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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คํานํา 

  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 42 มาตรา 47 และ 48 ไดกําหนดใหมี

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยใหสถานศึกษา

จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหเปนสวนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง   และดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และเปดเผยตอสาธารณชน 

 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.  2542   ในมาตราดังกลาว  โดยดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ใหสถานศึกษานําไปใชในการดําเนินงาน วิทยาลัยไดนํามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฉบับน้ีมาใช

เปนแนวปฏิบัติในการการควบคุมคุณภาพ   ตรวจสอบคุณภาพ   ภายใตระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552   ซึ่งผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของวิทยาลัยไดปรากฏในรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี ไดเปนการรวบรวมของคณะครู บุคลากรทุก

คน รวมไปถึงแผนกวิชา จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับแผนกวิชา และระดับบุคคล และ

คาดหวังวารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีเปนสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณและความมุงมั่นในการพัฒนา

สถานศึกษาของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 

 

        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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1. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา   

 ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 ท่ีต้ัง    : 244  หมูที่  7  ตําบลชางกลาง  อําเภอชางกลาง  

      จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย  80250 

 โทรศัพท   : 075-445734 

 โทรสาร    : 075-445735 

 E-mail  Address : nk_atc@hotmail.com 

 Website   : www.nkatc.svec.go.th 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  ไดรับการจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่   1   มกราคม  พ .ศ. 2522   เพื่อจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

 โดยกระทรวง ศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช เพื่อ

ขยายการศึกษาสูงข้ึนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวส. 

เกษตรกรรม) ตอมาเปลี่ยนช่ือเปนวิทยาลัยสิริธรรมนคร  เมื่อวันที ่ 12  กันยายน  พ.ศ.  2537  และ

เปลี่ยนช่ือเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเมื่อวันที ่ 26  กันยายน  พ.ศ.  2539  และ

หลังจากไดมีการปฏิรูประบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที2่)  พ.ศ. 2545  ใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต 4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที ่ 7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546   

 2. การจัดการศึกษา 

พ.ศ.  2524 รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2527 รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 



 

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2528 รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)   

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2532 รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษสําหรับโครงการ 

 อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท  (อศ.กช.) 

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2536 รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

พ.ศ.  2537 รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 

  รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.  2539 รับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร   

  ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 

พ.ศ.  2542 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร,  สาขาวิชาสัตวศาสตร,   

  สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

พ.ศ.  2543 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 



 

 - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

 - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.  2546 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 - ประเภทวิชาประมง   สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

 ปรัชญา 

 “เปดโอกาสใหบุคคลไดฝกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาใหบรรลุขีดความสามารถ

สูงสุดของตน” 

วิสัยทัศน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชาชีพคู

คุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาชีพคูคุณธรรม 

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี 

 3. สงเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานวิชาชีพอยางย่ังยืนดวยเทคโนโลยีและภูมิปญญา

ไทย 

 4. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอยาง

ตอเน่ือง 

 หลักสูตรการเรียนการสอน  ในปการศึกษา  2555  วิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรตอไปน้ี 

 1.  การจัดการศึกษาในระบบ  ดําเนินการจดัการศึกษาวิชาชีพประกอบดวยหลักสูตร  ดังน้ี 

  1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   

   1.1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 



 

     - สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

   1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

     - สาขาวิชาพณิชยการ 

  1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.พิเศษ) สําหรับโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการ

พัฒนาชนบท  (อศ.กช.) 

  1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

   1.3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

     - สาขาวิชาพืชศาสตร 

     - สาขาวิชาสัตวศาสตร 

     - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

   1.3.2 ประเภทวิชาประมง 

     - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

   1.3.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

     - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     - สาขาวิชาการบัญชี 

     - สาขาวิชาการตลาด 

  2. การจัดการศึกษานอกระบบ    

  เปนการใหความรูทางดานการเกษตรแกเกษตรกรและประชาชนผูสนใจทั่วไป  ซึ่งสามารถนําไป

ประยุกตใช   ในการประกอบอาชีพ  ไดแก  หลักสูตรการฝกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  และ 

โครงการ 9+1 

  3. การจัดการบริการชุมชนในดานตาง ๆ  ไดแก         



 

  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ใน พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี  และโรงเรียนสังกัด

การประถมศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนโครงการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนผูประสบอุทกภัยภาคใตของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  รวมพัฒนาชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ไดใชระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามาตรฐานที่กําหนด ตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 7 มาตรฐาน 35 ตัว

บงช้ี โดยมีการดําเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังน้ี 

 1. สถานศึกษาไดดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนดไว มีการวางแผน 

การดําเนินงานตามหลักการ และแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําