ 
ุักกิุกรรม้หไพวามรูไและรักษะพภ้ กา ้ การรนางา ้ าถา ศึกษาุก่างตุ่พ ภณุง 

 ผลส ำเร็จ  าถา ศึกษามัพวามานาพร็ุ้ การกนาพ ิ งา ตามขไุพา ุแ ะ้ การุักกิุกรรมต่างๆ 
พพภณุารไางพวามตระห ัก้หไผูไพรัก พห็ พวามานาพัญขุงการพตรักมการพพภณุุุกุ้รนางา พมภณุานาพร็ุ
การศึกษา ากกการพชิญผูไุระกุบการมา้หไพวามรูไ้ การพตรักมตัวพพภณุุุกุุ้ระกุบุาชัพ ุักกิุกรรม
ศึกษากูงา  และฝึกุระาบการ่์งา ุาชัพ า่ว ้ ืาพรวมขุงการกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพ  
าถา ศึกษามัรากงา การุระพมิ ต พุง รากงา การตรวุาุบติกตามพป่ืาพืาก้ ุระ นุาุี  รากงา 
ผลการกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้   และมัการรากงา ผลการกนาพ ิ การุระกั พป่ืาพืาก้ ตุ่
าาธาร่ช  มัการุฏิบัติ  4  ขไุ   ผลการุระพมิ พป่ืาพ  ้ ระกับ  กัมาก 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการกนาห กมาตรกา การศึกษาขุงาถา ศึกษาและ
ุักรนาแผ พัน าการุักการศึกษารัณมป่งพป่ืาพตามมาตรกา 
การศึกษาขุงาถา ศึกษา ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา ผูไพรัก  ชปมช  าถา ุระกุบการ และห ่วกงา รัณ
พกัณกวขไุงร้ังืาพรัก และพุกช  

2. าถา ศึกษา้กไการกนาพ ิ งา ตามแผ พัน าการุักการศึกษาขุง
าถา ศึกษา 

3. าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการติกตามตรวุาุบพป่ืาพการศึกษาและ
ุัก้หไมัการุระพมิ พป่ืาพืาก้ ตามมาตรกา การศึกษาขุง

5 
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ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

าถา ศึกษา     
4. าถา ศึกษา้กไุักรนารากงา ุระ นุาุีรัณพุ็ รากงา ุระพมิ 
พป่ืาพืาก้  

5. าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการพัน าพป่ืาพการศึกษาก่างตุ่พ ภณุงุาก
ผลการุระพมิ พป่ืาพืาก้ และผลการุระพมิ พป่ืาพืาก ุก 

 
 เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

กัมาก 

1. าถา ศึกษามัการกนาห กมาตรกา การศึกษาขุง
าถา ศึกษาและุักรนาแผ พัน าการุักการศึกษารัณมป่ง
พป่ืาพตามมาตรกา การศึกษาขุงาถา ศึกษา ากกการมั
า่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ผูไพรัก   
ชปมช  าถา ุระกุบการ และห ่วกงา รัณพกัณกวขไุงร้ัง
ืาพรัก และพุกช  

2. าถา ศึกษา้กไการกนาพ ิ งา ตามแผ พัน าการุัก
การศึกษาขุงาถา ศึกษา 

3. าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการติกตามตรวุาุบพป่ืาพ
การศึกษาและุัก้หไมัการุระพมิ พป่ืาพืาก้ ตาม
มาตรกา การศึกษาขุงาถา ศึกษา     
4. าถา ศึกษา้กไุักรนารากงา ุระ นุาุีรัณพุ็ รากงา 
ุระพมิ พป่ืาพืาก้  

5. าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการพัน าพป่ืาพการศึกษาก่าง
ตุ่พ ภณุงุากผลการุระพมิ พป่ืาพืาก้ และผลการ
ุระพมิ พป่ืาพืาก ุก 

5 

กั ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า   ขไุ  1 – ขไุ  4 4 

พุ้ชไ ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า   ขไุ  1 – ขไุ  3 3 

ตไุงุรับุรปง ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า   ขไุ  1 – ขไุ  2 2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ุฏิบัติตามุระพก็ การพิุาร่า  ขไุ  1  1 
 

  



146 
 

 

 

หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ   )จ ำนวน  2 ชุด :  1   .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด 
และ 2  .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  

- พู่มภุและแผ การุระกั พป่ืาพืาก้  
- รากงา ผลการตรวุุระพมิ ืาก้ ุระ นุาุี 
- รากงา ผลการุระกั พป่ืาพืาก้  
- รากงา ผลการุระพมิ  การพัน าุรับุรปงการกนาพ ิ ุระกั พป่ืาพุก่างตุ่พ ภณุง 
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มำตรฐำนท่ี 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ข้อก ำหนด จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 

พ .ศ . 2555 และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 7.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ .ศ . 2555  
 ควำมตระหนัก าถา ศึกษา ้กไุักรนาระบบการุระกั พป่ืาพืาก้  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ  .2452  ซึณง้ หมวกรัณ 6   มาตรกา และการุระกั พป่ืาพการศึกษา มาตรารัณ 
54 กนาห ก้หไมัระบบการุระกั พป่ืาพการศึกษาพพภณุพัน าพป่ืาพและมาตรกา การศึกษารปกระกับ 
ุระกุบกไวก ระบบการุระกั พป่ืาพืาก้ และระบบการุระกั พป่ืาพืาก ุก และมาตรารัณ 54 
กนาห ก้หไห ่วกงา ตไ าังกักและาถา ศึกษาุัก้หไมัระบบุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษา  ากกมั
แผ การกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้   ขั้ ตุ การกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้   ุักรนาพนาาัณง
พ่ะกรรมการกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้ ระกับาถา ศึกษาและระกับแผ กวิชา  ซึณงุระกุบกไวก
กรรมการพวบพปมพป่ืาพ  กรรมการติกตามและตรวุาุบพป่ืาพ  มัการุัการรงบุระมา่้ การ
กนาพ ิ งา  ้วไ้ แผ ุฏิบัติการุระ นุาุ ี

ควำมพยำยำม งา ุระกั พป่ืาพและมาตรกา การศึกษา ้กไวางแผ การุักรนา รากงา การ
ุระพมิ ต พุง     ) SAR   (  ระกับบปพพล ขุงบปพลากรรปกพ  ้ าถา ศึกษา ระกับแผ กวิชา รปกแผ กวิชา 
และระกับาถา ศึกษา ซึณงมัพู่มภุการกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้ ระกับาถา ศึกษาและพู่มภุ
กนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้  ระกับแผ กวิชา  ขไุมูลและรากงา รัณพกัณกวขไุงกับการกนาพ ิ งา 
ุระกั พป่ืาพืาก้   านาหรับ้หไบปพลากร้ าถา ศึกษา้ชไพุ็ แ วุฏิบัติและรากงา ผลการกนาพ ิ งา 
แต่ละตัวบ่งช้ั  และมัการกนากับติกตามและตรวุาุบากกฝ่ากบริหารขุงาถา ศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  ผลุากการกนาพ ิ งา ุระกั พป่ืาพืาก้   าถา ศึกษา้กไรนาการุระพมิ ต พุง  
มัผลาัมฤรธิ์้ ระกับกั  นุา ว  11 ตัวบ่งช้ั  ระกับ  พุ้ชไ  นุา ว  5 ตัวบ่งช้ั ระกับ  ุรับุรปง ้ม่มั ระกับ
ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  ้ม่มั และ ุกู่้ ระกับ กัมาก นุา ว  14  ตัวบ่งช้ั  ตามรัณกนาห ก้วไ้ กล้กระบบการ
ุระกั พป่ืาพ ผลการุระพมิ พป่ืาพ ้ ระกับ พุ้ชไ 

 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

พุ้ชไ 
มั นุา ว ตัวบ่งช้ั 18 ตัวบ่งช้ั รัณมัผลการตักาิ ตามพก่ฑ์าูงาปก ้ 
ระกับ 5 พะแ   กัมาก   

3 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

กัมาก 

มั นุา ว ตัวบ่งช้ั  30 – 34  ตัวบ่งช้ั  รัณมัผลการตักาิ ตามพก่ฑ์
าูงาปก  ้ ระกับ  5  พะแ    กัมาก  และ้ม่มัตัวบ่งช้ั้กรัณุกู่้ 
พก่ฑ์ตไุงุรับุรปง  หรภุตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  

5 

กั 
มั นุา ว ตัวบ่งช้ั  24 – 29  ตัวบ่งช้ั  รัณมัผลการตักาิ ตามพก่ฑ์
าูงาปก  ้ ระกับ  5  พะแ    กัมาก   

4 

พุ้ชไ 
มั นุา ว ตัวบ่งช้ั  18 – 23  ตัวบ่งช้ั  รัณมัผลการตักาิ ตามพก่ฑ์
าูงาปก  ้ ระกับ  5  พะแ    กัมาก  

3 

ตไุงุรับุรปง 
มั นุา ว ตัวบ่งช้ั  12 – 17  ตัวบ่งช้ั  รัณมัผลการตักาิ ตามพก่ฑ์
าูงาปก  ้ ระกับ  5  พะแ    กัมาก   

2 

ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว  
มั นุา ว ตัวบ่งช้ั  ตณนากว่า  12  ตัวบ่งช้ั  รัณมัผลการตักาิ ตาม
พก่ฑ์าูงาปก  ้ ระกับ  5  พะแ    กัมาก   

1 

  
 หลักฐำน /ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ   )จ ำนวน  2 ชุด :  1   .ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน  1 ชุด 
และ 2   .จัดใส่แถ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (ประกอบด้วย  
  - พู่มภุและแผ การุระกั พป่ืาพืาก้  
  - รากงา การตรวุติกตามผลการกนาพ ิ งา พป่ืาพืาก้  
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1  . ระกับพป่ืาพ้ ระบบการ
ุระกั พป่ืาพืาก้  

- กัมาก  ุฏิบัติ 4 ขไุ  
- กั  ุฏิบัติ 5 ขไุ  
- พุ้ชไ  ุฏิบัติ  3 ขไุ  
- ตไุงุรับุรปง  ุฏิบัติ 2 ขไุ 
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ุฏิบัติ 1 ขไุ 

ุฏิบัติ 4 ขไุ  
 

5 )กัมาก(  

2  . ร ะ กั บ พป ่ ื า พ ้  ก า ร
กนาพ ิ งา ตามมาตรกา การ
ุาชัวศึกษา พ .ศ .2444  

นุา ว ตัวบ่งช้ัรัณมัผลการตักาิ ตามพก่ฑ์
าูงาปก้ ระกับ 4 พะแ   กัมาก  
- กัมาก 30 – 34  ตัวบ่งช้ั และ้ม่มัตัวบ่งช้ั้ก
รัณุกู่้ พก่ฑ์ตไุงุรับุรปงหรภุตไุงุรับุรปง
พร่งก่ว  
- กั  24 – 29  ตัวบ่งช้ั   
- พุ้ชไ  18 – 23  ตัวบ่งช้ั   
- ตไุงุรับุรปง  12 – 17  ตัวบ่งช้ั   
- ตไุงุรับุรปงพร่งก่ว   ตณนากว่า  12  ตัวบ่งช้ั   

18 ตัวบ่งช้ั 3  )พุ้ชไ(  

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 4  )ดี(  
)หมำยเหตุ ชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย( 

 

สรุปจุดเด่นและจุดท่ีต้องพัฒนำของมำตรฐำนท่ี 7 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ัรัณ 4.1 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ัรัณ 4.2 
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ตอนที่  4 
 

สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 
 4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 ผลการุระพมิ พป่ืาพืาก้ ากกาถา ศึกษา  ุระ นุาุีการศึกษา  2444 ารปุ้กไกัง ั้ 
  4.1.1 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับดีมำก  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
   มาตรกา รัณ 1 ตัวบ่งช้ัรัณ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9  
   มาตรกา รัณ 2 ตัวบ่งช้ัรัณ 2.2, 2.4  
   มาตรกา รัณ 3 ตัวบ่งช้ัรัณ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7    
   มาตรกา รัณ 4 ตัวบ่งช้ัรัณ 5.1 
   มาตรกา รัณ 6 ตัวบ่งช้ัรัณ 6.1, 6.2, 6.4     
   มาตรกา รัณ 7 ตัวบ่งช้ัรัณ 4.1 
  4.1.2 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับดี เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
   มาตรกา รัณ  1  ตัวบ่งช้ัรัณ 1.4, 1.5, 1.7 
   มาตรกา รัณ 2 ตัวบ่งช้ัรัณ 2.1, 2.5  
   มาตรกา รัณ 3 ตัวบ่งช้ัรัณ 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 
   มาตรกา รัณ 5 ตัวบ่งช้ัรัณ 5.1      
  4.1.3 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับพอใช ้เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
   มาตรกา รัณ 2 ตัวบ่งช้ัรัณ 2.3  
   มาตรกา รัณ 3 ตัวบ่งช้ัรัณ 3.11 
   มาตรกา รัณ 4 ตัวบ่งช้ัรัณ 4.2 
   มาตรกา รัณ 6 ตัวบ่งช้ัรัณ 6.3 
   มาตรกา รัณ 4 ตัวบ่งช้ัรัณ 4.2 
   

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 พพภณุ้หไการพัน าการุักการศึกษา้ ุ าพตพุ็ ุุ้ก่างมัุระาิรธิืาพบรรลปพุ้าหมากตามแผ  
พัน าพป่ืาพาถา ศึกษา  ุึงกนาห กแ วรางการพัน าาถา ศึกษา้ ุ าพต้ รูุแบบขุงแผ งา 
าพรงการ กิุกรรม ารปุืาพรวม้กไกัง ั้ 
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  4.2.1 แผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ   
 1) าพรงการบริหารงา ฝ่ากพัน ากิุการ ักพรัก   ักศึกษา  

    2) าพรงการบริหารงา รัณวุ้ 
    3) าพรงการงา บปพลากร 
    4) าพรงการงา การพงิ  
    5) าพรงการงา การบัญชั 
        6) าพรงการพัากปกลาง 
         7) าพรงการุรับุรปงุาพารหุุระชปม าัมม า พุ กุระางพ์และศู ก์วิรกบริการ 
        8) าพรงการงา ุระชาาัมพั ธ์ 
        9) าพรงการงา ระพบัก  
       10) าพรงการบริหารงา ฝ่ากแผ งา และพวามร่วมมภุ 
       11) าพรงการงา แผ งบุระมา่ 
       12) าพรงการงา ุระกั พป่ืาพและมาตรกา การศึกษา 
  4.2.2 แผนพัฒนำผู้เรียน 

 1) าพรงการงา วิรกบริการและหไุงามปก 
    2) าพรงการศู ก์การพรัก รูไืาษาุังกฤษกไวกต พุง 
         3) าพรงการุกม ิพรศ ักศึกษาฝึกงา  
         4) าพรงการบนารปงรักษาพพรภณุงพุมพิวพตุร์ าาขางา พุมพิวพตุร์ 
         5) าพรงการกิุกรรมวั านาพัญ 
         6) าพรงการกิุกรรม ุกร. ระกับห ่วก/ืาพ/ชาติ 
                7) าพรงการกัฬาและ ั ร าการ 
         8) กิุกรรมลูกพาภุวิาามัญ 
    9) าพรงการุุ้งกั และแกไุัญหาารพพุกา์และกาพาพก์ตกิ 
            10) าพรงการงา ุกพรุง 
        11) าพรงการงา แ ะแ วุาชัพและุักหางา  
        12) าพรงการุกม ิพรศและุระชปมผูไุกพรุง ักศึกษา้หม่ ุีการศึกษา 2446  
        13) าพรงการุัุฉิม ิพรศผูไานาพร็ุการศึกษา ุีการศึกษา 2446 
            14) าพรงการติกตาม ักพรัก   ักศึกษา รัณานาพร็ุการศึกษา ุีการศึกษา 2446 
        14) าพรงการงา าวัากิการ ักพรัก   ักศึกษา 
      16) าพรงการุรับุรปงระบบุิ พรุร์พ ็ตืาก้ วิรกาลัก 
    14) าพรงการาุ ซุ่มพาริม 
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        4.2.3 แผนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
    1) าพรงการงา พัน าการพรัก การาุ   
    2) าพรงการงา วักผลและุระพมิ ผล 
    3) าพรงการผลิตและุักหาาภณุการพรัก การาุ  
  4.2.4 แผนพัฒนำกำรจัดท ำผลงำนโครงงำนทำงวิชำชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งำนวิจัย 
    1) าพรงการงา วิุักพัน า  
    2) าพรงการงา าิณงุระกิษก์     
  4.2.5 แผนพัฒนำกำรบริกำรทำงวิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและสังคม 
    1) าพรงการุาชัวศึกษาพพภณุการพัน าช บร 
    2) าพรงการชัววิถัตามแ วพระราชกนาริ  
        3) าพรงการพวามพวามร่วมมภุและบริการชปมช                              
  4.2.6 แผนพัฒนำกำรจัดหำทรัพยำกรและแหล่งกำรเรียนรู้ 
    1) าพรงการกางพารา 
    2) าพรงการุาล์ม ้นามั  
         3) าพรงการ้มไุระกับ 
    5) าพรงการพภชามป ้พร 
         4) าพรงการการุลูกพภช้รไกิ  
         6) าพรงการขกากพั ธ์้มไุระกับ 
    7)  าพรงการผลิตุป๋กชัวืาพ 
       4) าพรงการพล้ักงกบ 
       9) าพรงการ้ก่้ข่ 
       10) าพรงการพล้ักงุลาแบบพรบวงุร 
       11) าพรงการ้ก่พภ้ พมภุง 
       12) าพรงการ้รแกง 
       13) าพรงการุลาาวกงามและพั ธ์้มไ ้นา 
       15) าพรงการผลิตืั่ฑ์ุากแุ้งาาลั 
     4.2.7 แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    1) าพรงการุบรมและพัน าบปพลากร 
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  4.2.8 แผนพัฒนำกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ                      
    1) าพรงการลง ามพวามร่วมมภุุักการศึกษาระหว่างาถา ศึกษาและาถา 
ุระกุบการ 
             2) าพรงการระกมรรัพกากรการศึกษาร้ังืาก้ และืาก ุกาถา ศึกษา   
  4.3 สิ่งที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
   4.3.1 พวามช่วกพหลภุรางกไา วิรกากร้ การพัน าบปพลากร พรู ้ าถา ศึกษาุาก
าถาบั  การศึกษาุภณ  ๆ  ้ รไุงถิณ  
   4.3.2 การช่วกพหลภุุากชปมช  และห ่วกงา ตไ าังกัก้ การุักรนาหลักาูตรรไุงถิณ  
   4.3.3 การช่วกพหลภุกไา งบุระมา่้ การุักซภุุ้ปุกร่์รางพรพา าลกั ุากืาพรัก
และพุกช  
   4.3.4 พุกาาร พู่มภุพกัณกวกับการุักการพรัก การาุ รัณพ ไ ผูไพรัก านาพัญรัณาปก รวมร้ัง
การุฏิรูุการพรัก รูไ และการุฏิรูุการบริหารุักการ 
   4.3.5 การ้กไรับการ ิพรศ ติกตาม งา รางกไา วิชาการุก่างตุ่พ ภณุง  
   5.3.6    การ้กไรับพงิ า ับา ป ้หไผูไบริหารและบปพลากรรางการศึกษา้กไุ้ศึกษากูงา 
้ ต่างุระพรศ 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
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  พนาาัณงวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช 
 รัณ  ๑๕๑  /๗๕๕๒  

พรภณุง แต่งต้ังพ่ะกรรมการุระกั พป่ืาพการศึกษาืาก้ าถา ศึกษา  ุระ นุาุีการศึกษา  ๗๕๕๒  
--------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .๗๕๕๗ แกไ้ขพพิณมพติม   ) ฉบับรัณ 2  ( พ  .ศ  .2454  หมวก  
๖  มาตรา 54  ้หไาถา ศึกษาุัก้หไมัระบบการุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษา  และ้หไถภุว่าการ
ุระกั พป่ืาพืาก้ พุ็ า่ว ขุงกระบว การบริหารการศึกษารัณตไุงกนาพ ิ การุก่างตุ่พ ภณุง  พพภณุ้หไ
การุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษากนาพ ิ งา พุ็ ุ้กไวกพวามพรักบรไุก  ุาศักุนา าุตามระพบักบ
านา ักงา พ่ะกรรมการการุาชัวศึกษา ว่ากไวกการบริหาราถา ศึกษา พ  .ศ  .2442  ุึงแต่งต้ัง
พ่ะกรรมการุระกั พป่ืาพืาก้ าถา ศึกษา ุีการศึกษา 2444 กังตุุ่้ ั้  

 

๑ .  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มัห ไารัณ  ศึกษาและพัน าระบบการุระกั พป่ืาพการศึกษา  
กรุบแ วพิก  รูุแบบ วิธัการ งบุระมา่ และุระาา กับพ่ะกรรมการฝ่ากต่าง ๆ ุระกุบกไวก 

       ๑.๑   ากวิศวะ  พงแกไว     ุระธา กรรมการ 
       ๑.๗   าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ    กรรมการ 
       ๑.๓   าก้พบูลก์  ก่า ากปล      กรรมการ 
       ๑.๕   าก ริศ  แกไวาั วล     กรรมการ 
       ๑.๕   างบั่ฑิตา  รวัพมภุง     กรรมการและพลขา ปการ 
       ๑.๖   างาปุิตตรา  ขั รุง                 กรรมการและผูไช่วกพลขา ปการ 
๒    .คณะกรรมกำรฝาำยด ำเนินงำน    มัห ไารัณ  วางแผ กนาห กุฏิริ ุฏิบัติงา   ุัการไาง

พพรภณุงมภุ  ุักรนาพู่มภุกนากับติกตาม  ุระาา งา ้ การรวบรวมขไุมูล  วิพพราะห์ขไุมูล ารปุการุระพมิ 
แต่ละมาตรกา รัณรับผิกชุบ  พา ุตุ่งา ุระกั พป่ืาพ  ุระกุบกไวก  
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๑ ระพบัก  ๑.๑  ,๑๒ ,  ๑.   างุัญชลั  รักขาว  
๗.   ากวิระ  ุั ร ปพงศ์ 
๓.   างาาวืิริญญา  ชูแกไว 
๕   . างพัชรั  บัวาปข   

 าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ 

๗ วักผลและ
ุระพมิ ผล 

๑.๓ ,
๑.๕ ,
๑.๕  ,๑ .๖ 

๑.  างาปุิรา  าาก าพ  
๗.  างาาววิกะกา  พงรุง  
๓.  างศิริพร  ุั รศรั  

 าก ริศ  แกไวาั วล 

๓ งา พวามร่วมมภุ ๑.๗,  
๗.๕ 

๑.  างม่ฑา  ลิมุิกะุระพั ธ์๗. 
 างธ ญัญา  ลัณ ซไาก 
๓.  ากาปรัศ ์  ลิมุิกุระพั ธ์
๕.   างศิริาาืา  วิรุ าถง 
๕.   ากพ ม  วิรุ าถง  
๖.   างุระรปม  ้กรรุก  

๒.   างุิราพร  ุา ุุ่   
๘.   ากพรพรัต ์  บปญญา ปพงศ์ 
๙.  างาิริ าฏ  ลุ่งุิตต์ธรรม 

 างบั่ฑิตา  รวัพมภุง 

๕ งา รวิืาพั ๓.๑๗ ๑.  ากวิพชักร  บัวชภณ   
๗.  างม่ฑา ลิมุิกะุระพั ธ์ 

๓.  างาาวุิราพร  ุา ุุ่  
๕.  ากุักริ รร์  ากละกะ 
๕.  างาิริ าฎ  ลุ่งุิตต์ธรรม 

๖.  าง ฤมล  ตรัตรง  

 าก ริศ  แกไวาั วล 

๕ แ ะแ วุาชัพฯ ๑.๘, ๑.๙ ๑.   างพรริพก์    พงแกไว  
๗.   างรัศ ัก์  พงศ์ามัพ   
๓.   างาาวุระรปมพร ุงุิตต์ 

 าก้พบูลก์  ก่า ากปล 

๖ พัน าหลักาูตร
ฯ 

๗.๑, 
๗.๗, 
๗.๓, ๗.๕ 

๑.   ากวิพชักร  บัวชภณ    
๗.   ากืิญาญ  ุางบัว 
๓.   าก้าว  พลภณุงาั ิล   
๕.   ากวิรัช  ช่วกกาญุ ์  
๕.   างุนาืา   ก๋งพม่ง  
๖.   างมั่ฑ า พุริญาม 
๒.   ากกนารง  พัน พกษตรวงพ์ 
๘.   างศริ ริพก์   ืู่ลา 

 าก ริศ  แกไวาั วล 
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๙.   างามุิตต์  าังข์ุั รร์ 
๑๐.  างาปุิรา  าาก าพ 
๑๑.  างาาวืิรกั  าปวรร่ศรั 

๒ บริหารรัณวุ้ ๓.๑,  
๓.๕ 

๑.  างุรา่ั  ต้ังพกักรติกนาุาก 
๗.  ากาปวิรก์  พพ็ญาวัาก์ิ  
๓.  ากพรพรัต ์  บปญญา ปพงศ์ 

 าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ 

๘ วางแผ และ
งบุระมา่ 

๓.๗,  
๓.๓ 

๑.  างธิการัต ์  พรพรัต ์ 
๗.  างุิกะมาศ  าปวรรรม่ั 
๓.  างาาว ฤมล  ตรัตรง 

 างบั่ฑิตา  รวัพมภุง 

๙ บปพลากร ๓.๑๐ ๑.   ากาปวิรก์  พพ็ญาวัาก์ิ 
๗.   างาาวุาลัรัก  บัวรุงบปญ 
๓   . างาาวาลักุิต  าปมาตรา  

 าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ 

๑๐ ศู ก์ขไุมูล
าารา พรศ 

๓.๕ ๑.  างาาวพุมพวัลก์ ศรัมปกข์ 
๗.  างาาวาป ิษา าปรธิืักกั 
๓.  างาาวาปธิกา  าิรธิฤรธิ์ 
๕.  างธ วรร่   ลิกขะ้ชก 

 างบั่ฑิตา  รวัพมภุง 

๑๑ ุกพรุง ๓.๖ ๑.  ากานาราญ   าพพกล้ักง       
๗.  างุระรปม   ้กรรุก               
๓.  างาาวกปวกั  ุปไกกนา               
๕.  าก ิพ ธ์  พกชะผล  
๕.  ากา ัณ   หุมชภณ   
๖.  ากาปริกา     ลิบ ไุก               
๒  . างาาวกมลริพก์ พกตปพกลั้กง     

 าก้พบูลก์  ก่า ากปล 

๑๗ พรูรัณุรึกษา ๓.๒ ๑  . ากพัน า  รป่งาพธิ์ตระกูล  
๗  . ากาปริกา  ลิบ ไุก  
๓  . างาาวุระรปมพร ุงุิตต์  
๕  . างาาวาป ิษา  าปรธิืักกั   

 าก้พบูลก์  ก่า ากปล 

๑๓ ุาพาราถา รัณ ๓.๘ ๑.  ากชักพร  ถูกตไุง     
๗.  ากวิพชักร บัวชภณ   
๓.  ากวิรัช   ช่วกกาญุ ์        
๕.  ากุปุกร่์   พูลุา           
๕.  ากวิระ     ุั ร ปพงษ์         
๖.  ากุัรศักก์ิ      พงาง               

 าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ 



158 
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๑๕ พัากป ๓.๙ ๑.  ากุราามรก์ าหากรักษ์ 
๗.   ากาปริกั  แกไวพงุั รร์ 
๓.   างศริ ริพก์  ืู่ลา  
๕   . ากาปธิชัก   ชักาิรธิ์  

 าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ 

๑๕ การพงิ  ๓.๑๑ ๑.  างธ ญัญา  ลัณ ซไาก  
๗.  างพ่ิศร  ชูชภณ   
๓.  างาาวศปื ิตก์  พาภุพนา 
๕.  างุร ารถ   พงาง  
๕.  างาาวุิกพร  มา พศิลุ์ 

 าก ิวัตร  ตระกูลาั ติ 

๑๖ วิุักพัน าฯ ๕.๑,  
๕.๗ 

๑.  างาาวว ิกา  ศรัุิ รร์ 
๗.  ากาปธิชัก    ชักาิรธ์ิ  
๓.  ากชักพร  ถูกตไุง  
๕.  างธิการัต ์   พรพรัต ์ 

๕.  างรัศ ัก์  รุงามัพร 

     างบั่ฑิตา รวัพมภุง 

๑๒ กิุกรรม ักพรัก  
 ักศึกษา 

๖.๑,  
๖.๗  
๖.๓,  
๖.๕ 

๑.  ากุระาิรธ์   าปวรร่า 
๗.  ากาปวิรก์   พพ็ญาวัาก์ิ 
๓.  างกปลศา ต์   พุริญาม 
๕.  างาากุ้  ตระกูลาั ติ 

๕.  างกัลกา่ั  ช่วกกาญุ ์ 
๖.  ากพัน า รป่งาพธิ์ตระกูล 
๒.  างาาวธิการัต ์ รุงขาว 
๘.  ากาปริกา  ลิบ ไุก 
๙.   ากพรพรัต ์ บปญญา ปพงศ์ 
๑๐. างาาวาปธิกาาิรธิฤรธ์ิ 

      าก้พบูลก์  ก่า ากปล 

๑๘ าพรงการพิพศษ ๕.๑ ๑.  ากาป รร บูร่์พงษ์รุง 
๗.  างม่ฑา  ลิมุิกุระพั ธ์ 
๓.  างมั่ฑ า  พุริญาม 
๕.  ากามพร  าุงพมภุงาปข 
๕.  ากพฉลิม   ิลุั รร์  
๖.  ากพงษ์พกช  รุงรัต ์ 
๒.  างาาวกปวกั  ุปไกกนา  

๘.  ากลัก  หิรัญ  
 
 

 าก้พบูลก์  ก่า ากปล  
 

๑๙ ุระกั พป่ืาพ ๒.๑,  ๑.  างาปุิตตรา  ขั รุง  างบั่ฑิตา รวัพมภุง  
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๒.๗ ๗.  างุิกะมาศ  าปวรร่ม่ั 
๓.  างาาวกรร่ิการ์ ุนาลุก 
๕.  างาาวืิรกั าปวรร่ศร ั
๕.  ากพรพรัต ์ บปญญา ปพงศ์ 

๖.  างาาวาป ิษา  าปรธิืักกั 

 

 
้หไพ่ะกรรมการรัณ้กไรับการแต่งต้ัง  ุฏิบัติห ไารัณรัณ้กไรับมุบหมาก้หไพุ็ ุ้กไวกพวาม

พรักบรไุกพต็มพวามาามารถ  พพภณุ้หไพกิกผลกัแก่รางราชการและวิรกาลักฯ ตุุ่้ 
 
                าัณง    ่   วั รัณ   ๒   กรกฎาพม   พ.ศ  .๗๕๕๒  

 
    

       ) ากวิศวะ  พงแกไว(  
            ผูไุนา วกการวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัธรรมราช  
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ภำคผนวก  ข 
 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  9  ตวับง่ชี้ แบบท่ี  1.1/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป งำนทะเบียน /งำนวัดผล/แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

แบบสรปุผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึน้ไป   ปีกำรศกึษำ  2557 

ระดับชั้น /ชั้นปี  
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด 
ท่ีลงทะเบียนเรียน )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีออก
กลำงคัน 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ำกว่ำ 2.00 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เฉลี่ยสะสม 
ต่ ำกว่ำ  2.00 

ปวช     .ชั้นปีท่ี 1 
          ชั้นปีท่ี 2 
          ชั้นปีท่ี 3 

86 26 52 8 86.67 13.33 
96 20 68 8 89.47 10.53 
62 3 58 1 98.30 1.70 

รวม ปวช. 244 49 178 17 91.28 8.72 
ปวส   .  ชั้นปีท่ี 1 
           ชั้นปีท่ี 2 

21 8 9 4 69.23 30.77 
37 5 32 - 100 - 

รวม ปวส. 58 13 41 4 91.11 8.89 
รวมท้ังหมด 302 62 219 21 91.25 8.75 

 
                ผูไกรุกขไุมูล ุัญชลั  รักขาว 
                     )  างุัญชลั  รักขาว( 
                วั รัณ  20  พฤษืาพม 2558 
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ประเภทวิชำ /สำขำวิชำ/
สำขำงำน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวช.1 
จ ำนวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
ท่ีลงทะเบียนเรียน

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ออกกลำงคัน 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00  ขึ้นไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ำกว่ำ 2.00 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เฉลี่ยสะสม 
ต่ ำกว่ำ  2.00 

เกษตรกรรม 
    -พืชศำสตร์  
    -สัตวศำสตร์  

    -ประมง  
    -อุตฯเกษตร  
    -ช่ำงเกษตร  

ุวช.1       
 5 2 2 1 66.67 33.33 
 10 2 8 - 100 - 
 7 1 4 2 66.67 33.33 
 6 3 3 - 100 - 
 21 9 8 4 66.67 33.33 

รวม  49 17 25 7 78.12 21.88 
พำณิชยกรรม 

    -บัญชี  
    -กำรขำย  

    -คอมฯธุรกิจ  

       
 9 1 8 - 100 - 
 6 - 6 - 100 - 
 22 8 13 1 92.85 7.15 

รวม   37 9 27 1 96.42 3.58 
รวม ปวช.1  86 26 52 8 86.67 13.33 

 
                ผูไกรุกขไุมูล ุัญชลั  รักขาว 
                     )  างุัญชลั  รักขาว( 
                 วั รัณ  20  พฤษืาพม 2558 
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ประเภทวิชำ /สำขำวิชำ/
สำขำงำน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวช.2 
จ ำนวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
ท่ีลงทะเบียนเรียน

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ออกกลำงคัน 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00   ขึ้นไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ำกว่ำ 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ำกว่ำ  2.00   

เกษตรกรรม 
    -พืชศำสตร์  
    -สัตวศำสตร์  

    -ประมง  
    -อุตฯเกษตร  

    -ช่ำงเกษตร  

ุวช.2       
 10 3 6 1 85.71 14.29 
 11 - 8 3 72.72 27.28 
 10 1 8 1 88.89 11.11 
 1 - 1 - 100 - 
 31 10 19 2 90.48 9.52 

รวม  63 14 42 7 85.71 14.29 
พำณิชยกรรม 

    -บัญชี  
    -กำรขำย  

    -คอมฯธุรกิจ  

       
 7 2 5 - 100 - 
 4 - 4 - 100 - 
 22 4 17 1 94.44 5.56 

รวม   33 6 26 1 96.29 3.71 
รวม ปวช.2  96 20 68 8 89.47 10.52 

 
                ผูไกรุกขไุมูล ุัญชลั  รักขาว 
                   )  างุัญชลั  รักขาว( 
                วั รัณ  20  พฤษืาพม 2558 
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ประเภทวิชำ /สำขำวิชำ/
สำขำงำน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวช.3 
จ ำนวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
ท่ีลงทะเบียนเรียน

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ออกกลำงคัน 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00   ขึ้นไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ำกว่ำ 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ำกว่ำ  2.00   

เกษตรกรรม 
    -พืชศำสตร์  
    -สัตวศำสตร์  

    -ประมง  
    -อุตฯเกษตร  
    -ช่ำงเกษตร  

ุวช.3       
 9 - 9 - 100 - 
 20 2 17 1 94.44 5.56 
 4 - 4 - 100 - 
 1 - 1 - 100 - 
 4 - 4 - 100 - 

รวม  38 2 35 1 97.22 278 
พำณิชยกรรม 

    -บัญชี  
    -กำรขำย  

    -คอมฯธุรกิจ  

       
 13 - 13 - 100 - 
 4 1 3 - 100 - 
 7 - 7 - 100 - 

รวม   24 1 23 - 100 - 
รวม ปวช.3  62 3 58 1 98.30 1.70 

 
                ผูไกรุกขไุมูล ุัญชลั  รักขาว 
                   )  างุัญชลั  รักขาว( 
                วั รัณ  20  พฤษืาพม 2558 
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ประเภทวิชำ /สำขำวิชำ/
สำขำงำน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวส.1 
จ ำนวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
ท่ีลงทะเบียนเรียน

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ออกกลำงคัน 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00   ขึ้นไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ำกว่ำ 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ำกว่ำ  2.00   

เกษตรกรรม 
    -พืชศำสตร์  
    -สัตวศำสตร์  

    -เพำะเลี้ยงฯน้ ำ  
    -อุตฯเกษตร  

ุวา.1       
 4 2 2 - 100 - 
 4 1 - 3 - 10 
 1 - 1 - 100 - 
 - - - -  - 

รวม  9 3 3 3 50 50 
พำณิชยกรรม 

    -บัญชี  
    -กำรตลำด  

    -คอมฯธุรกิจ  

       
 6 1 5 - 100 - 
 3 1 1 1 50 50 
 3 3 - - - - 

รวม   12 5 6 1 85.71 14.29 
รวม ปวส.1  21 8 7 4 69.23 30.77 

 
                ผูไกรุกขไุมูล ุัญชลั  รักขาว 
                   )  างุัญชลั  รักขาว( 
                วั รัณ 20  พฤษืาพม 2558 
 
 
 
 
 



166 
 

 

 

ประเภทวิชำ /สำขำวิชำ/
สำขำงำน 

ระดับชั้น 

ระดับ  ปวส.2 
จ ำนวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
ท่ีลงทะเบียนเรียน

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ออกกลำงคัน 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00   ขึ้นไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ำกว่ำ 2.00   

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00   ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน

เฉลี่ยสะสม  
ต่ ำกว่ำ  2.00   

เกษตรกรรม 
    -พืชศำสตร์  
    -สัตวศำสตร์  

    -ประมง  
    -อุตฯเกษตร  

    -ช่ำงเกษตร  

ุวา.2       
 8 2 6 - 100 - 
 6 1 5 - 100 - 
 3 - 3 - 100 - 
 - - - - - -- 
 - - - - - - 

รวม  17 3 14 - 100 - 
พำณิชยกรรม 

    -บัญชี  
    -กำรตลำด  

    -คอมฯธุรกิจ  

    - -  
 7 - 7 - 100 - 
 - - - - - - 
 13 2 11 - 100 - 

รวม   20 2 18 - 100 - 
รวม ปวส.2  37 5 32 - 100 - 

 
                ผูไกรุกขไุมูล ุัญชลั  รักขาว 
                    ) างุัญชลั  รักขาว (  
                วั รัณ  20  พฤษืาพม 2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  9  ตวับง่ชี้ แบบท่ี  1.2/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภำพของผู้เรียน งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

 
รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน 

ล ำดับท่ี ชื่อ –นำมสกุล  ระดับชั้น  /สำขำวิชำ  ชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน  ท่ีอยู่ ระดับควำมพึงพอใจ 

1. นายธนภัทร  รอดบุญ 
นายณัฐ  นนทา 
นายณัฐพล  จันทร์มณี 

ุวช  .2 พภชศาาตร์ ศู ก์วิุักและพัน าการพกษตราปราษฎร์ธา ั 
 

บไา พลขรัณ  1 ต .พั ธปลั  
ุ .ร่าช ะ  
ุ .าปราษฎร์ธา ั 84170 

3.94 
3.94 
3.94 

2. น.ส.รัชดาภรณ์  อุ้มชู 
น.ส.พุทธิตา  วิลาศกาญจน์ 
 

ุวา  .1 พภชศาาตร์ 
ุวช  .2 พภชศาาตร์ 

ศู ก์า่งพาริมและพัน าุาชัพการพกษตรุังหวัก
 พรศรัธรรมราช  

)พั ธป์พภชพพาะพลั้กง(  

58  ม .4  ต . าบุ   
ุ . าบุ  ุ . พรศรัธรรมราช   
 80220 

3.54 
3.54 

 
 
 
 
 
 

  



168 
 

 

 

รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ล ำดับท่ี ชื่อ –นำมสกุล  ระดับชั้น  /สำขำวิชำ  ชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน  ท่ีอยู ่ ระดับควำมพึงพอใจ 

3. นายณัฐสิทธ์ิ  สุวรรณศร ี ุวา  .1 พภชศาาตร์ บปญชูแล ก์าพพุ   204/1 ม.3   
ต .ร่าศาลา   ุ.ร่าศาลา  
ุ . พรศรัธรรมราช   

5.13 
. 

4.  ากม ัา  ชักศิลุ์ 
 ากพิพัน ์  มัชัก 

ุวช  .2/1 ช่างพกษตร ุูุ่ราามรก์การช่าง 
 

115/1   ม .1  
 ต .ห ุงหงา์   ุ.รปง่าง  
 ุ . พรศรัธรรมราช       

5.00 
3.96 

 
 

5.  ากาามารถ  ศรัขาว 
 
 
 

ุวช  .2/1 ช่างพกษตร  าิ ชักการช่าง 59/10  
ต .ุั กั       ุ.ฉวาง  
ุ . พรศรัธรรมราช  

 40240     

3.42 
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รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ล ำดับท่ี ชื่อ –นำมสกุล  ระดับชั้น  /สำขำวิชำ  ชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน  ท่ีอยู่ ระดับควำมพึงพอใจ 
6.  ากวัชระ   าพฤรธิ์ ุวช  .2/2 ช่างพกษตร รไา พกภุ้าปวรร่ 

มุพตุร์ 
445   ม .3  

ต .ุั กั       ุ.ฉวาง  
ุ . พรศรัธรรมราช  40240   

3.11 

7. นายพีรพล  หีดแก้ว ุวช  .2 าัตวศาาตร์ บริษัร ซัพัพุฟ ุระพรศ้รกุนากัก มหาช   140/ 12 -13  ถ .ร่าพมภุง  
 ต .พขา ิพวศ      ุ.ระ ุง  

ุ .ระ ุง      

5.54 

8. นายสุภัทรพงศ์  แก้วพลี ุวช  .2 าัตวศาาตร์ บริษัร พั .พุา.  
พุ แรพฟาร์มมิณงุนากัก 

20/3   ม.9 ต .าชิล  ุ.าิชล  
ุ . พรศรัธรรมราช  

5.34 

9. น.ส. วรรณวิมล  เต็กอ๋อตัง 
  

ุวช  .2 าัตวศาาตร์ าถา ัวิุักรกาุบพั ธป์าัตว์กระบัณ 45 ม .13 ต .กระบัณ ไุก  ุ.พมภุง  
ุ .กระบัณ  

5.05 
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รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน  
 

ล ำดับท่ี ชื่อ –นำมสกุล  ระดับชั้น  /สำขำวิชำ  ชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน  ท่ีอยู ่ ระดับควำมพึงพอใจ 
10.  .า .ุปฑารัต ์  ศรัุิ รร์ ุวช .2  

ปุตาาหกรรมพกษตร 
KC  Over Water  Villad  Koh Samui KC  Over Water  Villad  

 Koh Samui 
166/94   หมู่  2   ต.บุ่ขปก       ุ.

พกาะามปก ุ .าปราษฎร์ธา ั     45320  

3.40 

11.  ากธ วิ ร์  พาไง ปไก ุวช  .2  
ผลิตาัตว์ ้นา 

าถาบั วิุักการพพาะพลั้กงาัตว์ ้นาชากฝั่งางขลา 1/19  ม.3   ถ .พกไาแา  
ต .พขารูุชไาง   ุ .พมภุง  
ุ .างขลา  
 
 

5.44 
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รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน  
ล ำดับท่ี ชื่อ –นำมสกุล  ระดับชั้น  /สำขำวิชำ  ชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน  ท่ีอยู ่ ระดับควำมพึงพอใจ 

12..  .า.พกศริ รร์  มัพติม  ุวช  .2  
ผลิตาัตว์ ้นา 

บริษัร้รกกูพ ัณก แฮชพชุรัณ ุนากัก 52   หมู่  15     
ต .าพกกลุก     ุ.ตะกัณวรป่ง  
ุ .พังงา     42150  

3.23 

13.  ากวรพล  มัแกไม ุวา  .1  
พพาะพลั้กงาัตว์ ้นา 

าถาบั าปขืาพาัตว์ ้นาชากฝั่งางขลา 
 

130/2 ถ.ติ่าูลา  ร์  หมู่  4     
ต .พะวง   ุ.พมภุง  
ุ .างขลา     90110  
 

5.44 

14.  .า.ุามุปรัก์  ศรัพุารกะ  ุวช  .2 การตลาก บริษัราตากตไา 
 พรศรัธรรมราช 

)าาขาุั กั(  

222   ม.10  
ต .หลักชไาง  ุ.ชไางกลาง  
ุ . พรศรัธรรมราช   40240  

5.26 
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รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน  

15. นายอนุรักษ์  แซ่เซียว ุวช .2 พุมฯ 
 

บริษัรแุก้วซ์ าฮลก้ิงา์ กรปุ๊  ุนากัก )าาขา  
00034(  

62/3  ถ.รป่งาง – หไวกกุก  
ต .ุากแพรก  ุ.รป่งาง  
 ุ. พรศรัธรรมราช  

5.50 

16. นายพีระพล  สว่างเย็น ุวช .2 พุมฯ 
 

บริษัรุิ พตุร์พุมซิาพต็ม 20/56 ถ.แม่หลว  
ต .ตลากพห ภุ  ุ.พมภุง  
ุ .ืูพก็ต   

5.44 

17. น.ส.อรสา  นุ่นสุวรรณ 
 

ุวช .2 การบัญช ั พรศบาลตนาบล 
ุาก ้นาฉวาง   

211  ม.4     
ต .ฉวาง   ุ.ฉวาง  
ุ . พรศรัธรรมราช  80150 

5.14 
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รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน 
 

ลนากับรัณ ชภณุ – ามากปล  ระกับชั้  /าาขาวิชา  ชภณุาถา ุระกุบการ /ห ่วกงา /ชปมช  รัณุกู่ ระกับพวามพึงพุุ้ 

18. นายเจนณรงค์  เพ็งสกุล ุวช.3 ปุตาาหกรรม
พกษตร 

ศาลาุระชาพมพรศบาลุั กั พรศบาลตนาบลุั กั  ุ.ฉวาง  ุงัหวัก
 พรศรัธรรมราช 

4.47 

19. นายเจนณรงค์  เพ็งสกุล ุวช.3 ปุตาาหกรรม
พกษตร 

ผูไพขไาุบรมุากชปมช   ม.2  
 ต.ถ้นาพรร่รา  ุ.ถ้นาพรร่รา   
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

ศาลา SML  ม.2  ต.ถ้นาพรร่รา   
ุ.ถ้นาพรร่รา   
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

4.38 

20. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีอินทร์ ุวช.2 ปุตาาหกรรม
พกษตร 

ผูไพขไาุบรมุากชปมช   ม.2  
 ต.ถ้นาพรร่รา  ุ.ถ้นาพรร่รา   
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

ศาลา SML  ม.2  ต.ถ้นาพรร่รา   
ุ.ถ้นาพรร่รา   
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

4.38 

21. นายกรกต  ชนาชน ุวช.1 ปุตาาหกรรม
พกษตร 

ผูไพขไาุบรมุากชปมช   ม.2  
 ต.ถ้นาพรร่รา  ุ.ถ้นาพรร่รา  ุังหวัก
 พรศรัธรรมราช 

ศาลา SML  ม.2  ต.ถ้นาพรร่รา   
ุ.ถ้นาพรร่รา  ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

4.38 
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รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน ท่ีประเมินคุณภำพผู้เรียน  
 

ล ำดับท่ี ชื่อ –นำมสกุล  ระดับชั้น  /สำขำวิชำ  ชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/ชุมชน  ท่ีอยู ่ ระดับควำมพึงพอใจ 

22. นางสาวเก็ดแก้ว  ผาสุก ุวช.1 ปุตาาหกรรม
พกษตร 

ผูไพขไาุบรมุากชปมช   ม.2  
 ต.ถ้นาพรร่รา  ุ.ถ้นาพรร่รา   
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

ศาลา SML  ม.2  ต.ถ้นาพรร่รา   
ุ.ถ้นาพรร่รา   
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

4.38 

23. นายเจนณรงค์  เพ็งสกุล ุวช.3 ปุตาาหกรรม
พกษตร 

ผูไพขไาุบรมุากชปมช ตลาก้ตไ  หมู่  13  ต.
ฉวาง  ุ.ฉวาง 
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

หมู่  13  ต.ฉวาง  ุ.ฉวาง 
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

3.90 

24. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีอินทร์ ุวช.2 ปุตาาหกรรม
พกษตร 

ผูไพขไาุบรมุากชปมช ตลาก้ตไ  หมู่  13  ต.
ฉวาง  ุ.ฉวาง 
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

หมู่  13  ต.ฉวาง  ุ.ฉวาง 
ุังหวัก พรศรัธรรมราช 

3.90 

 
                                                                   ผูไกรุกขไุมูล 

  างม่ฑา ลิมุิกะุระพั ธ์ 
พฤษืาพม 2444 

 
 
 

  



175 
 

 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.3/1  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ งำนวัดผล /แผนกวิชำ/งำนทะเบียน  

เริ่มเก็บข้อมูล  1  พฤษืาพม  2444  ก ำหนดส่งขอ้มูล  30  พมษาก   2444 
แบบสรปุผู้เรียนท่ีผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ระดบั  ปวช    .ปกีำรศึกษำ   2557 

 
ประเภทวิชำ 

           
 

             สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด )คน(  
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รำยวิชำ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำรับกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำน

วิชำชีพ )คน(  

ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
เทียบกับผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รำยวิชำ 
เกษตรกรรม      
    -   พืชศำสตร ์ 9 9 9 9 100.00 
    -   สัตวศำสตร ์ 19 19 19 16 84.21 
    -   ช่ำงเกษตร 4 4 4 4 100.00 
   .-   อุตสำหกรรมเกษตร 1 1 1 1 100.00 
    -   ประมง 4 4 4 4 100.00 

รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 37 37 34 91.89 
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ประเภทวิชำ 

           
 

             สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด )คน(  
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รำยวิชำ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำรับกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำน

วิชำชีพ )คน(  

ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
เทียบกับผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รำยวิชำ 
พำณิชยกรรม      
    -   บัญชั 13 13 11 11 45.62 
    -   การตลาก 3 3 3 3 100.00 

    -  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 4 4 4 4 100.00 
รวม 23 23 21 21 11.31 

รวม ปวช .๓  ท้ังหมด 60 60 58 55 94.82 
  
                      ผูไกรุกขไุมูล  

                                                                                                                                                       ) างาปุิรา  าาก าพ(  
                                                                                                                                                        วั รัณ  19  พฤษืาพม  2444 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.3/2  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ งำนวัดผล /แผนกวิชำ/งำนทะเบียน  

เริ่มเก็บข้อมูล  1  พฤษืาพม  2444  ก ำหนดส่งขอ้มูล  30  พมษาก   2444 
 

แบบสรปุผู้เรียนท่ีผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  ระดบั  ปวส    .ปกีำรศึกษำ   2557 
 

ประเภทวิชำ 
           

 
             สำขำวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด )คน(  
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รำยวิชำ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำรับกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ

)คน(  

ร้อยละของผู้ผ่ำนกำร 
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ

เทียบกับผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ 

เกษตรกรรม      
     -   พภชศาาตร์ 4 4 4 4 100.00 
     -   าัตวศาาตร์ 6 6 5 5 100.00 

     -  พาะพลั้กงาัตว์ ้นา  3 3 3 3 100.00 
รวม 17 17 16 16 100.00 
 
                ผูไกรุกขไุมูล   

                                                                                                                                     ) างาปุิรา  าาก าพ(  
                                                                                                                                   วั รัณ  19  พฤษืาพม  2444 
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ประเภทวิชำ 
           

 
             สำขำวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด )คน(  
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุก

รำยวิชำ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำรับกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ

)คน(  

ร้อยละของผู้ผ่ำนกำร 
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ

เทียบกับผู้เรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ 

พำณิชยกรรม      
  -  บัญช ั 4 4 4 4 100.00 
  -  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 11 11 11 11 100.00 
รวม  18 18 18 18 100.00 

รวม ปวส .๒ ท้ังหมด  35 35 34 34 100.00 
 
                    ผูไกรุกขไุมูล  

                                                                                                                                     ) างาปุิรา  าาก าพ(  
                                                                                                                                   วั รัณ  19  พฤษืาพม  2444 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  9  ตัวบ่งชี้ แบบท่ี  1.4/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ )V-NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไป 

งำนวัดผล /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

แบบสรปุผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ)V-NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไป   ระดับ ปวช    .ปีกำรศกึษำ   2557 

ประเภทวิชำ 
           

 
             

                                                     
                     
                        สำขำ
งำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน

ทั้งหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน
เข้ำรับกำร

ทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียน
ที่เข้ำรับ

ทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ )V – NET) 

ต้ังแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้น
ไป )คน(  

วิชำควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ
)V-NET) ต้ังแต่ค่ำเฉลี่ย
ระดับชำติขึ้นไปเทียบกับ

จ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้ำทดสอบ 

วิชำควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป 

จ ำนวนผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศกึษำ )V-NET) 

ต้ังแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้น
ไป )คน(  

วิชำควำมรู้วิชำชพีพื้นฐำน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน

อำชีวศึกษำ)V-NET) ต้ังแต่
ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป
เทียบกับจ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ำทดสอบ 

วิชำควำมรู้วิชำชพีพื้นฐำน 

เกษตรกรรม        
   -  พภชศาาตร ์ 9 9 9 5 44.44 6 66.64 
   -  าัตวศาาตร ์ 19 19 14 4 26.32 10 42.63 
   -  ช่างพกษตร 5 5 5 2 40.00 3 60.00 
   -  ุปตาาหกรรมพกษตร 1 1 1 1 100.00 1 100.00 
   -  ุระมง 4 4 5 - 00.00 1 24.00 
รวม 33 33 31 12 31.58 21 55.21 
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ประเภทวิชำ 
           

 
             

                                                    
 
                   สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำ
รับกำรทดสอบ 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
เข้ำรับทดสอบ 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติด้ำนอำชวีศึกษำ 
)V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
)คน(  

วิชำควำมรู้พื้นฐำนท่ัวไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน

อำชีวศึกษำ )V – NET) ตั้งแต่
ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปเทียบกับ
จ ำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบ 
วิชำควำมรู้พื้นฐำนท่ัวไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติด้ำนอำชวีศึกษำ 
)V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 
)คน(  

;วิชำควำมรู้วิชำชีพพื้นฐำน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน

อำชีวศึกษำ )V – NET) ตั้งแต่
ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปเทียบกับ
จ ำนวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบ 
;วิชำควำมรู้วิชำชีพพื้นฐำน 

พำณิชยกรรม        
    -   บัญชั 13 13 12 1 69.23 10 46.92 
    -   การตลาก 5 5 3 1 24.00 1 24.00 
    -   พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 4 4 4 3 52.46 3 52.46 
รวม 25 25 22 13 54.17 14 53.33 
       รวม  ปวช.
ทั้งหมด 

62 62 53 25 40.32 35 51.45 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.4/2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชวีศึกษำ)V-NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไป 
งำนวัดผล /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล  1  พฤษภำคม  2557  ก ำหนดส่งข้อมูล   30  เมษำยน  2553 
แบบสรปุผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ )V-NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไป   ระดับ ปวส    .ปกีำรศกึษำ   2557 
ประเภทวิชำ 

           
 

             
                                                                   
                 
                     
สำขำวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำรับ
กำรทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
เข้ำรับทดสอบ 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน

อำชีวศึกษำ 
)V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้น
ไป )คน(  

วิชำควำมรู้พื้นฐำนท่ัวไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ )V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้น
ไปเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียนเข้ำทดสอบ 
วิชำควำมรู้พื้นฐำนท่ัวไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน

อำชีวศึกษำ 
)V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้น
ไป )คน(  

วิชำควำมรู้วิชำชีพพื้นฐำน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ )V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้น
ไปเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียนเข้ำทดสอบ 
วิชำควำมรู้วิชำชีพพื้นฐำน 

เกษตรกรรม        
   -  พภชศาาตร์ 4 4 4 5 62.50 7 87.50 
   -  าัตวศาาตร์ 6 6 5 3 50.00 4 66.66 

  - พพาะพลั้กงาัตว์ ้นา  3 3 3 2 66.66 3 100.00 
รวม 17 17 16 10 58.82 14 82.35 
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ประเภทวิชำ 
           

 
             

                   
                                                       
            
                     สำขำวิชำ 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำ
รับกำรทดสอบ 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียน
ท่ีเข้ำรับ

ทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน

อำชีวศึกษำ 
)V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติ
ขึ้นไป )คน(  

วิชำควำมรู้พื้นฐำนท่ัวไป 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศกึษำ

ระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ )V -  NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติ
ขึ้นไปเทียบกับจ ำนวน
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบ 
วิชำควำมรู้พื้นฐำนท่ัวไป 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำน

อำชีวศึกษำ 
)V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติ
ขึ้นไป )คน(  

วิชำควำมรู้วิชำชีพ
พื้นฐำน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศกึษำ

ระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ )V -  NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติ
ขึ้นไปเทียบกับจ ำนวน
ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบ 
วิชำควำมรู้วิชำชีพ

พื้นฐำน 
พำณิชยกรรม        
    -   บัญชั 4 4 4 6 85.71 6 85.71 
    -   พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 12 12 11 5 41.66 3 25.00 
รวม 11 11 18 11 57.89 9 47.36 
      รวม ปวส  .ท้ังหมด  22 22 22 21 58.33 23 63.88 

 
 

  



183 
 

 

 

เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  9  ตวับง่ชี้ แบบท่ี  1.5/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชวีศึกษำ )V-NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

งำนวัดผล /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

แบบสรปุผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ )V – NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ   ระดับ ปวช    .ปีกำรศกึษำ   2557 

ประเภทวิชำ 
           

 
             

                    
                                      สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำรับ
กำรทดสอบ )ค น( 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำ
รับทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ)V-NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำ
ภำษำอังกฤษ )คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ
)V-NET)ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่ม

วิชำภำษำอังกฤษเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำทดสอบ 

เกษตรกรรม      
    -   พภชศาาตร์ 9 9 9 3 33.33 
    -   าัตวศาาตร์ 19 19 14 4 36.45 
   -   ช่างพกษตร 5 5 5 3 60.00 
....-   ปุตาาหกรรมพกษตร 1 1 1 1 100.00 
    -   ุระมง 4 4 5 1 24.00 
รวม 33 33 31 15 31.47 
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ประเภทวิชำ 
           

 
             

                     
                                  สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำรับ
กำรทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำ
รับทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ)V-NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำ
ภำษำอังกฤษ )คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ
)V-NET)ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่ม

วิชำภำษำอังกฤษเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำทดสอบ 

พำณิชยกรรม      
    -   บัญชั 13 13 12 1 56.14 

    -   การขาก 5 5 3 2 40.00 

    -   พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 4 4 4 3 52.46 

รวม 25 25 22 11 45.33 

        รวม ปวช .ทั้งหมด  62 62 53 21 41.14 

 
                    ผูไกรุกขไุมูล   

                                                                                                                                       ) างาปุิรา  าาก าพ(  
                                                                                                                                       วั รัณ  19  พฤษืาพม  2444 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

มำตรฐำนที่  1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศกึษำอำชีวศกึษำ  จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี้  แบบที่  1.5/2  
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ)V-NET) 

ตั้งแตค่่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 
งำนวัดผล /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล  1  พฤษืาพม  2444  ก ำหนดส่งข้อมูล  30  พมษาก   2444 
แบบสรปุผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ )V – NET) 

ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยะดับชำติขึ้นไป   ระดับ ปวส    .ปกีำรศกึษำ   2557 
ประเภทวิชำ 

           
 

             
                    
                                       
สำขำวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำรับ
กำรทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
เข้ำรับทดสอบ 

)คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ )V-

NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำ

ภำษำอังกฤษ )คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ 
)V – NET) ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำตขิึ้นไปในกลุ่ม

วิชำภำษำอังกฤษเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำทดสอบ 

เกษตรกรรม      
    -   พภชศาาตร์ 4 4 4 6 75.00 
    -   าัตวศาาตร์ 6 6 5 2 33.33 
    -   พพาะพลั้กงาัตว์ ้นา 3 3 3 2 66.66 
รวม 17 17 16 10 58.82 
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ประเภทวิชำ 

           
 

             
                  
                                   สำขำวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำรับกำร

ทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำ
รับทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ)V-

NET) 
ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำ

ภำษำอังกฤษ )คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศกึษำ
)V-NET)ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่ม

วิชำภำษำอังกฤษเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำทดสอบ 

พำณิชยกรรม      
    -   บัญชั 4 4 4 6 85.71 
    -   พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 12 12 11 5 41.66 
รวม 19 19 18 11 57.89 
        รวม ปวส .ท้ังหมด  31 31 34 21 58.33 

 
                 ผูไกรุกขไุมูล    

                                                                                                                                            ) างาปุิรา  าาก าพ(  
                                                                                                                                             วั รัณ  19  พฤษืาพม  2444 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  9  ตวับง่ชี้ แบบท่ี  1.6/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่ำนเกณฑก์ำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  หรอืหน่วยงำน 
ท่ีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในอำชีวศึกษำรับรอง 

งำนวัดผล /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

แบบสรปุผู้เรียนท่ีผ่ำนเกณฑก์ำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  หรือหน่วยงำน 
ท่ีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในอำชีวศึกษำรับรอง  ระดบั ปวช   .ปีกำรศกึษำ................................................. 

ประเภทวิชำ 
      

 
 

                   สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเข้ำรับกำร

ทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีเข้ำรับ
ทดสอบ )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบมำตรฐำนอำชีพของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  หรือ
หน่วยงำน 
ที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในอำชวีศึกษำรับรอง )คน(  

ร้อยละของผู้เรียนที่ผำ่นเกณฑ์กำร
ทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ  หรอืหน่วยงำน 
ที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 
อำชีวศึกษำรับรองเทียบกับจ ำนวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเขำ้ทดสอบ 

เกษตรกรรม 
    - พืชศำสตร์       
    - สัตวศำสตร์       

    - ประมง       
    - อตุสำหกรรมเกษตร       

    - ช่ำงเกษตร       
รวม      

 

ผูไกรุกขไุมูล าปุิรา  าาก าพ 
        ) างาปุิรา  าาก าพ(  

      วั รัณ  20 พฤษืาพม 2557 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  9  ตวับง่ชี้ แบบท่ี  1.7/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรเทียบกับแรกเข้ำ งำนทะเบียน /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
แบบสรปุผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรเทียบกับแรกเข้ำ  ระดบั ปวช    .ปกีำรศึกษำ .. 2557 

ประเภทวิชำ สำขำงำน 
จ ำนวนผู้เรียน 

แรกเข้ำท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม

หลักสูตร )คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม
หลักสูตรเทียบกบัจ ำนวน
นักศึกษำแรกเข้ำท้ังหมด 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีไม่จบ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม

หลักสูตร 
)คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีไม่จบ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม
หลักสูตรเทียบกบัจ ำนวน
นักศึกษำแรกเข้ำท้ังหมด 

พกษตรกรรม 

พภชศาาตร์ 10 10 100 - - 
าัตวศาาตร์ 20 12 60 8 40 
ุระมง 5 3 60 2 40 
ช่างกลพกษตร 4 4 100 - - 
ปุตาาหกรรมพกษตร 3 1 33.33 2 66.67 

รวม  ปวช  .เกษตรกรรม  42 30 71.42 12 28.57 

พา่ิชกกรรม 
บัญชั 11 11 100 - - 
การขาก 6 3 50 3 50 
พุมพิวพตุร์ 11 7 63.63 4 36.37 

รวม ปวช  .พำณิชยกรรม  28 21 75 7 25 
รวม ปวช .ท้ังหมด  70 51 72.85 19 27.14 

                                                                                                                                                                        ผูไกรุกขไุมูล  ุัญชลั  รักขาว 
                          )  างุัญชลั  รักขาว( 
                              วั รัณ  20  พฤษืาพม 2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  9 ตัวบ่งชี้ แบบท่ี  1.7/2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรเทียบกับแรกเข้ำ งำนทะเบียน /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

แบบสรปุผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรเทียบกับแรกเข้ำ  ระดบั ปวส    .ปกีำรศึกษำ 2557 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
จ ำนวนผู้เรียน 

แรกเข้ำท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้เรียนท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม

หลักสูตร )คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม
หลักสูตรเทียบกบัจ ำนวน
นักศึกษำแรกเข้ำท้ังหมด 

จ ำนวนผู้เรียนท่ีไม่จบ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม

หลักสูตร 
)คน(  

ร้อยละของผู้เรียนท่ีไม่จบ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ตำม
หลักสูตรเทียบกบัจ ำนวน
นักศึกษำแรกเข้ำท้ังหมด 

พกษตรกรรม 

พภชศาาตร์ 4 4 62.50 3 37.50 
าัตวศาาตร์ 6 4 83.33 1 16.67 
พพาะพลั้กงาัตว์ ้นา 4 3 60 2 40 
ปุตาาหกรรมพกษตร - - - - - 

รวม ปวส  .เกษตรกรรม  11 13 68.42 6 31.57 

พา่ิชกกรรม 
บัญชั 4 4 87.57 1 12.50 
การตลาก - - - - - 
พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 13 11 84.61 2 15.38 

รวม ปวส  .พำณิชยกรรม  21 13 85.71 3 14.38 
รวม ปวส .ท้ังหมด  47 31 77.50 9 22.50 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  9  ตวับง่ชี้ แบบท่ี  1.8/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ  หรือประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำตอ่ภำยใน 1 ป ี งำนแนะแนว /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

แบบสรปุผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ  หรือประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำต่อภำยใน  1  ปี    ปีกำรศึกษำ ............2557..................................  

ระดับชั้น 
ประเภท

วิชำ 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด

)คน(  

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำร 
ศึกษำ 
ทั้งหมด

)คน(  

ศึกษำต่อ ท ำงำน 
 

ประกอบอำชีพอสิระ 
 

รวม 
ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา 

จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

ปวช .๓  เกษตรกรร
ม 

36 24 14 66.64 2 4.51 2 4.51 1 3.40 2 4.51 - - 22 41.54 3 11.11 

 พำณิช
กรรม 

22 21 19 90.54 1 5.46 - - - - - - - - 19 90.54 1 4.76 

รวม ปวช .๓   44 54 34 44.04 3 6.24 2 5.14 1 2.04 2 5.14 - - 51 44.52 5 8.33 
ปวส .๒  เกษตรกรร

ม 
12 12 4 44.33 1 4.33 1 4.33 1 4.33 1 4.33 - - 9 44.00 2 16.67 

 พำณิช
กรรม 

11 11 9 41.41 - - 2 14.14 - - - - - - 11 100 - - 

รวม ปวส .๒   23 23 16 69.46 1 5.34 3 13.05 1 5.34 1 5.34 - - 20 46.96 2 8.69 
รวมทั้งหมด 41 41 43 45.64 5 4.63 4 4.05 2 2.42 3 5.22 -  61 44.92 6 8.45 
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ระดับชั้น 
ประเภท

วิชำ 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด

)คน(  

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำร 
ศึกษำ 

ทั้งหมด )คน(  

ผู้ว่ำงงำน ไม่ได้ศึกษำต่อ ผู้ที่มีงำนท ำอยู่ก่อนแลว้ รวม 

จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ 
จ ำนวน

)คน(  
ร้อยละ 

ปวช .๓  เกษตรก
รรม 

36 27 2 7.41 4 24.93 - - 9 33.33 

 พำณิช
กรรม 

22 21 1 4.76 1 5.46 - - 2 9.42 

รวม ปวช .๓   44 48 3 6.25 4 16.64 - - 11 22.92 
ปวส .๒  เกษตรก

รรม 
12 12 1 8.33 5 33.33 - - 4 51.64 

 พำณิช
กรรม 

11 11 - - 2 14.14 - - 2 14.14 

รวม ปวส .๒  23 23 1 4.35 6 26.09 -  4 30.53 
รวม ทั้งหมด 41 71 4 5.63 15 19.42 -  14 24.34 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.3/2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ  หรือประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำตอ่ภำยใน 1 ปี  งำนแนะแนว /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล ..............ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศกึษำ 2557.............................................. ก ำหนดส่งข้อมูล ...................21 ธันวำคม  2557 .........................................................................  
แบบสรปุผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ  หรือประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี   ระดบั ปวช  .ปีกำรศกึษำ ...........2557.....................................  

ประเภทวิชำ สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด

)คน(  

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำร 
ศึกษำ 
ท้ังหมด

)คน(  

ศึกษำตอ่ ท ำงำน 
 

ประกอบอำชีพอิสระ 
 

รวม 
ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา ตรงาาขารัณุบ ้ม่ตรงาาขา 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม พืชศำสตร ์ 4 7 6 44.41 - - - - - - 1 15.24 - - 7 100 - - 
 สัตวศำสตร ์ 10 9 6 66.64 1 11.11 - - 1 11.11 - - - - 6 66.64 2 22.22 
 ุระมง 4 6 4 66.64 - - 1 16.64 - - 1 16.64 - - 6 100 - -- 
 อุตฯเกษตร - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ช่ำงเกษตร 12 5 2 50.00 1 20.00 1 20.00 - - - - - - 3 60.00 1 20.00 

รวม 36 27 18 66.64 2 4.51 2 4.51 1 3.70 2 4.51   22 41.54 3 11.11 
พำณิชกรรม บัญช ี 9 9 9 100 - - - - - - - - - - 9 100 - - 

 กำรขำย 5 3 2 66.64 1 33.33 - - - - - - - - 2 66.64 1 33.33 
 คอมฯธุรกิจ 10 9 8 44.49 - - - - - - - - - - 8 44.49 - - 

รวม 23 21 19 90.54 1 5.46 - - - - -  -  19 90.54 1 5.46 
รวม ระดับ ปวช .ท้ังหมด  49 48 37 44.04 3 6.24 2 4.17 1 2.08 2 5.14 -  51 44.52 4 4.33 
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ประเภทวิชำ สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด

)คน(  

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำร 
ศึกษำ 
ท้ังหมด

)คน(  

ผู้ว่ำงงำน ไม่ได้ศึกษำต่อ ผู้ที่มีงำนท ำอยู่ก่อนแล้ว รวม 

จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ 

เกษตรกรรม พืชศำสตร ์ 4 7 - - 1 15.24 - - 1 15.24 
 สัตวศำสตร ์ 10 9 1 11.11 2 22.22 - - 3 33.33 
 ุระมง 4 6 - - 2 33.33 - - 2 33.33 
 อุตฯเกษตร - - - - - - - - - - 
 ช่ำงเกษตร 12 5 1 20.00 2 50.00 - - 3 60.00 

รวม 36 27 2 7.41 4 24.92 -  9 33.33 
พำณิชกรรม บัญช ี 9 9 - - - - - - - - 

 กำรขำย 5 3 - - - - - - - - 
 คอมฯธุรกิจ 10 9 1 11.11 1 11.11 - - 2 22.22 

รวม 23 21 1 4.76 1 5.46 - - 2 9.42 
รวม ระดับ ปวช .ท้ังหมด  49 48 3 6.25 4 16.64 - - 11 22.92 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.3/3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ  หรือประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำตอ่ภำยใน 1 ปี  งำนแนะแนว /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล ..............ภำคเรียนท่ี  1  ปีกำรศกึษำ 2557.............................................. ก ำหนดส่งข้อมูล ...................21 ธันวำคม  2557 .........................................................................  
แบบสรปุผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ  หรือประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี  ระดบั ปวส  . ปีกำรศกึษำ .........2557.......................................  

ประเภทวิชำ สำขำงำน 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด

)คน(  

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

กำร 
ศึกษำ 
ท้ังหมด

)คน(  

ศึกษำตอ่ ท ำงำน 
 

ประกอบอำชีพอิสระ 
 

รวม 
ตรงสำขำท่ีจบ ไม่ตรงสำขำ ตรงสำขำท่ีจบ ไม่ตรงสำขำ ตรงสำขำท่ีจบ ไม่ตรงสำขำ ตรงสำขำท่ีจบ ไม่ตรงสำขำ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม พืชศำสตร ์ 2 2 - - 1 50.00 - - - - - - - - - - 1 50.00 
 สัตวศำสตร ์ 6 6 5 83.33 - - - - 1 16.67 - - - - 5 83.33 1 16.67 
 เพำะเลี้ยงฯ 5 4 2 50.00 - - 1 25.00 - - 1 25.00 - - 4 100 - - 
 อุตฯเกษตร - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 12 12 7 58.33 1 8.33 1 8.33 1 8.33 1 8.33 -  9 75.00 2 16.67 
พำณิชกรรม บัญช ี 1 1 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 - - 

 กำรตลำด 1 1 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 - - 
 คอมฯธุรกิจ 9 9 8 88.89 - - 1 11.11 - - - - - - 9 100 - - 

รวม 11 11 9 81.82 - - 2 18.18 - - - - -  11 100 - - 
รวม ระดับ ปวส .ท้ังหมด  23 23 16 69.57 1 4.35 3 13.04 1 4.35 1 4.35 -  20 86.96 2 8.69 
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ประเภทวิชำ สำขำงำน 
จ ำนวน
ผู้เรียน 

ท้ังหมด )คน(  

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำร 

ศึกษำ 
ท้ังหมด )คน(  

ผู้ว่ำงงำน ไม่ได้ศึกษำต่อ ผู้ที่มีงำนท ำอยู่ก่อนแล้ว รวม 

จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ จ ำนวน )คน(  ร้อยละ 

เกษตรกรรม พืชศำสตร ์ 2 2 1 50.00 1 40.00 - - 2 100 
 สัตวศำสตร ์ 6 6 - - 1 16.64 - - 1 16.64 
 พพาะพลั้กงฯ 5 4 - - 2 40.00 - - 2 40.00 
 อุตฯเกษตร - - - - - - - - - - 

รวม 12 12 1 8.33 5 33.33 - - 4 51.64 
พำณิชกรรม บัญช ี 1 1 - - - - - - - - 

 กำรตลำด 1 1 - - 1 100 - - 1 100 
 คอมฯธุรกิจ 9 9 - - 1 11.11 - - 1 11.11 

รวม 11 11 - - 2 14.14 - - 2 14.14 
รวม ระดับ ปวส .ท้ังหมด  23 23 1 4.35 6 26.09 - - 4 30.53 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.3/4  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำ  หรือประกอบอำชีพอิสระ  หรือศึกษำตอ่ภำยใน 1 ปี  งำนแนะแนว /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล ..............ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศกึษำ 2557.............................................. ก ำหนดส่งข้อมูล ...................21 ธันวำคม  2557 .........................................................................  
     ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำท่ีได้งำนท ำในสถำนประกอบกำร /ประกอบอำชีพอิสระและศึกษำตอ่ ภำยใน 1 ปี     ปกีำรศึกษำ ............................2557................................  

ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล  ได้งำนท ำ 
ประกอบ

อำชีพอิสระ 
ศึกษำตอ่ ว่ำงงำน 

ไม่สำมำรถ
ติดต่อได ้

รำยชื่อสถำนประกอบกำร /ท่ีอยู่สถำนท่ีท่ีประกอบ
อำชีพอิสระ/สถำบันกำรศึกษำท่ีศึกษำต่อ  

หมำยเหตุ 

1  .า.ว ิกา  ้รกพมภุง       วิรกาลักุาชัวศึกษา พรศรัฯ าาขาวิชาการบัญชั  
2  ากุิกวัน ์  ุั รร์ ไุก      194  ม .4   ต .กะพุีกก   ุ .ฉวาง  

ุ . พรศรัฯ  
รนาาว กางพารา  

3  าก ปุพร   กนากไวงารม      ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาพภชศาาตร์  
4  าก้ราั   ุงุิต      ม .ราชืัฏ พรศรัธรรมราช  พรพา าลกัพุมพิวพตุร์ 
5  .า.ุปริศรา  บั่ฑิศักก์ิ       ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาพภชศาาตร์ 
6  ากืา ปพงศ์  าักั      วิรกาลักากามธปรกิุพ่ิชกการ าาขาวิชาการบัญช ั
7  .า.ลักกาวัลก์  ุั รร์พมภุง       ม .ราชืัฎ พรศรัธรรมราช  าาขาวิชาการตลาก 
8  ากพลิศชัก  พารวะวิชชา      วิรกาลักุาชัวศึกษา พรศรัฯ าาขาพรพา าลกัานา ักงา   
9  .า.วรร่ ิศา  หกูพลไาก       ว .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ าาขาวิชาการบัญช ั
10  .า.วรร่วิืา  พภชาิงห์       ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาการบัญช ั
11  .า.วรร่ิศา  ามักชูพกักรติ       ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาการบัญช ั
12  ากวัชรธร  ุั รร์าปข      ม .ราชืัฏืูพก็ต  าาขาพรพา าลกัาถาุัตก์ 
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ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล  ได้งำนท ำ 
ประกอบ

อำชีพอิสระ 
ศึกษำตอ่ ว่ำงงำน 

ไม่สำมำรถ
ติดต่อได ้

รำยชื่อสถำนประกอบกำร /ท่ีอยู่สถำนท่ีท่ีประกอบ
อำชีพอิสระ/สถำบันกำรศึกษำท่ีศึกษำต่อ  

หมำยเหตุ 

13  .า.วาา า  าปขมั       1/32  ม .9  ต .พลุงรุ่ม้ตไ  ุ.พลุงรุ่ม  
ุ .กระบัณ   

 

14  ากวิฆพ ศ  ุั รร์พมภุง      ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาการบัญช ั
15  .า.ศิริ ริพก์  ศรัุิ รร์       ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาการบัญช ั
16  ากาิรธิพงษ์  รักษาพรหม่์      ม .ราชืัฎ พรศรัธรรมราช  าาขาวิชาการุักการรัณวุ้ 
17  .า.าิริ รรา  าชติพัน ์วรกปล       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาระบบาารา พรศรางธปรกิุ  
18  ากาปริกา  พุ้ักวากปล      ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาการตลาก  
19  ากุืิญญา  ้ชกธรรม      วิรกาลักุาชัวศึกษา พรศรัฯ าาขาวิชาพรพา าลกัานา ักงา  
20  .า.ุืิญญา  พูลพกิก       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาการุักการรัณวุ้ 
21  .า.ุรวรร่  ช ะพช       มหาวิรกาลักรามพนาแหง  าาขา ิติศาาตร์  
22  .า.ญาษิกา  าปขแกไว       วิรกาลักุาชัวศึกษาชปมพร  าาขาวิชาการตลาก   
23  ากกฤษกา  าปข้า      ว .าาธาร่าปขาิริ รร  ุ .ตรัง  าาขาพวชกิุฉปกพฉิ  
24  ากกาญุ วัน ์  พรภุงรักษ์      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาาัตวศาาตร์   
25  ากพกักรติศักก์ิ  ช ะศึก      ว .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ าาขาวิชาาัตวศาาตร์   
26  าก้กรรัต ์  ้กร รา        มหาวิรกาลักรามพนาแหง าาขาวิชารักศาาตร์   
27  ากุักรกฤษ   ไุกหัก       ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาพภชศาาตร์   
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ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล  ได้งำนท ำ 
ประกอบ

อำชีพอิสระ 
ศึกษำตอ่ ว่ำงงำน 

ไม่สำมำรถ
ติดต่อได ้

รำยชื่อสถำนประกอบกำร /ท่ีอยู่สถำนท่ีท่ีประกอบ
อำชีพอิสระ/สถำบันกำรศึกษำท่ีศึกษำต่อ  

หมำยเหตุ 

28  ากุิร ริ รร์  พูลาวัาก์ิ       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาุระมง   
29  ากพุษฎา  พชพา       พ่ากุัตตา ั  รหารพรา  
30  าก่ักวัน ์  ชนา าญพุัณกม      ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาาัตวศาาตร์   
31  าก่ักาิรธิ์  าปวรร่ศรั      ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาพภชศาาตร์ 
32  ากรวัศักก์ิ  มัแกไม      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาุระมง 
33  ากวรพล  มัแกไม      ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาพพาะพลั้กงาัตว์ ้นา 
34  ากธัรศา ต์  รวิ ิุ      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาพภชศาาตร์  
35  ากุระาิรธิพร  รุกรูไ      49  ม .2  ต  .กะพุีกก  ุ.ฉวาง ุ. พรศรัฯ  ว่างงา   
36  ากพงศกร  วิลาศกาญุ ์      ว  .พกษตรและพรพา าลกัมหาาารพาม  าาขาวิชาพภชศาาตร์  
37  ากืา ปวัน ์  รักข าม      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาาัตวศาาตร์  
38  .า.รัชกาืร่์  ุปไมชู       ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาพภชศาาตร์ 
39  ากวาั ต์  บรร่าลังพ ์      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาวิชาุระมง 
40  ากวัระพงษ์  พรหมก ตรั       บริษัร า .ุั กัุิ พตุร์วู๊ก )1999 (ุนากัก  ช่าง้ฟฟ้า  
41  ากศักริ รร์  าปขศรั้า      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาช่างกลวิธาร  
42  ากาั กปษิต  ไุ รุง      ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาาัตวศาาตร์   
43  ากาปริกะ  พั ธ์ศักก์ิ        ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่  (  าาขาช่างกลวิธาร 
44  ากหัากั  ก้ิมุ้ิม      232/1  ม  .10 ต  .หลักชไาง  ุ.ชไางกลาง  

ุ  . พรศรัธรรมราช   
ว่างงา   
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ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล  ได้งำนท ำ 
ประกอบ

อำชีพอิสระ 
ศึกษำตอ่ ว่ำงงำน 

ไม่สำมำรถ
ติดต่อได ้

รำยชื่อสถำนประกอบกำร /ท่ีอยู่สถำนท่ีท่ีประกอบ
อำชีพอิสระ/สถำบันกำรศึกษำท่ีศึกษำต่อ  

หมำยเหตุ 

45  ากุลงกร่์  ุิ ริ รร์       ว  .พกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ  าาขาวิชาาัตวศาาตร์   
46  .า.ุ้ลกา  ุั รร์ชิต       115/3  ม .5  ต  .แกไวแา  ุ. าบุ  

ุ . พรศรัฯ  
ุุกพรภุุระมง 

47  ากืรากร  าิงห์พัพงพ ์      พ่ากวชิรวปธ  พรศรัธรรมราช  รหารพก่ฑ์  
48  .า.แพรริ   ศิริวัน ์       มหาวิรกาลักวลักลักษ่์   าาขาวิชามัลติมัพกัก และแุ ิพมชัณ   
49  ากพงศกร  พลิศ้กร      พ่ากวชิรวปธ  พรศรัธรรมราช  รหารพก่ฑ ์
50  ากศปืชัก  รุงพพ็ง      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาวิชาการบัญชภ 
51  .า.ลักกาวัลก์  มากมูล       หุก  .ศรั พราฮมมาร์ร  ตลากุั กั  พ ักงา ขาก   
52  .า.ชฎาพร  ธราพร       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ  
53  .า.พ ตร ืา  พิรักษ์       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ 
54  .า.ุาริฉัตร  พลิศ้กร       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ 
55  .า.พัชรั   ราชฤรธิ์       IN  SEA Seafood  buffet Waitress 
56  .า.รัต ากร  ราชม่ั       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ 
57  .า.าปรธาริพก์  รักบนารปง       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ 
58  .า.่ิชากร  ห ูืักกั ต์        ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ 
59  .า.าปชัญญา  ุนาลุก       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ 
60  .า.าปืาวรร่ ุั รร์ุระาิรธิ์       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาระบบาารา พรศฯ 
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ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล  ได้งำนท ำ 
ประกอบ

อำชีพอิสระ 
ศึกษำตอ่ ว่ำงงำน 

ไม่สำมำรถ
ติดต่อได ้

รำยชื่อสถำนประกอบกำร /ท่ีอยู่สถำนท่ีท่ีประกอบ
อำชีพอิสระ/สถำบันกำรศึกษำท่ีศึกษำต่อ  

หมำยเหตุ 

61  าก ฤพ ธ์  พุริญฤรธิ์       มหาวิรกาลักพฉลิมกาญุ า  าาขาการุักการรัณวุ้ 
62  ากศราวปนิ  าิงหรัต ์      81/2  ม .4  ต .ุริก ุ.รป่ง้หญ่  

ุ . พรศรัฯ  
ว่างงา   

63  .า.ุัรุระืา  ลาก ุก       ม  .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )รับพวาก(  าาขาาัตวศาาตร์  
64  ากาชติพงศ์  าว กูล      ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาาัตวศาาตร์ 
65  าก่ักวัตร  วงศ์พ ม      ม  .พรพา าลกัราชมงพล ุกปธกาหั ตรา   าาขาาัตวศาาตร์ 
66  ากวิาิฏก์  บปญพรภุง      ม  .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )รับพวาก(  าาขาาัตวศาาตร์ 
67  ากุักพร  บิลและ      ม  .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )รับพวาก(  าาขาาัตวศาาตร์ 
68  าก ิติกร  ชนา าญกิุ      ศู ก์วิุักและพพาะพลั้กงาัตว์ ้นา ุ .พังงา  พ ไุาห ไารัณรัณวุ้  
69  ากุฏิญญา พชรัต ์      34/4  ม.4  ต .กะแกะ ุ.กาญุ กิษก์  

ุ .าปราษฎร์ธา ั  
รนาบุ่กิ   

70  ากธ ิต  ขนาม่ั       ม .าปาขรักธรรมาธิราช  าาขาาัตวศาาตร์ 
71  .า.ุืิชญา  ุัตกปล       ม .ราชมงพลศรัวิชัก พรศรัฯ )้า้หญ่(  าาขาุระมง  

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         ผู้กรอกขอ้มูล 

                                                                                                                                                                  นำงสำวประทุมพร  จงจิตต์
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.1/1  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ งำนแนะแนว /แผนกวิชำ/  

เริ่มเก็บข้อมูล        ภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศกึษำ 2557.............................................. ก ำหนดส่งข้อมูล ...................21 ธันวำคม  2557 
 

รำยชื่อสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน/สถำนศึกษำ  /ผู้รับบรกิำรท่ีประเมินคุณภำพ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ท่ี 
ชื่อสถำนประกอบกำร/

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ  
ท่ีอยู ่ ชื่อผู้เรียนท่ีถูกประเมิน ชั้น ระดับควำมพึงพอใจ 

1 บริษัร า .ุั กัุิ พตุร์วู๊ก  
)1999  (ุนากัก  

192  ม.4  ต  .ฉวาง  ุ .ฉวาง  
ุ . พรศรัธรรมราช   

 ากวัระพงษ์  พรหมก ตรั   ุวช  .3 ช่างพกษตร 3.76 

2 หไางหปไ า่ว นุากัก 
ศรั พราฮมมาร์ร  

ม .2  ต  .ุั กั  ุ .ฉวาง   
ุ . พรศรัธรรมราช   

 .า.ลักกาวัลก์  มากมูล  ุวา  .2 การตลาก 4.92 

3 IN  SEA Seafood  buffet  5  หมู่  3  ต .ฉลุง  ุ.พมภุง  ุ.ืูพก็ต   .า.พัชรั  ราชฤรธิ์   ุวา  .2 พุมพิวพตุร์ 4.65 
เฉลี่ยรวม 4.44 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชวีศึกษำ  จ ำนวน  1  ตวับง่ชี้  แบบท่ี  1.1/2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ งำนแนะแนว /แผนกวิชำ/  

เริ่มเก็บข้อมูล         ภำคเรียนท่ี  1 ปกีำรศึกษำ 2557.............................................. ก ำหนดส่งข้อมูล ...................21 ธันวำคม  2557 
 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีท ำงำนในสถำนประกอบกำร /หน่วยงำน  

ประเภทวิชำ 
 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ท่ีมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ แต่ละด้ำน  
ตั้งแต่ 3.51-5.77  ) คน( 

จ ำนวนผู้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ี
มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ 

รวมเฉลี่ยท้ัง ๓ ด้ำน )คน(  

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 

ท่ีถูกประเมิน 
)คน(  

คิดเป็นร้อยละ 
ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ 
ด้ำนสมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะท่ัวไป 
ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ 

จบ ปวช .๓    เกษตรกรรม  1 1 1 1 1 100 
                  พา่ชิกกรรม - - - - - - 
รวม  1 1 1 1 1 100 
       
ุบ ุวา .๗    เกษตรกรรม - - - - - - 
                พา่ิชกกรรม 2 2 2 2 2 100 
รวม 2 2 2 2 2 100 

รวมเฉลี่ยท้ังหมด 3 3 3 3 3 100 
 

ผู้กรอกข้อมูล 
นำงสำวประทุมพร  จงจิตต ์
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.1/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 
ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสตูรฐำนสมรรถนะรำยวชิำท่ีสอดคล้องกบัควำมตอ้งกำร 
ของสถำนประกอบกำร  หรือประชำคมอำเซียน 

งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1.  าถา ศึกษามัการานารวุขไุมูลพวามตไุงการ้ การพัน าหลักาูตร   
2.  าถา ศึกษามัการพัน าหลักาูตรร่วมกับาถา ุระกุบการและห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง   
3.  าถา ศึกษามัการรกลุง้ชไหลักาูตร   
5.  าถา ศึกษามัการุระพมิ หลักาูตร   
4.  าถา ศึกษามัการ นาหลักาูตรกา ามรรถ ะรากวิชารัณพัน าแลไวตามขไุ  1 – 5  ้ม่พกิ   3  ุี  ุ้้ชไุก่าง ไุก รไุกละ 40 ขุงุนา ว าาขา
งา รัณุักการพรัก การาุ  

รไุกละ   50            

 
                           ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.2/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำของครูผู้สอน  ปีกำรศึกษำ  2557 

แผนกวชิำ 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 รวม 1 ปีกำรศกึษำ  

จ ำนวน
รำยวิชำที่
เปิดสอน 

จ ำนวนรำยวิชำที่จดัท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนคิวิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพและบูรณำ
กำรคุณธรรมฯ  และปรัชญำ

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

ร้อยละของรำยวิชำที่จดัท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนคิวิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้นสมรรถนะ
อำชีพและบูรณำกำรคุณธรรม
ฯ  และปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ ำนวน
รำยวิชำที่
เปิดสอน 

จ ำนวนรำยวิชำที่จดัท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนคิวิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพและบูรณำ
กำรคุณธรรม  ฯ  และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร้อยละของรำยวิชำที่จดัท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนคิวิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพและบูรณำ
กำรคุณธรรม  ฯ  และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ ำนวน
รำยวิชำ
ที่เปิด
สอน 

จ ำนวนรำยวิชำที่จดัท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนคิวิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพและบูรณำ
กำรคุณธรรมฯ  และปรัชญำ

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

ร้อยละของรำยวิชำที่จดัท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนคิวิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้นสมรรถนะ
อำชีพและบูรณำกำรคุณธรรม  
ฯ  และปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

าามัญาัมพั ธ ์ 15 13 93 15 15 93 29 24 93 
พภชศาาตร์ 25 25 100 19 19 100 44 44 100 

าัตวศาาตร์ 23 18 78.26 14 15 100 34 35 89 

ุระมง 20 20 100 14 17 100 37 33 89 

ช่างพกษตร 14 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 78.57 10 10 100 24 23 96 

ปุตฯพกษตร 12 11 92 10 9 90 22 20 91 

บริหารธปรกิุ 63 63 100 60 55 91.67 123 118 96 

รวม 171 111 14 146 131 95 317 291 94 

                           ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.2/2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

ครูผู้สอนท่ีจัดท ำแผนกำรเรียนรูร้ำยวิชำ    ปีกำรศึกษำ  2557 

แผนกวิชำ 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 รวม  1 ปีกำรศึกษำ  

จ ำนวน
ครู

ทั้งหมด 

จ ำนวนครูที่จัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ
บูรณำกำรคุณธรรมฯ  

และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพและบูรณำ
กำรคุณธรรมฯ  และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

จ ำนวนครูที่จัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ

บูรณำกำรคุณธรรม  ฯ  
และปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ

บูรณำกำรคุณธรรม  ฯ  
และปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

จ ำนวน
ครู

ทั้งหมด 

จ ำนวนครูที่จัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย  

มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพและ
บูรณำกำรคุณธรรมฯ  และ

ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของครูที่จัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  มุ่งเน้น

สมรรถนะอำชีพและบูรณำ
กำรคุณธรรม  ฯ  และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
าามัญาัมพั ธ์ 12 11 92 12 11 92 25 22 92 

พภชศาาตร ์ 4 4 100 6 6 100 13 13 100 

าัตวศาาตร ์ 10 10 100 10 10 100 20 20 100 

ุระมง 4 4 100 4 4 100 10 10 100 

ช่างพกษตร 6 6 100 6 6 100 12 12 100 

ปุตฯพกษตร 3 3 100 3 3 100 6 6 100 

บริหารธปรกิุ 22 22 100 22 21 94 55 43 98 

รวม 15 14 93 14 12 97 121 121 96 

                           ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 



206 
 

 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.2/3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

        แบบสรุปกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำแบบบูรณำกำรของครูผู้สอน              ปีกำรศกึษำ                 

ท่ี รำยวิชำ ระดับชั้น ขื่อ -สกุล  ครูผู้สอน  
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

จัดท ำ ไม่จัดท ำ ส่ง ไม่ส่ง 

- - - - - - - - - 
         
         
         
         

 
                            ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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แบบสรปุกำรจัดท ำแผนกำรสอนแบบบูรณำกำรของแผนกวิชำ 

ท่ี 
 

แผนกวิชำ 
 

สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

จ ำนวนรำยวิชำท่ีจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวนครูท่ีจัดท ำ 

1 าามัญาัมพั ธ ์ - 25 22 

2 พภชศาาตร์ พภชศาาตร์ 44 13 

3 าัตวศาาตร์ าัตวศาาตร์ 35 20 

5 ุระมง ุระมง /พพาะพลั้กงาัตว์ ้นา  33 10 
4 ช่างกลพกษตร ช่างกลพกษตร 23 12 

6 ปุตาาหกรรมพกษตร ปุตาาหกรรมพกษตร 20 6 

4 

บริหารธปรกิุ 

บัญชั 32 4 
4 การขาก /การตลาก  26 10 
9 พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 44 14 

10 วิพรศาัมพั ธ์ 14  4 
รวม 217 121 

 
                         ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน  ปีกำรศกึษำ  2557 

แผนกวิชำ 

ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 รวม 1 ปกีำรศึกษำ  

จ ำนวน
รำยวิชำ
ท่ีเปิด
สอน 

จ ำนวนครู )คน(ท่ีจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน

ท่ีหลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ

บูรณำกำรคณุธรรม  ฯ 
 และปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูท่ีจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ี
หลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ
บูรณำกำรคณุธรรมฯ  

และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

จ ำนวนครู )คน(ท่ีจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน
ท่ีหลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ

บูรณำกำรคณุธรรมฯ  
และปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูท่ีจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน
ท่ีหลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ
บูรณำกำรคณุธรรมฯ  

และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ ำนวน
รำยวิชำ
ท่ีเปิด
สอน 

จ ำนวนครู )คน(ท่ีจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ี
หลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำช ีพและ
บูรณำกำรคณุธรรมฯ  

และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครูท่ีจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ี
หลำกหลำย  มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพและ
บูรณำกำรคณุธรรมฯ  

และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำมัญสัมพันธ์ 15 11 92 14 11 92 29 22 92 

พืชศำสตร ์ 24 4 100 19 6 100 55 13 100 

สัตวศำสตร ์ 23 10 100 14 10 100 34 20 100 

ประมง 20 4 100 14 4 100 34 10 100 
ช่ำงเกษตร 15 6 100 10 6 100 25 12 100 
อุตฯเกษตร 12 3 100 10 3 100 22 6 100 

บริหำรธุรกิจ 63 22 100 60 21 94 124 43 98 

รวม 171 14 177 141 12 97 317 121 96 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 
แบบสรปุกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ของครูผู้สอน        ปีกำรศกึษำ 

ท่ี รำยวิชำ ระดับชั้น ขื่อ -สกุล  ครูผู้สอน  
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

สอนตำมแผนฯ ไม่สอนตำมแผนฯ 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 
                         ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 

กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมของครูผู้สอน   ปีกำรศกึษำ  2557 

แผนกวิชำ 

ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 รวม 1 ปกีำรศึกษำ  
จ ำนวน
รำยวิชำ
ท่ีเปิด
สอน 

จ ำนวนครูท่ีใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 

ร้อยละของครูท่ี 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 
เหมำะสมในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

จ ำนวนครูท่ีใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 

ร้อยละของครูท่ี 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 
เหมำะสมในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวน
รำยวิชำ
ท่ีเปิด
สอน 

จ ำนวนครูท่ีใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
ในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 

ร้อยละของครูท่ี 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 
เหมำะสมในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 

สำมัญสัมพันธ์ 15 12 100 14 12 100 29 25 177 
พืชศำสตร ์ 24 4 100 19 6 100 55 13 177 

สัตวศำสตร ์ 23 10 100 14 10 100 34 20 177 

ประมง 20 4 100 14 4 100 34 10 177 
ช่ำงเกษตร 15 6 100 10 6 100 25 12 177 
อุตฯเกษตร 12 3 100 10 3 100 22 6 177 
บริหำรธุรกิจ 63 22 100 60 22 100 124 55 177 

รวม 171 15 177 141 14 177 317 121 177 
 
                           ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 
แบบสรปุกำรใช้สือ่และเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมของครูผู้สอน        ปีกำรศกึษำ                                                                                  

ท่ี รำยวิชำ ระดับชั้น ขื่อ -สกุล  ครูผู้สอน  
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

ใช้สื่อกำรสอนท่ี
เหมำะสม 

ไม่ใช้สื่อกำรสอน 

 - - - - - - 
       
       
       
       

 
                           ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 

กำรท ำบันทึกหลังกำรสอนของครูผู้สอน   ปกีำรศึกษำ  2557 

แผนกวิชำ 

ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 รวม 1 ปกีำรศึกษำ  
จ ำนวน
รำยวิชำ
ท่ีเปิด
สอน 

จ ำนวนครูท่ีจัดท ำ
บันทึกหลังกำรสอน 

ร้อยละของครูท่ีจัดท ำ
บันทึกหลังกำรสอน 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

จ ำนวนครูท่ีจัดท ำ
บันทึกหลังกำรสอน 

ร้อยละของครูท่ีจัดท ำ
บันทึกหลังกำรสอน 

จ ำนวน
รำยวิชำ
ท่ีเปิด
สอน 

จ ำนวนครูท่ีจัดท ำบันทึก
หลังกำรสอน 

ร้อยละของครูท่ีจัดท ำ
บันทึกหลังกำรสอน 

สำมัญสัมพันธ์ 15 22 83 14 10 83 29 20 83 

พืชศำสตร ์ 24 13 100 19 6 100 55 13 100 

สัตวศำสตร ์ 23 20 100 14 10 100 34 20 100 

ประมง 20 10 100 14 4 100 34 10 100 

ช่ำงเกษตร 15 12 100 10 6 100 25 12 100 

อุตฯเกษตร 12 6 100 10 3 100 22 6 100 

บริหำรธุรกิจ 63 43 98 60 21 94 124 43 98 

รวม 171 124 96 141 11 95 317 124 96 

 
                            ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 
แบบสรปุกำรท ำบันทึกหลังกำรสอนของครูผู้สอน         ปีกำรศกึษำ                     

ท่ี รำยวิชำ ระดับชั้น ขื่อ -สกุล  ครูผู้สอน  
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

มีกำรท ำบันทึกหลัง
กำรสอน 

ไม่มีกำรท ำบันทึก
หลังกำรสอน 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 
                           ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/7 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 

กำรจัดท ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน   ปกีำรศึกษำ  2557 

แผนกวิชำ 

ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 รวม 1 ปกีำรศึกษำ  

จ ำนวนครู
ท้ังหมด 

จ ำนวนครูท่ี
จัดท ำวิจัย 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
หรือ 

พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ี
จัดท ำวิจัยเพื่อ

แก้ไขปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

จ ำนวนครู
ท้ังหมด 

จ ำนวนครูท่ีจัดท ำ
วิจัย 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
หรือ 

พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ี
จัดท ำวิจัยเพื่อ

แก้ไขปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

จ ำนวนครู
ท้ังหมด 

จ ำนวนครูท่ี
จัดท ำวิจัย 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
หรือ 

พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ี
จัดท ำ 

วิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหำหรือ 

พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

สำมัญสัมพันธ์ 12 5 33 12 - - 25 5 14 

พืชศำสตร ์ 4 - - 6 - - 13 - - 
สัตวศำสตร ์ 10 1 10 10 - - 20 1 4 
ประมง 4 3 60 5 - - 10 3 30 
ช่ำงเกษตร 6 - - 6 - - 12 - - 
อุตฯเกษตร 3 3 100 3 - - 6 3 40 

บริหำรธุรกิจ 22 15 65 22 - - 45 15 32 

รวม 15 25 33 14 - - 121 25 11 
                          ผูไกรุกขไุมูล  
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 

แบบสรปุกำรจัดท ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน          ปีกำรศกึษำ           

ท่ี รำยวิชำ ระดับชั้น ขื่อ -สกุล  ครูผู้สอน  
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

มีกำรท ำวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหำหรือพัฒนำกำร

เรียนกำรสอน 

ไม่มีกำรท ำวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหำหรือ

พัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 
                          ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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           แบบสรุปกำรจัดท ำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครผูู้สอน    .....................ปีกำรศึกษำ.................................................  

ท่ี ชื่อ -นำมสกุล ครูผู้สอน 
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

ชื่อรำยวิชำท่ีสอน ชื่อเรื่องงำนวิจัยท่ีท ำ ระดับชั้นที่สอน ภำคเรียนท่ี 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
                          ผูไกรุกขไุมูล  
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 

กำรน ำผลกำรวิจัยไปแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน       ปกีำรศึกษำ 2557    

แผนกวิชำ 

ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนท่ี 2 รวม 1 ปกีำรศึกษำ  

จ ำนวน
ครู

ท้ังหมด 

จ ำนวนครูท่ีน ำผลกำร 
วิจัยไปแก้ไขปัญหำ
หรือพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีน ำ
ผลกำรวิจัยไปแก้ไข

ปัญหำหรือ 
พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

จ ำนวน
ครู

ท้ังหมด 

จ ำนวนครูท่ีน ำผลกำร 
วิจัยไปแก้ไขปัญหำ
หรือพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีน ำ
ผลกำรวิจัยไปแก้ไข

ปัญหำหรือ 
พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

จ ำนวน
ครู

ท้ังหมด 

จ ำนวนครูท่ีน ำผลกำร 
วิจัยไปแก้ไขปัญหำหรือ 

พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 

ร้อยละของครูท่ีน ำ
ผลกำรวิจัยไปแก้ไข

ปัญหำหรือ 
พัฒนำกำรเรียน 
กำรสอน ไม่น้อย 
กว่ำ  1 รำยวิชำ  

ท่ีสอน 
สำมัญสัมพันธ์ 12 5 33 12 - - 25 5 14 
พืชศำสตร ์ 4 - - 6 - - 13 - - 

สัตวศำสตร ์ 10 1 10 10 - - 20 1 4 

ประมง 4 3 60 5 - - 10 3 30 
ช่ำงเกษตร 6 - - 6 - - 12 - - 

อุตฯเกษตร 3 3 100 3 - - 6 3 40 

บริหำรธุรกิจ 22 15 65 22 - - 45 15 32 
รวม 15 25 33 14 - - 121 25 11 

                             ผูไกรุกขไุมูล  
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.3/17 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

 

แบบสรปุกำรน ำผลกำรวิจัยไปแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน       ปีกำรศกึษำ              

ท่ี รำยวิชำ ระดับชั้น ขื่อ -สกุล  ครูผู้สอน  
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

มีกำรน ำผลกำรวิจัยไป
ใช้แก้ไขปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียนกำร

สอน 

ไม่มีกำรน
ผลกำรวิจัยไปใช้
แก้ไขปัญหำหรือ

พัฒนำกำรเรียนกำร
สอน 

- - - - - - - 
       
       
       
       

 
                            ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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 แบบสรปุกำรน ำผลกำรวิจัยไปแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน          ปกีำรศึกษำ               

ท่ี ชื่อ -นำมสกุล ครูผู้สอน  
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

ชื่อรำยวิชำท่ีสอน ชื่อเรื่องงำนวิจัยท่ีท ำ เรื่องหรือปัญหำท่ีน ำไปแก้ไข /หรอืพัฒนำ  

- - - - - - 
      
      
      
      
      
      
      
      

 
                          ผูไกรุกขไุมูล  
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.4/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภำพในกำรวดัผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/ครูผูส้อน  

เริ่มเก็บข้อมูล     ืาพพรัก รัณ  1  ุีการศึกษา  255 4      ก ำหนดส่งข้อมูล     20  พฤษืาพม  พ .ศ  . 2558 

แบบสรปุแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีกำรวัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน  ปีกำรศึกษำ  2557 

แผนกวิชำ 

ภำคเรียนท่ี  1 ภำคเรียนท่ี  2 รวม  1  ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

จ ำนวนรำยวิชำท่ีครู
ก ำหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ ์และ
วิธีกำรวัดผลและ

ประเมินผลให้ผู้เรียน
ทรำบก่อนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 

ร้อยละของจ ำนวน
รำยวิชำท่ีครูก ำหนดและ

แจ้งหลักเกณฑ ์และ
วิธีกำรวัดผลและ

ประเมินผลให้ผู้เรียน
ทรำบก่อนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

จ ำนวนรำยวิชำท่ีครู
ก ำหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ ์และ
วิธีกำรวัดผลและ

ประเมินผลให้ผู้เรียน
ทรำบก่อนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 

ร้อยละของจ ำนวน
รำยวิชำท่ีครูก ำหนด
และแจ้งหลักเกณฑ ์

และวิธีกำรวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้เรียน
ทรำบก่อนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 

จ ำนวน
รำยวิชำท่ี
เปิดสอน 

จ ำนวนรำยวิชำท่ีครู
ก ำหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ ์และวิธีกำร
วัดผลและประเมินผลให้
ผู้เรียนทรำบก่อนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ร้อยละของจ ำนวน
รำยวิชำท่ีครูก ำหนดและ

แจ้งหลักเกณฑ ์และ
วิธีกำรวัดผลและ

ประเมินผลให้ผู้เรียน
ทรำบก่อนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 
สำมัญสัมพันธ์ 15 15 100 14 14 100 29 29 177 

พืชศำสตร ์ 24 24 100 19 19 100 55 55 177 

สัตวศำสตร ์ 23 23 100 14 14 100 34 34 177 
ประมง 20 20 100 14 14 100 34 34 177 

ช่ำงเกษตร 15 15 100 10 10 100 25 25 177 

อุตฯเกษตร 12 12 100 10 10 100 22 22 177 

พำณิชยกรรม 63 63 100 60 60 100 124 124 177 

รวม 171 171 177 141 141 177 317 317 177 
 ผูไกรุกขไุมูล 
            ) ากวิพชักร  บัวชภณ (  
      วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.5/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝกึงำน งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/งำนทวิภำคี  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

แบบสรปุจ ำนวนครั้งกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีหรือระบบปกติของสถำนศึกษำ  ปีกำรศกึษำ  2557 
 

รัณ 
าถา ุระกุบการ  ห ่วกงา ืาพรัก และพุกช  

รัณร่วมุักุักการศึกษา 
ระกับชั้  าาขาวิชา /าาขางา  

ุนา ว พร้ังขุงการร่วมุักการศึกษา 
ระบบทวิภำคี ระบบปกต ิ รวม 

1.  ศู ก์วิุักและพัน าการพกษตราปราษฎร์ธา ั ุวช .2  พภชศาาตร์ 1  1 

2.  
ศู ก์า่งพาริมและพัน าุาชัพการพกษตรุังหวัก พรศรัธรรมราช )พั ธป์
พภชพพาะพลั้กง(  

ุวช  .2 และ ุวา .1  พภชศาาตร์ 1  1 

3.  ุงพ์การาว กาง าบุ  ุวา .1  พภชศาาตร์ 1  1 

5. บปญชูแล ก์าพพุ ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
5. ุูุ่ราามรก์การช่าง ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
6.  าิ ชักการช่าง ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
7. มาริาาุั กัุุกล์ ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
8. ุู่วิธัก ต์ ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
9. ุูุ่ระกิษก์การช่าง ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
10. ช่างพล็ก าวา ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
11. ฉไากกา ก ต์ ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
12. รไา  ิกา์กา ก ต์ ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
13. รไา ร .ุะ้หล่  ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
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แบบสรปุจ ำนวนครั้งกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีหรือระบบปกติของสถำนศึกษำ  ปีกำรศกึษำ  2557 

ท่ี 
สถำนประกอบกำร  หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

ท่ีร่วมจัดจัดกำรศกึษำ 
ระดับชั้น สำขำวิชำ /สำขำงำน  

จ ำนวนครั้งของกำรร่วมจัดกำรศกึษำ 
ระบบทวิภำคี ระบบปกต ิ รวม 

15.  ุู่พุ้ักงการช่าง ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
14.  ปุรักการช่าง ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
16.  ุู่ พุา .พั.พซุร์วิา  ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
14.  รไา พกภุ้าปวรร่มุพตุร์ ุวช .2  ช่างกลพกษตร 1  1 
14.  ฟาร์มพุิรญรักษ์ ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
19.  รรัพก์พุริญฟาร์ม ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
20.  บริษัร ซั พั พุฟ ุนากักมหาช  ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
21.  บริษัร พั .พุา พุ แรพฟาร์มมิณง ุนากัก  ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
22.  าถา ัวิุักรกาุบพั ธป์าัตว์กระบัณ ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
23.  พิศาลฟาร์ม ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
25.  พรพิรักษ์ฟาร์ม ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
24. ามบูร่์ฟาร์ม ุวช .2  าัตวศาาตร์ 1  1 
26. ฟาร์มมหาวิรกาลักวลักลักษ่์ ุวา  .1  าัตวศาาตร์ 1  1 
27. าปพุ ์ฟาร์ม ุวา  .1  าัตวศาาตร์ 1  1 
24.  าถาบั วิุักการพพาะพลั้กงาัตว ้นาชากฝั่งางขลา ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
29..  ศู ก์วิุักและพัน าุระมง ้นาุภก พรศรัฯ ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
30.  ศู ก์วิุักและพัน าุระมง ้นาุภกางขลา ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
31.  ศู ก์วิุักและพัน าุระมง ้นาุภกพัรลปง ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
32. ศู ก์วิุักและพัน าุระมงชากฝั่งืูพก็ต ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
33. บริษัร้รกกูพ ัณก แฮชพชุรัณ ุนากัก ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
34. ศู ก์วิุักและพัน าุระมงชากฝั่ง พรศรัฯ ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
35. ศู ก์พัน าุระมงพภ้ รัณลป่มุากพ ังุั พ ภณุงมาุากพระราชกนาริ ุวช  .2  ผลิตาัตว์ ้นา 1  1 
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แบบสรปุจ ำนวนครั้งกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีหรือระบบปกติของสถำนศึกษำ  ปีกำรศกึษำ  2557 

ท่ี 
สถำนประกอบกำร  หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

ท่ีร่วมจัดจัดกำรศกึษำ 
ระดับชั้น สำขำวิชำ /สำขำงำน  

จ ำนวนครั้งของกำรร่วมจัดกำรศกึษำ 
ระบบทวิภำคี ระบบปกต ิ รวม 

36. าถาบั าปขืาพาัตว์ ้นาชากฝั่งางขลา ุวา .1   พพาะพลั้กงาไตว์ ้นา 1  1 
34 KC  Over  Water  Villad  Koh  Samui ุวช  .2  ปุตาาหกรรมพกษตร 1  1 
34.  บริษัราตากตไา  พรศรัธรรมราช )าาขาุั กั(  ุวช  .2  การตลาก 1  1 
39.  รไา าต๊ะกังแุร์ ุวช  .2  การตลาก 1  1 
50. บริษัรุั กัุิกะกลการ ุนากัก ุวา. การตลาก 1  1 
51.  บริษัรแุก้วซ์ าฮล ก้ิงา์ กรปุ๊  ุนากัก ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 

42. 
านา ักงา า่งพาิรม ปุตาาหกรรมซุฟแวร์แห่งชาติ 

)ุงพ์การมหาช  (าาขาืูพก็ต  
ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 

53.  วิ  – วิ  พุมพิวพตุร์ ซัพพลากแุ พซุร์วิา ุนากัก ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
55.  รไา ุาร์พุมพิวพตุร์ ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
54.  บริษัรุิ พตุร์พุมซิาพต็ม ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
56.  พรรชิต พุมพิวพตุร์ฉวาง ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
54.  ุ้รัพลาซ่า )ชิ่วงศ์ พุมพิวพตุร์( ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
54.  ากมกั้ซก์ ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
59.  หุก  .พุ.ุ้รั พุมพิวพตุร์ กรป๊ฟ  ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
40.  ซปุพุุร์ุ้รั ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
41.  ากมพุมพิวพตุร์ ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
42.  SK. Satellite ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
53. บุกุ้รั ุวช  .2  พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 1  1 
45 บริษัร้รก พรพาราวูไกุนากัก ุวช .2  การบัญชั 1  1 
44.  าหกร่์ุุมรรัพก์ุงพ์การาว กาง ุวช .2  การบัญชั 1  1 
46.  พรศบาลตนาบลุาก ้นาฉวาง ุวช .2  การบัญชั 1  1 
44.  ุงพ์การาว กาง าบุ  ุวา  .1  การบัญชั 1  1 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.5/2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝกึงำน งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/งำนทวิภำคี  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................18 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

แบบสรปุจ ำนวนผู้เรียนท่ีเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงโดยระบบควำมร่วมมือ ............................ระดับชั้น   ............ปีกำรศกึษำ  2557  

สำขำวิชำ /สำขำงำน  จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด )คน(  
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนโดยระบบ
ควำมร่วมมือ จ ำนวนผู้เรียนท่ีเรียนโดยระบบควำม

ร่วมมือ )คน(  
จ ำนวนชั่วโมงของผู้เรียนท่ี 

เรียนโดยระบบควำมร่วมมือ )ชั่วโมง(  
1 .พืชศำสตร์  9 9 350 100 
2 .สัตวศำสตร์  14 14 350 100 
3 .ประมง/เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  9 9 350 100 
4 .ช่ำงเกษตร  21 21 350 100 
5 .อุตสำหกรรมเกษตร  1 1 350 100 
6 .บัญชี  10 10 350 100 
7 .กำรขำย/กำรตลำด  4 4 350 100 
8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 350 100 

รวม 31 31 347 177 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนหลักสตูรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  5  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  2.5/3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝกึงำน งำนหลักสูตร /แผนกวิชำ/งำนทวิภำคี  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................18 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรฝึกงำน  ปีกำรศึกษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1.าถา ศึกษามัการพักพลภุกาถา ุระกุบการ ห ่วกงา และรนาพวามร่วมมภุ้ การา่งผูไพรัก พขไาฝึกงา ตามหลักาูตร   
2.าถา ศึกษามัการุกม ิพรศผูไพรัก กุ่ การฝึกงา  พรไุมมัพู่มภุการฝึกงา    
3.าถา ศึกษามัการ ิพรศการฝึกงา ขุงผูไพรัก ้ าถา ุระกุบการ ห ่วกงา    
4.าถา ศึกษามัการวักผลการฝึกงา ขุงผูไพรัก ร่วมกับาถา ุระกุบการ ห ่วกงา  ผลการุระพมิ ากกพฉลัณก พร่ากับ  

5.21 
 

 

5.าถา ศึกษามัการาัมม าการฝึกงา ขุงผูไพรัก พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงากกพชิญาถา ุระกุบการ ห ่วกงา รัณพกัณกวขไุงพขไาร่วมาัมม า   
 

ผูไกรุกขไุมูล าิริ าฎ  ลุ่งุิตต์ธรรม 
) างาาวาิริ าฎ  ลุ่งุิตต์ธรรม(  

         วั รัณ  11  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12 ตัวบ่งชี ้ แบบท่ี  3.1/6 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย งำนบริหำรงำนทั่วไป /แผนกวิชำ/  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557……………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  ปีกำรศกึษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก  ตามรัณกนาห ก้ กฎหมากรัณพกัณกวขไุง   

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไมัการุระชปมพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก  ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ  1  พร้ัง 
ุระชปม ุนา ว   2  พร้ัง/ 

ืาพพรัก  
 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก ุฏิบัติตาม นุา าุห ไารัณรัณกนาห ก้วไ้ กฎหมากรัณพกัณกวขไุง   
4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไรรงพป่วปนิืาก ุกาถา ศึกษาุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก  ้ การ
ุฏิบัติงา ร่วมกับาถา ศึกษา  และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก  3.51 – 5.00 

ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 
พร่ากับ  4.00 

 

5. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไรรงพป่วปนิืาก ุกาถา ศึกษาุระพมิ พป่ืาพการุฏิบัติงา ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก 
พพภณุพัน าพป่ืาพการุฏิบัติงา   

 

 
ผูไกรุกขไุมูล พรพรัต ์  บปญญา ปพงษ์ 

) ากพรพรัต ์  บปญญา ปพงษ์(  
วั รัณ 20 พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12 ตัวบ่งชี ้ แบบท่ี  3.2/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ งำนวำงแผนฯ /แผนกวิชำ/  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัการุักรนาแผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา   ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ผูไพรัก   
ชปมช  าถา ุระกุบการ และห ่วกงา รัณพกัณกวขไุงรั้งืาพรักและืาพพุกช   

 

2. าถา ศึกษามัการุักรนาแผ ุฏิบัติการุระุนาุี  รัณาุกพลไุงกับแผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา  ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู  และ
บปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา   

 

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ ุฏิบัติการุระุนาุี   
4. าถา ศึกษามัการติกตาม ตรวุาุบ ุระพมิ ผล และพา ุขไุพา ุแ ะพพภณุการุรับุรปง   
5. าถา ศึกษามัการุักรนารากงา ตามแผ ุฏิบัติการุระุนาุี   

 
ผูไกรุกขไุมูล ุิกะมาศ  าปวรรม่ั 

     ) างุิกะมาศ  าปวรรม่ั(  
    วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12 ตัวบ่งชี ้ แบบท่ี  3.3/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอตัลักษณ ์ งำนวำงแผนฯ /แผนกวิชำ/  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 
แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอตัลกัษณ ์ ปีกำรศกึษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัการกนาห กุัตลักษ่์ากกพวามพห็ ชุบขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษา 

**ุัตลักษ่์ขุงาถา ศึกษาพภุ รักษะพกัณกม    

2. าถา ศึกษามัแผ งา   าพรงการพัน าาถา ศึกษารัณาุกพลไุงกับุัตลักษ่์ขุงาถา ศึกษา  ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู  และ
บปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  ชปมช    และห ่วกงา รัณพกัณกวขไุง   

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ   
4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผล  การกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ   
5. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุุ้รับุรปงการบริหารุักการ   

 
                            ผูไกรุกขไุมูล  
                               ) างุิกะมาศ  าปวรรม่ั(  
                            วั รัณ  27  กปมืาพั ธ์  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12 ตัวบ่งชี ้ แบบท่ี  3.4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ งำนบริหำรงำนทั่วไป /แผนกวิชำ/  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัการบริหารุักการาถา ศึกษาตาม ากบากขุงห ่วกงา ตไ าังกัก   

2. าถา ศึกษามัการุระชปมพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ 2 พร้ัง 
ุระชปม ุนา ว   4  พร้ัง/ 

ืาพพรัก  
 

3. าถา ศึกษามัการุักุระชปมผูไุกพรุง ผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงกับการุักการุาชัวศึกษา ุก่าง ไุกืาพพรัก ละ 1 พร้ัง 
ุระชปม ุนา ว   1  พร้ัง/ 

ืาพพรัก  
 

4. าถา ศึกษามัการ นาพวามพิกพห็ ขุงพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก พรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ผูไุกพรุง 
รวมรั้งผูไรัณมัา่ว พกัณกวขไุงุ้้ชไ้ การพัน าาถา ศึกษา  

 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการบริหารงา  และืาวะผูไ นาขุงผูไบริหาราถา ศึกษา ากกพ่ะกรรมการาถา ศึกษาหรภุวิรกาลัก 
และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 
พร่ากับ  4.00 

 

 
 ผูไกรุกขไุมูล พรพรัต ์  บปญญา ปพงษ์ 

) ากพรพรัต ์  บปญญา ปพงษ์(  
         วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12 ตัวบ่งชี ้ แบบท่ี  3.5/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ งำนศูนย์ข้อมูล /แผนกวิชำ/  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 
แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

กนาพ ิ การ ้ม่้กไกนาพ ิ การ 
1. าถา ศึกษามัขไุมูลพภ้   9  ุระพืร และุาุมัขไุมูลุภณ รัณุนาพุ็ านาหรับาถา ศึกษารัณพรบถไว   และพชภณุมากงพุ็ ระบบ  และมั
ระบบานารุงขไุมูลาารา พรศพพภณุุุ้งกั การาูญหากขุงขไุมูล  

 

2. าถา ศึกษามัการพัน ากา ขไุมูลาารา พรศุก่างตุ่พ ภณุงและพุ็ ุัุุปบั    
3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา  และผูไพรัก าามารถพขไาถึงและ้ชไุระากช ์ุากกา ขไุมูล
าารา พรศ  

 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้้ การบริหารุักการระบบกา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษา  ากกพรูและบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา  และผูไพรัก   

 

5. าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้้ การบริหารุักการระบบกา ขไุมูลาารา พรศขุงาถา ศึกษา  ากกพฉลัณก   3.51 – 
5.00 

ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 
พร่ากับ  4.00 

 

 
 ผูไกรุกขไุมูล  พุมพวัลก์  ศรัมปกข์ 

) างาาวพุมพวัลก์  ศรัมปกข์         (
                                           
                                           
                                           

        วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12 ตัวบ่งชี ้ แบบท่ี  3.5/2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ งำนศูนย์ข้อมูลฯ /แผนกวิชำ/  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

แบบสรปุผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับควำมพึงพอใจ )คน(  ค่ำเฉลี่ย 

ระดับควำมพึงพอใจ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ขไุมูลรัณวุ้ 375 45 19 - - 85.45 
2. ขไุมูล ักพรัก  415 18 - - - 95.84 
3.ขไุมูลตลากแรงงา  350 83 - - - 80.83 
4.ขไุมูลบปพลากร 390 35 8 - - 90.06 
5 .ขไุมูลงบุระมา่  400 33 - - - 92.37 
6. ขไุมูลพรปืั่ฑ์ 364 54 15 - - 84.06 
7.ขไุมูลุาพาราถา รัณ 396 37 - - - 91.45 
8.ขไุมูลาังพมและวัน ธรรม 380 53 - - - 87.75 
9.ขไุมูลหลักาูตรและการุักการพรัก การาุ  400 19 - - - 90.00 

  
ผูไกรุกขไุมูล  พุมพวัลก์  ศรัมปกข์ 

) างาาวพุมพวัลก์  ศรัมปกข์         (
                                           
                                           
                                           

          วั รัณ  20  พฤษืาพม 2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.6/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง งำนปกครอง /แผนกวิชำ/งำนสวัสดิกำร  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 
แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษาการวิพพราะห์และุักรนาแผ งา   าพรงการบริหารพวามพาัณกงรัณานาพัญ  ุก่าง ไุก  5  กไา   ้กไแก่  กไา พวาม
ุลุกืัก  กไา การระพลาะวิวาร  กไา าิณงพาพติก  กไา าังพม  กไา การพ ั และการมัณวาปม  ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรูและบปพลากรรปก
ฝ่าก้ าถา ศึกษา  ผูไพรัก   และ ผูไุกพรุง 

 

 

2. าถา ศึกษาาถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ   
3. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผล การกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ   
4. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุ้้ชไ้ การุรับุรปงการบริหารพวามพาัณกง   

5. าถา ศึกษามัพวามพาัณกงลกลงุก่าง ไุก 3 กไา  

พวามพาัณกงรัณลกลง้กไแก่ พวามพาัณกงกไา  
1 .กไา ..พวามุลุกืัก..........................  
2 .กไา ..การระพลาะวิวาร......................  
3 .กไา ..าิณงพาพติก..................................  
4 .กไา ..าังพม........................................  
5 .กไา ..การพ ั และก ารมัณวาปม............ 

 

  
ผูไกรุกขไุมูล  กมลริพก์  พกตปพกลั้กง 

) างาาวกมลริพก์  พกตปพกลั้กง(  
วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.7/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
งำนครูที่ปรึกษำ /แผนกวิชำ/ครูผู้สอน/

งำนแนะแนว 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 
แบบสรปุระดับคณุภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ  ปกีำรศึกษำ  2557  

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1.าถา ศึกษามัการุกม ิพรศผูไพรัก    
2.าถา ศึกษามัการแต่งต้ังพรูรัณุรึกษาและุัก้หไผูไพรัก พบพรูรัณุรึกษาุก่าง ไุกาัุกาห์ละ  1  พร้ัง าัุกาห์ละ  1  พร้ัง  
3.าถา ศึกษามัระบบพพรภุข่ากผูไุกพรุงพพภณุร่วมกั กูแลผูไพรัก    

4.าถา ศึกษามัแผ งา าพรงการ า่งพาริมา ับา ป รป การศึกษาแก่ผูไพรัก ุก่าง ไุกรไุกละ 10 ขุงุนา ว ผูไรัณรไุงขุ รไุกละ  86.95  

5.าถา ศึกษามัระบบกูแลผูไพรัก กลป่มพาัณกงและา่งพาริมผูไพรัก ุัญญาพลิศ   
 

 ผูไกรุกขไุมูล   
 ากพัน า รป่งาพธิ์ตระกูล 

   วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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ระดับชั้น /สำขำงำน  จ ำนวนผู้เรียนท่ีขอทุนกำรศึกษำ จ ำนวนผู้เรียนท่ีได้รับทุนกำรศึกษำ ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับทุนกำรศึกษำ 
ปวช.    

สำขำงำนพืชศำสตร์ 2 2 177 
สำขำงำนสัตวศำสตร ์ 2 2 177 
สำขำงำนช่ำงเกษตร 1 1 177 
สำขำงำนประมง 1 1 177 
สำขำงำนกำรบัญช ี 2 2 177 
สำขำงำนกำรขำย 2 1 57 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 177 
สำขำงำนอุตสำหกรรมเกษตร 1 1 177 

รวมระดับ ปวช. 12 11 11.17 
ปวส. -   

สำขำงำนพืชศำสตร์ 3 3 177 
สำขำงำนสัตวศำสตร ์ - - - 
สำขำงำนประมง - - - 
สำขำงำนกำรบัญช ี 1 5 33.33 
สำขำงำนกำรขำย - - - 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 57 

รวมระดับ ปวส. 11 1 31.32 
รวมทุกระดบั 23 27 31.15 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตัวบ่งชี้ แบบท่ี  3.8/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8 
ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  
โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทยบริกำร 

แผนกวิชำ /งำนอำคำรสถำนที่/งำนศูนย์
วิทยบริกำร 

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ  ้ การพัน าและกูแลาืาพแวกลไุมและืูมิรัศ ์ขุงาถา ศึกษา และการ้ชไุาพาราถา รัณ  หไุงพรัก   
หไุงุฏิบัติการ  ารงฝึกงา   ศู ก์วิรกบริการ  ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก    

2. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ     
3. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ตุ่าืาพแวกลไุมและืูมิรัศ ์ขุงาถา ศึกษา และการ้ชไุาพาราถา รัณ  หไุงพรัก   
หไุงุฏิบัติการ  ารงฝึกงา   ศู ก์วิรกบริการ  ากกพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก    

4. าถา ศึกษามัผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้ ากกพฉลัณก  3.51 – 5.00 
ผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้ ากกพฉลัณก  พร่ากับ  

4.00 
 

5. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุ้้ชไ้ การุรับุรปงการบริหารุักการ 
ุรับุรปงการบริหารุักการกไา 
............................................  

 

ผูไกรุกขไุมูล ุัรศักก์ิ  พงาง 
) ากุัรศักก์ิ  พงาง(  

         วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.9/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสด ุ อุปกรณ ์ ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ แผนกวิชำ /งำนพัสดุ  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัแผ งา  การุักหา การ้ชไวัากป  ุปุกร่์  พรปืั่ฑ์  และพุมพิวพตุร์   
2. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ     
3. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ตุ่การุักหา การ้ชไวัากป  ุปุกร่์  พรปืั่ฑ์  และพุมพิวพตุร์   ากกพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา และผูไพรัก    

4. าถา ศึกษาผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้ ากกพฉลัณก  3.51 – 5.00 
ผลการุระพมิ พวามพึงพุุ้ ากกพฉลัณก  

พร่ากับ 4.00 
 

5. าถา ศึกษามัการ นาผลการุระพมิ ุ้้ชไ้ การุรับุรปงการบริหารุักการ 
ุรับุรปงการบริหารุักการกไา 

......................................  

 
ผูไกรุกขไุมูล   ากุราามรก์ าหากรักษ์ 

          ) ากพัน า  รป่งาพธิ์ตระกูล(  
         วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.10/2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งำนบุคลำกร /แผนกวิชำ/  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

สรุปร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับกำรพัฒนำ  ปีกำรศึกษำ  2557 

จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 

จ ำนวนครูท่ีได้รับกำรพัฒนำครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ฝึกอบรมด้ำน

วิชำชีพ 75% 

ได้รับทุน 

กำรศึกษำ  5 % 

ได้รับกำรแลกเปลี่ยนกับ

สถำนศึกษำอื่น 5% 

ได้รับกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต 75% 

ได้รับประกำศเกียรติ

คุณฯ 5% 

ผูไบริหาร 4 40.00 0 20.00 100 50.00 

พภชศาาตร์ 4 44.15 15.24 0 100 52.44 

าัตวศาาตร์ 10 30.00 0 0 100 30.00 

ช่างกลพกษตร 4 44.41 24.44 52.44 100 44.41 

ุระมง 4 40.00 50.00 20.00 100 100 

บริหารธปรกิุ 23 69.46 53.54 0 100 46.94 

ปุตาาหกรรม 3 100.00 100 66.66 100 100 

าามัญาัมพั ธ ์ 10 40.00 20.00 0 100 50.00 
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พ ไุาห ไารัณ 6 40.00 0 0 100 40.00 

ลูกุไางุระุนา 16 31.25 0 6.25 100 6.25 

ลูกุไางชัณวพราว 14 0 0 0 100 0 

ก.พ. 3 100 0 0 100 66.66 

รวม 112 15.21 45.41 71.17 177 17.71 

หมำยเหตุ  พิกรไุกละุาก นุา ว ผูไรับการพัน าพรูและบปพลากรรางการศึกษา 

 

  



242 
 

 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.11/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ งำนวำงแผน /งำนกำรเงิน/งำนบัญชี  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2556………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2557………….…….. 
 
 

สรุปกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ  ปีกำรศกึษำ  2557 
 

  ขไุ 1. าถา ศึกษามัรากุ่ากพ่าวัากปฝึก ปุุกร่์และาภณุานาหรับการุักการพรัก การาุ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของงบด ำเนินกำร 

งบด ำเนินกำร
)บำท(  

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีใช้ )บำท(  ร้อยละ
งบประมำณ

ท่ีใช้ต่อ
งบด ำเนินกำร 

ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
ประเด็นก ำหนด 

)ใช่/ไม่ใช่(  
วัสดุฝกึ  

อุปกรณ์
กำรเรียน  

รวม  

2 ,423,464.94  144,945.44 1,140.-  140,165.44 6.61 ้ม่้ช ่
 

  
 ขไุ 2. าถา ศึกษามัราก้กไหรภุมัมูลพ่าขุงผลผลิตผลงา ุากการ้ชไวัากปฝึก้ การุักการพรัก การาุ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของค่ำวัสดุฝกึ 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีใช้ )บำท(  รำยได้หรือมูลค่ำ
กำรผลติ ผลงำน
จำกกำรใช้วัสดุ

ฝึก  
)สผ.5(  

ร้อยละของ
รำยได้ /มูลค่ำ
ผลผลิตต่อ
วัสดุฝกึ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
ตำมประเด็น

ก ำหนด 
)ใช่/ไม่ใช่(  

วัสดุฝกึ  
อุปกรณ์กำร

เรียน  
รวม  

144,945.44 1,140.-  140,165.44 30,450 16.94 ้ม่้ช ่
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             ขไุ 3. าถา ศึกษามัรากุ่ากพ่าวัากปฝึก ปุุกร่์และาภณุานาหรับการบริการวิชาการและวิชาชัพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของงบด ำเนินกำร 
 

งบด ำเนินกำร 
)บำท(  

 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีใช้ /รำยจ่ำย  

ส ำหรับกำรบรกิำรวิชำกำรและวิชำชีพ )บำท(  

ร้อยละงบประมำณ
ท่ีใช/้ 

รำยจ่ำย 
ต่องบด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมประเด็น

ก ำหนด 
)ใช่/ไม่ใช่(  

 ชื่อโครงกำร วัสด ุ อุปกรณ์และสื่อ รวม    

2 ,423,464.94  -โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น  
-โครงกำร Fix it center 

-โครงกำรอำชีวสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ 

710777.- 
1630819.- 
790988.- 

- 
- 
- 

710777.- 
163 0311 .- 
790988.- 

 ไช ่

 รวม 3220377.-   3220377.-  11.35  

 
            ขไุ 4. าถา ศึกษามัรากุ่าก้ การา่งพาริม า ับา ป ้หไพรูและผูไพรัก ุักรนาและกนาพ ิ การุักุระกวก ุักแากงาพรงการ  วัตกรรม าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์ หรภุงา วิุัก ไม่   นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของ
งบด ำเนินกำร 
 

 
 

งบด ำเนินกำร 
)บำท(  

 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีใช้ /รำยจ่ำย  

ในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท ำโครงกำรฯ )บำท(  

ร้อยละงบประมำณ
ท่ีใช/้ 

รำยจ่ำย 
ต่องบด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมประเด็น

ก ำหนด 
)ใช่/ไม่ใช่(  

 ชื่อโครงกำร จำกภำยในต้นสังกัด จำกภำยนอก รวม    
2 ,423,464.94  -โครงกำรเสริมสร้ำง นวัตกรรมกำรพัฒนำฯ

สิ่งประดิษฐฯ 
-โครงกำรวิจัย 

-โครงกำรผลติและพัฒนำบุคลำกรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

1190903.- 
 

240790.- 
100000.- 

- 
 

           - 
 
 

1190903.- 
 

240790.- 
100000.- 

 

 
 
 
 

ไช ่

 รวม 1540693.-  1540693.- 5.67  
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ขไุ 5. าถา ศึกษามัรากุ่าก้ การกนาพ ิ งา ตามาพรงการ กิุกรรม กไา การุลูกฝังุิตานา ึกและพาริมารไางพวามพุ็ พลพมภุง้รกและพลาลก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 งบด ำเนินกำร 

งบด ำเนินกำร
)บำท(  

รำยกำร /โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรปลกูฝัง
จิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง

ไทยและพลโลก 

จ ำนวนเงินงบประมำณรำยจ่ำยตำมโครงกำร
กิจกรรม ด้ำนกำรปลกูฝังจิตส ำนกึฯ )บำท(  

ร้อยละ
งบประมำณท่ี
ใช้จ่ำย ต่อ

งบด ำเนินกำร 

ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
ประเด็นก ำหนด 

)ใช่/ไม่ใช่(  
จำกภำยใน
ต้นสังกัด 

จำก
ภำยนอก 

รวม 

2 ,423,464.94  าพรงการพาริมารไางพป่ธรรม ุริกธรรม 
และธรรมมาืิบาล้ าถา ศึกษา 

34,544.- - 34,544.- 
 

 

 าพรงการารไางและกระุากาุกาาราง
การศึกษา 

59,964.- - 59,964.- 
 

 

 าพรงการพัน าา่งพาริมพป่ ืาพชัวิตพรูและ
บปพลากร 

500,000.-  - 500,000.-  
 

 

 รวม 544,544.-   544,544.-  14.93 ้ช ่
 

แหล่งข้อมูล : ไุางุิงงา วางแผ และงบุระมา่ 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.12/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12 
ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศกึษำกบัเครือข่ำยท้ังในประเทศแล หรือต่ำงประเทศ แผนกวิชำ /งำนควำมร่วมมือ/งำนทวิ

ภำคี/ครูผู้สอน  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

สรุปกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศกึษำกบัเครือข่ำยท้ังในประเทศแล หรือต่ำงประเทศ  ปกีำรศึกษำ  2557 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 

1. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ้ การระกมรรัพกากร้ การุักการุาชัวศึกษา กับพพรภุข่ากรั้ง้ ุระพรศ

และ หรภุต่างุระพรศ 
 

 

2. าถา ศึกษามัาาขางา รัณมัการุักหาืูมิุัญญารไุงถิณ   ผูไพชัณกวชาญ  ผูไรรงพป่วปนิ รั้ง้ ุระพรศและ หรภุ

ต่างุระพรศร่วมพัน าผูไพรัก  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 40 ขุงุนา ว าาขางา รัณพุิกาุ  

จ ำนวนสำขำงำน
ท้ังหมด 

จ ำนวนสำขำงำนท่ีมี
กำรจัดหำฯ 

ร้อยละ 
 

6 5 83.33 

3. าถา ศึกษามัุนา ว าถา ุระกุบการรั้ง้ ุระพรศ และ หรภุต่างุระพรศ รัณมัา่ว ร่วม้ การุัก

การศึกษากับาถา ศึกษา ้ม่ ไุกกว่า 20 แห่ง  

ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
 

47 0 47 

4. าถา ศึกษามัการระกมรรัพกากร ภุณ  ๆ  พช่  งบุระมา่  วัากป  ปุุกร่์  พรปืั่ฑ์ ฯลฯ พพภณุา่งพาริม 

า ับา ป การุักการุาชัวศึกษา  ้ม่ ไุกกว่า  4 รากการ  

งปม. วัสดุ -อุปกรณ์  ครุภัณฑ ์ อื่น ๆ รวม 

 
10,000 

พพรภณุงฉาก LCD 
Projector/แผ่ 

พับ,วาราาร 
  10,000 

5. าถา ศึกษามัการการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามแผ งา   าพรงการ้ การระกมรรัพกากร้ การุักการ

ุาชัวศึกษา กับพพรภุข่ากรั้ง้ ุระพรศและ หรภุต่างุระพรศพพภณุการุรับุรปง 
ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก  พร่ากับ..........-..........  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.12/2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศกึษำกบัเครือข่ำยท้ังในประเทศแล หรือต่ำงประเทศ 
แผนกวิชำ /งำนควำมร่วมมือ/งำนทวิภำคี/

ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

สรุปกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศกึษำกบัเครือข่ำยท้ังในประเทศแล หรือต่ำงประเทศ จ ำแนกตำมแผนกวชิำ                       

แผนกวิชำ 
จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวนสถำนประกอบกำร 

จ ำนวนทรัพยำกรอื่น ๆ เช่น งปม   .วัสด ุ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

หมำยเหตุ 

ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ ในประเทศ ต่ำงประเทศ แผนก 1-6 ใช้งบประมำณ 10,000 
บำทก พภชศาาตร์ - - 6 - 6 - 

าัตวศาาตร์ - - 8 - 8 - 
ช่างกลพกษตร - - 3 - 3 - 
ปุตฯพกษตร - - 1 - 1 - 

ุระมง - - 5 - 5 - 
บริหารธปรกิุ - - 24 - 24 - 

รวม - - 47 - 47 - 
. 

ผูไกรุกขไุมูล  ฤมล  ตรัตรง                                                                                                               
 ) างาาว ฤมล  ตรัตรง(  

วั รัณ  29  พฤษืาพม 2558 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  จ ำนวน  12  ตวับ่งชี ้ แบบท่ี  3.12/3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศกึษำกบัเครือข่ำยท้ังในประเทศแล หรือต่ำงประเทศ 
แผนกวิชำ /งำนควำมร่วมมือ/งำนทวิภำคี/

ครูผู้สอน 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2558………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................30 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 
สรุปทรัพยำกรท่ีไดร้ับกำรสนับสนุนจำกเครือข่ำยท้ังในประเทศแล หรือต่ำงประเทศ จ ำแนกตำมแผนกวิชำ  ปีกำรศึกษำ  2557 

ทรัพยำกร วิชำ /เรื่อง  
จ ำนวน 

หน่วยงำนท่ีสนับสนุน แผนกวิชำท่ีได้รับกำรสนับสนุน 
ครั้ง ชั่วโมง 

1 .วิทยำกร  

1.1  ากุระวิรก์พงษ์   พหมุระืากร่์ ืาษา้รกพพภณุุาชัพ 1 1 3 
ามาพมศิลพก่าวิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั
 พรศรัธรรมราช 

าามัญ 

1.2   ากามหมาก  พลไากบไา ้หม ่
ผุ .ศู ก์วิุักและบนารปงพั ธ์าัตว์ พรศรัธรรมราช  

าพรงการพลั้กง้ก่พภ้ พมภุง
ลูกผาม 3 าากพลภุก 

1 24 ุบุ . พรศรัธรรมราช  าัตวศาาตร์ 

1.3  างศรว่ั  กนาลังพกภุ้ 
าพรงการุบรมศิลุะ วกฝ่า
พรไา 

1 30 
วิกาลักพกษตรและพรพา าลกั 
 พรศรัธรรมราช 

บริหารธปรกิุ 

1.4 Miss. Guo Juan 
      างาาวธ วรร่  ลักขระ้ชก 

าพรงการุบรมพชิงุฏิบัติการ
ืาษาาากล้ ุาชัพ 

1 8 
วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั
 พรศรัธรรมราช 

ุระมง 

1.5 พป่พฉิ  พาักว พม่ก การรนา หมัณ าถ และข มพุี๊ก 1 7 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ ปุตาาหกรรมพกษตร 
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ทรัพยำกร วิชำ /เรื่อง  
จ ำนวน 

หน่วยงำนท่ีสนับสนุน แผนกวิชำท่ีได้รับกำรสนับสนุน 
ครั้ง ชั่วโมง 

2 .สื่อกำรเรียน)วัสดุอปุกรณ์(  
       2.1 พพรภณุงฉาก LCD Projector/แผ่ พับ
,วาราาร 

าพรงการุบรมศิลุะ วกฝ่าพรไา 1 40 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ บริหารธปรกิุ 

       2.2 พพรภณุงฉาก LCD Projector/แผ่ พับ
,วาราาร 

าพรงการุบรมพชิงุฏิบัติการืาษาาากล้ 
ุาชัพ 

1 8 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ ุระมง 

       2.3 พพรภณุงฉาก LCD Projector/แผ่ พับ
,วาราาร 

การรนา หมัณ าถ และข มพุี๊ก 1 21 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ ปุตาาหกรรมพกษตร 

       2.4  
3  .เงิน )งบประมำณ(  
       3.1  18,000 บำท าพรงการุบรมศิลุะ วกฝ่าพรไา 1 40 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ บริหารธปรกิุ 
       3.2  2,600 บำท าพรงการุบรมพชิงุฏิบัติการืาษาาากล้ 

ุาชัพ 
1 8 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ ุระมง 

       3.3  500  บำท การรนา หมัณ าถ และข มพุี๊ก 1 7 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ ปุตาาหกรรมพกษตร 
       3.4 143,000 บำท ุักการพรัก การาุ ืาษาุั ้ าถา ศึกษา 1 252 วิรกาลักพกษตรและพรพา าลกั พรศรัฯ บริหารธปรกิุ 
4 .ครุภัณฑ์  
       4.1      
       4.2      
       4.3      
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ทรัพยำกร วิชำ /เรื่อง  
จ ำนวน 

หน่วยงำนท่ีสนับสนุน แผนกวิชำท่ีได้รับกำรสนับสนุน 
ครั้ง ชั่วโมง 

       4.5      
5 .อื่น ๆ       
       5.1      
       5.2      
       5.3      
       5.4      

 
ผูไกรุกขไุมูล  ฤมล  ตรัตรง                                                                                                               

 ) างาาว ฤมล  ตรัตรง(  
วั รัณ  29  พฤษืาพม 2558  
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ  จ ำนวน  1  ตัวบ่งชี ้ แบบ 4.1/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวชิำกำรและวิชำชพี   แผนกวิชำ /งำนโครงกำรพิเศษ /ครูผู้สอน  
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ  กิุกรรม บริการวิชาการและวิชาชัพ ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา และผูไพรัก   

 

2. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ้หไรปกาาขางา กนาพ ิ งา ้ม่ ไุกกว่า 2 าพรงการ  กิุกรรม ตุุ่ี  ุนา ว   7  าพรงการ กิุกรรม ตุ่าาขางา  ตุุ่ี  
3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 60  พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม  พรูพขไาร่วมาพรงการกิุกรรม  รไุกละ 60 %  

4. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก ้ แต่ละาาขางา ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 60  พขไาร่วมาพรงการ  กิุกรรม 
ผูไพรัก พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม 

รไุกละ 80 % ตุ่าาขางา  

 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไรับบริการ และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก  
3.51 – 5.00 

ผลการุระพมิ  พวามพึงพุุ้ขุงผูไรับบริการ ากก
พฉลัณก  พร่ากับ 4.00 

 

 
ผูไกรุกขไุมูล าป รร  บูร่์พงษ์รุง 

) ากาป รร  บูร่์พงษ์รุง(  
   วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรอืงำนวิจัย  จ ำนวน  2 ตัวบ่งชี ้ แบบ 5.1/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรืองำนวิจัย  ของผู้เรียน งำนวิจัย /งำนสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชำ /ผู้เรียน  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษาา่งพาริม า ับา ป   ้หไผูไพรัก ุักรนา   และกนาพ ิ การุักุระกวก  ุักแากงาพรงการ 
      าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  

 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก ระกับชั้  ุวช .3  และ ระกับชั้  ุวา .2  ุักรนาแากงาพรงการ  
    าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก ากกมัุนา ว ผลงา รั้งหมก ตามพก่ฑ์พฉลัณก ระกับชั้   
    ุวช .3  ุนา ว   3  พ   :  1  ชิ้  และระกับชั้  ุวา .2  ุนา ว   2  พ   :  1  ชิ้  

ระกับชั้  ุวช .3  ุนา ว   32   ชิ้ ระกับชั้  ุวา .2 
ุนา ว   26 ชิ้   

 

3. าถา ศึกษา้กไุักุระกวกและ้กไ นาาพรงการ  าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  ้ม่ ไุก 
    กว่ารไุกละ ๕๐ ขุงุนา ว ผลงา รั้งหมก  ุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา 

ผลงา รัณ นาุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา  รไุกละ  
100.00 

 

4. าถา ศึกษา้กไ นาาพรงการ  าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์หรภุงา วิุัก  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 25 ขุง 
    ุนา ว ผลงา รั้งหมก พผกแพร่ตุ่าาธาร่ช  

ผลงา รัณพผกแพร่ตุ่าาธาร่ช   
รไุกละ  50.00 

 

5.  าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไาพรงการ าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 5 
    ขุงุนา ว ผลงา รั้งหมก  นาุ้้ชไุ ระากช ์ หรภุ้กไรับรางวัล้ ระกับชปมช   ุังหวัก  ืาพ  และ 
    ชาติ 

ผลงา รัณ นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับรางวัล้ ระกับ
ชปมช   ุังหวัก  ืาพ  และชาติ   รไุกละ  13.79 

 

                 ผูไกรุกขไุมูล.  
    ) างาาวว ิกา  ศรัุิ รร์ (  
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรอืงำนวิจัย  จ ำนวน  2 ตัวบ่งชี ้ แบบ 5.1/2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรืองำนวิจัย  ของผู้เรียน งำนวิจัย /งำนสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชำ /ผู้เรียน  

เริ่มเก็บข้อมูล  ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งขอ้มูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

ระดับ  ปวช. 

หลักสูตร/ชั้น
ปี 

สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

จ ำนวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

ผู้เรียนท่ีจัดท ำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนวิจัย  โครงงำนและโครงกำรวิชำชีพ 

จ ำนวน 
)ชิ้นหรือเรื่อง(  

ุนา ว รัณ นาุ้้ชไ
ุระากช ์้ 
าถา ศึกษา 

)ชิ้นหรือเรื่อง(  

คิดเป็นร้อยละ 

จ ำนวนผลงำนท่ี
เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน 

)ชิ้นหรือเรื่อง(  

คิดเป็นร้อยละ 

ุนา ว ผลงา รัณ
 นาุ้้ชไุ ระากช ์ 
หรภุ้กไรับรางวัล้ 

ระกับชปมช   
ุังหวัก  ืาพ  และ
ชาติ )ชิ้นหรือเรื่อง(  

คิดเป็นร้อยละ 

ุวช .3 

พภชศาาตร์ 10 - - - - - - - 
าัตวศาาตร์ 12 1 1 100.00 - 0.00 - 0.00 
ุระมง 4 3 3 75.00 - 0.00 - 0.00 
ช่างกลพกษตร 4 9 9 100.00 9 100.00 6 66.67 
ปุตาาหกรรมพกษตร 1 4 4 100.00 1 25.00 1 25.00 

การบัญชั 11 3 3 100.00 - 0.00 - 0.00 
การขาก 3 5 5 100.00 - 0.00 - 0.00 
พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 7 7 7 100.00 7 100.00 - 0.00 

รวม ระดับชั้น ปวช. 52 32 32 100.00 17 53.12 7 21.87 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรอืงำนวิจัย  จ ำนวน  2 ตัวบ่งชี ้ แบบ 5.1/3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรืองำนวิจัย  ของผู้เรียน งำนวิจัย /งำนสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชำ /ผู้เรียน  

เริ่มเก็บข้อมูล    ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

ระดับ  ปวส. 

หลักาูตร/ชั้ 
ุี 

าาขาวิชา/ 
าาขางา  

ุนา ว ผูไพรัก 
รั้งหมก 

)พ (  

ผูไพรัก รัณุักรนา วัตกรรม  าิณงุระกิษก์  งา วิุัก  าพรงงา และาพรงการวิชาชัพ 

ุนา ว  
)ชิ้ หรภุพรภณุง(  

ุนา ว รัณ นาุ้้ชไ
ุระากช ์้ 
าถา ศึกษา 

)ชิ้ หรภุพรภณุง(  

พิกพุ็ รไุกละ 

ุนา ว ผลงา รัณ
พผกแพร่ตุ่
าาธาร่ช  

)ชิ้ หรภุพรภณุง(  

พิกพุ็ รไุกละ 

ุนา ว ผลงา รัณ
 นาุ้้ชไุ ระากช ์ 
หรภุ้กไรับรางวัล้ 

ระกับชปมช   
ุังหวัก  ืาพ  และ

ชาติ 
)ชิ้ หรภุพรภณุง(  

พิกพุ็ รไุกละ 

ุวา .2 พภชศาาตร์ 5 - - - - - - - 
าัตวศาาตร์ 5 3 3 100.00 - - - - 
พพาะพลั้กงาัตว์ ้นา 3 4 4 100.00 1 25.00 1 25.00 
การบัญชั 7 8 8 100.00 - 100.00 - 0.00 
การตลาก - - - - - - - - 
พุมพิวพตุร์ธปรกิุ 11 11 11 100.00 11 100.00 - 0.00 

รวม ระดับชั้น ปวส . 31 26 26 100.00 12 46.15 1 3.84 
รวมท้ัง ระดับชั้น ปวช   .และ  ปวส .  83 58 58 100.00 29 50.00 8 13.79 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรอืงำนวิจัย  จ ำนวน  2 ตัวบ่งชี ้ แบบ 5.2/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรืองำนวิจัย  ของคร ู งำนวิจัย /งำนสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชำ /ครูผู้สอน  

เริ่มเก็บข้อมูล ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

ประเดน็กำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบตั ิ

ด ำเนนิกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1.  าถา ศึกษาา่งพาริม า ับา ป   ้หไพรูุักรนา   และกนาพ ิ การุักุระกวก  ุักแากงาพรงการ าิณงุระกิษก์ 
     งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  

 

2.  าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูรปกพ   ุักรนา วัตกรรม   าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  
 

ุนา ว พรูร้ังหมก  64  พ  ุนา ว 
 วัตกรรม าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์   
งา วิุัก พร่ากับ  26  ช้ิ  

 

3.  าถา ศึกษา้กไุักุระกวกและ้กไ นา วัตกรรม  าิณงุระกิษก์  งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก   
    ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 75  ขุงุนา ว ผลงา ร้ังหมก  ุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา  

 นาุ้้ชไุระากช ์้ าถา ศึกษา 
รไุกละ  100 

 

4.  าถา ศึกษา้กไ นา วัตกรรม  าิณงุระกิษก์ งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 50 ขุง 
    ุนา ว ผลงา ร้ังหมก พผกแพร่ตุ่าาธาร่ช  

พผกแพร่ตุ่าาธาร่ช  รไุกละ  100  

5.  าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไ วัตกรรม  าิณงุระกิษก์   งา ารไางารรพ์  หรภุงา วิุัก  ้ม่ ไุกกว่ารไุกละ 5  
    ขุง ุนา ว ผลงา ร้ังหมก  นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับรางวัล้ ระกับชปมช   ุังหวัก  ืาพ  และชาติ 

ผลงา รัณ นาุ้้ชไุระากช ์ หรภุ้กไรับ
รางวัล้ ระกับชปมช   ุังหวัก  ืาพ  
และชาติ   รไุกละ  6.67 
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เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนนวตักรรม  สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรอืงำนวิจัย  จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี ้ แบบ 5.2/2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์   หรืองำนวิจัย  ของครู งำนวิจัย /งำนสิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชำ /ครูผู้สอน  
เริ่มเก็บข้อมูล ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

 

แผนกวิชำ 
จ ำนวนครู

)คน(  

จ ำนวน )ช้ิน(  จ ำนวนที่
น ำไปใช้

ประโยชน์ใน
สถำนศึกษำ 

)ชิ้นหรือเรื่อง(  

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน 

)ชิ้นหรือเรื่อง(  

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ผลงำนที่น ำไปใช้

ประโยชน์ หรือได้รับ
รำงวัลในระดับชุมชน  

จังหวัด  ภำค  และชำติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นวัต 
กรรม 

สิ่ง 
ประดิษฐ์ 

งำน 
วิจัย 

งำน
สร้ำง 
สรรค ์

สำมัญสัมพันธ์ 10 - - 4 - 4 100 4 100 0 0 

พืชศำสตร์ 6 - - - - - - - - - - 

สัตวศำสตร์ 10 - - 1 - 1 100 1 100 0 0 

ประมง 5 - - 3 - 3 100 3 100 0 0 

ช่ำงกลเกษตร 7 - - - - - - - - - - 

อุตสำหกรรมเกษตร 3 - - 3 - 3 100 3 100 0 0 

บริหำรธุรกิจ 23 1 - 14 - 15 100 15 100 1 6.67 

รวม 64 1 - 25 - 26 100 26 100 1 6.67 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จ ำนวน  4 ตวับ่งชี ้ แบบ 6.1/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม   

งำนกิจกรรม  /แผนกวิชำ /ครูผู้สอน  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2556………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2557………….…….. 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัุนา ว าพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์ า่งพาริมการุกพรุงระบุบ 
ุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข และระ ปบนารปง ศาา า ศิลุะ วัน ธรรม ้ม่ ไุกกว่า 5 าพรงการ กิุกรรม 

ุนา ว  8 าพรงการ  /กิุกรรม  
 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก รปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์ า่งพาริมการ
ุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข และระ ปบนารปง ศาา า ศิลุะ วัน ธรรม 

ุนา ว ผูไพรัก รั้งหมก  332 พ  
ุนา ว ผูไพรัก รัณพขไาร่วมาพรงการ 

กิุกรรม 1,823 พ  

 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษารปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การรักชาติ พริกรู  
พระมหากษัตริก์ า่งพาริมการุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข และระ ปบนารปง ศาา า  ศิลุะ วัน ธรรม 

ุนา ว พรูรั้งหมก 44 พ  
ุนา ว พรูรัณพขไาร่วมาพรงการ 

กิุกรรม 203 พ  

  

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามาพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์ า่งพาริมการ
ุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข และระ ปบนารปง ศาา า ศิลุะ วัน ธรรม ากกพรู  และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา และผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงการบริหารุักการ 

ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 4.22 
 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุงืาก ุกาถา ศึกษารัณมัผลตุ่ืาพลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ้ การุลูกฝังุิตานา ึกกไา 
การรักชาติ พริกรู พระมหากษัตริก์ า่งพาริมการุกพรุงระบุบุระชาธิุ้ตกุั มัพระมหากษัตริก์รรงพุ็ ุระมปข  และระ ปบนารปง ศาา า 
ศิลุะ วัน ธรรม และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 4.20 
 

 

ผูไกรุกขไุมูล ุระาิรธิ์  าปวรร่า 
  ) ากุระาิรธิ์  าปวรร่า(  

 วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จ ำนวน  4 ตวับ่งชี ้ แบบ 6.2/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลกูฝังจิตส ำนกึด้ำนกำรอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม   งำนกิจกรรม  /แผนกวิชำ /ครูผู้สอน  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 

1. าถา ศึกษามัุนา ว าพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม ้ม่ ไุกกว่า 5  
าพรงการ กิุกรรม 

ุนา ว  6 าพรงการ กิุกรรม 
 

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก รปกพ พขไาร่วมาพรงการกิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษาิณงแวกลไุม 

ุนา ว ผูไพรัก รั้งหมก  332 พ  
ุนา ว ผูไพรัก รัณพขไาร่วมาพรงการ 

กิุกรรม 1,123 พ  

 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษารปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การุ ปรักษ์

าิณงแวกลไุม 

ุนา ว พรูรั้งหมก 44 พ  
ุนา ว พรูรัณพขไาร่วมาพรงการ 

กิุกรรม 168 พ  

 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามาพรงการกิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา กไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม  ากกพรู และบปพลากร

รปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงการบริหารุักการ 
ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 5.22 

 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุงืาก ุกาถา ศึกษารัณมัผลตุ่ืาพลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ้ การุลูกฝังุิตานา ึกกไา 

กไา การุ ปรักษ์าิณงแวกลไุม และมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 
ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 5.21 

 

 
ผูไกรุกขไุมูล ุระาิรธิ์  าปวรร่า 

   ) ากุระาิรธิ์  าปวรร่า(  
                               วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จ ำนวน  4 ตวับ่งชี ้ แบบ 6.3/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร งำนกิจกรรม  /แผนกวิชำ /ครูผู้สอน  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

กนาพ ิ การ ้ม่้กไกนาพ ิ การ 

1. าถา ศึกษามัุนา ว าพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การกัฬาและ ั ร าการ้ม่ ไุกกว่า 5 าพรงการ กิุกรรม  ุนา ว  3 าพรงการ กิุกรรม  

2. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไผูไพรัก รปกพ พขไาร่วมาพรงการกิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา การกัฬาและ ั ร าการ 

ุนา ว ผูไพรัก รั้งหมก  332 พ  

ุนา ว ผูไพรัก รัณพขไาร่วมาพรงการ 

กิุกรรม 681 พ  

 

3. าถา ศึกษากนาพ ิ การ้หไพรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษารปกพ พขไาร่วมาพรงการ กิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา  
กไา การกัฬาและ ั ร าการ 

ุนา ว พรูรั้งหมก 44 พ  
ุนา ว พรูรัณพขไาร่วมาพรงการ 
กิุกรรม 114 พ  

 

4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามาพรงการกิุกรรม การุลูกฝังุิตานา ึกกไา กไา การกัฬาและ ั ร าการ ากกพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ 

าถา ศึกษา และผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงการบริหารุักการ 
ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 5.27 

 

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุงืาก ุกาถา ศึกษารัณมัผลตุ่ืาพลักษ่์ขุงาถา ศึกษา ้ การุลูกฝังุิตานา ึกกไา กไา การกัฬา

และ ั ร าการและมัผลการุระพมิ ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 
ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 4.31 

 

 
ผูไกรุกขไุมูล ุระาิรธิ์  าปวรร่า 

   ) ากุระาิรธิ์  าปวรร่า(  
                               วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จ ำนวน  4 ตวับ่งชี ้ แบบ 6.4/1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลกูฝังจิตส ำนกึด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง งำนกิจกรรม  /แผนกวิชำ /ครูผู้สอน  

เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 

1. าถา ศึกษามัการ้หไพวามรูไและารไางพวามพขไาุุ้รัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง้หไแก่พรูและบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก  

ุนา ว พรูรั้งหมก 44 พ  
ุนา ว พรูรัณ้กไรับพวามรูไ 152 พ  
ุนา ว ผูไพรัก รั้งหมก 332 พ  

ุนา ว ผูไพรัก รัณ้กไรับพวามรูไ 1,057 พ  

 

2. าถา ศึกษามัแผ งา  าพรงการ การบริหารุักการาถา ศึกษาตามุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากร
รปกฝ่าก้ าถา ศึกษา และผูไพรัก   

ุนา ว  14 าพรงการ กิุกรรม  

3. าถา ศึกษามัการกนาพ ิ งา ตามแผ งา าพรงการตามุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง     
4. าถา ศึกษามัการุระพมิ ผลการกนาพ ิ งา ตามแผ งา  าพรงการ ตามุรัชญาขุงพศรษกกิุพุพพักง ากกพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ 
าถา ศึกษา และผูไพรัก  พพภณุ นาผลุุ้รับุรปงการบริหารุักการ 

ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 5.20  

5. าถา ศึกษามัการุระพมิ พวามพึงพุุ้ขุงผูไพกัณกวขไุงืาก ุกาถา ศึกษารัณมัผลตุ่การุลูกฝังุิตานา ึกกไา ุรัชญาขุงพศรษกกิุ
พุพพักง และมัผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 3.51 – 5.00 

ผลการุระพมิ  ากกพฉลัณก 4.24  

 
ผูไกรุกขไุมูล ุระาิรธิ์  าปวรร่า 

   ) ากุระาิรธิ์  าปวรร่า(  
                               วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ   จ ำนวน  4 ตัวบ่งชี ้ แบบ 7.1/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคณุภำพภำยใน งำนประกันคุณภำพ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

   

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัต ิ

ด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร 
1. าถา ศึกษามัการกนาห กมาตรกา การศึกษาขุงาถา ศึกษาากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก้ าถา ศึกษา ผูไพรัก  ชปมช  าถา 
ุระกุบการ และห ่วกงา รัณพกัณกวขไุงรั้งืาพรัก และพุกช    

2 .าถา ศึกษามัการุักรนาแผ พัน าการุักการศึกษารัณมป่งพป่ืาพตามมาตรกา การศึกษาขุงาถา ศึกษา ากกการมัา่ว ร่วมขุงพรู และบปพลากรรปกฝ่าก
้ าถา ศึกษา ผูไพรัก  ชปมช  าถา ุระกุบการ และห ่วกงา รัณพกัณกวขไุงรั้งืาพรัก และพุกช    

3. าถา ศึกษา้กไการกนาพ ิ งา ตามแผ พัน าการุักการศึกษาขุงาถา ศึกษา   
4. าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการติกตามตรวุาุบพป่ืาพการศึกษาและุัก    
5 ..าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการุระพมิ พป่ืาพืาก้ ตามมาตรกา การศึกษาขุงาถา ศึกษา       
6. าถา ศึกษา้กไุักรนารากงา ุระุนาุีรัณพุ็ รากงา ุระพมิ พป่ืาพืาก้    
7. าถา ศึกษา้กไุัก้หไมัการพัน าพป่ืาพการศึกษาุก่างตุ่พ ภณุงุากผลการุระพมิ พป่ืาพืาก้ และผลการุระพมิ พป่ืาพืาก ุก   
  

ผูไกรุกขไุมูล าปุิตตรา  ขั รุง 
     ) างาปุิตตรา  ขั รุง(  

    วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ   จ ำนวน  4 ตัวบ่งชี ้ แบบ 7.2/1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  พ .ศ . 2555 งำนประกันคุณภำพ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

   

มำตรฐำนท่ี 
จ ำนวนตัวบ่งชี้ท่ีอยู่ในแต่ละระดับคณุภำพ 

ดีมำก ด ี พอใช ้ ปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน 
1 5 3 - - - 
2 2 2 1 - - 
3 6 5 1 - - 
4 1 - - - - 
5 - 1 1 - - 
6 3 - 1 - - 
7 1 - 1 - - 

รวม 18 11 5 - - 
ระดับคุณภำพ พอใช ้

 
 

ผูไกรุกขไุมูล าปุิตตรา  ขั รุง 
     ) างาปุิตตรา  ขั รุง(  

    วั รัณ  20  พฤษืาพม  2558 
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เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

มำตรฐำนท่ี 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ   จ ำนวน  4 ตัวบ่งชี ้ แบบ 7.2/2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  พ .ศ . 2555 งำนประกันคุณภำพ 
เริ่มเก็บข้อมูล……………………………ืาพพรัก รัณ 1 ุีการศึกษา 2557………………………………….ก ำหนดส่งข้อมูล..................................20 พฤษืาพม พ .ศ . 2558………….…….. 

   
ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน ตัวบ่งชี้ท่ี ระดับคุณภำพ ค่ำคะแนน 

1.1 กัมาก 4 2.4 กัมาก 4 3.11 พุ้ชไ 3 
1.2 กัมาก 4 2.5 กั 5 3.12 กั 5 
1.3 กัมาก 4 3.1 กัมาก 4 4.1 กัมาก 4 
1.4 กั 5 3.2 กัมาก 4 5.1 กั 5 
1.5 กั 5 3.3 กั 5 5.2 พุ้ชไ 3 
1.6 - - 3.4 กัมาก 4 6.1 กัมาก 4 
1.7 กั 5 3.5 กัมาก 4 6.2 กัมาก 4 
1.8 กัมาก 4 3.6 กัมาก 4 6.3 พุ้ชไ 3 
1.9 กัมาก 4 3.7 กัมาก 4 6.4 กัมาก 4 
2.1 กั 5 3.8 กั 5 7.1 กัมาก 4 
2.2 กัมาก 4 3.9 กั 5 7.2 พุ้ชไ 3 
2.3 พุ้ชไ 3 3.10 กั 5    

 
ผูไกรุกขไุมูล าปุิตตรา  ขั รุง 

     ) างาปุิตตรา  ขั รุง(  
    วั รัณ  20  พฤษืาพม  2557 
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        วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมรำช 
 

  Website :  nkatc.ac.th 
  E – mail :   nk_atc@hotmail.com 
  ารรศัพร์  :  0-7544-5734 
  ารราาร   :     0-4455-4434 
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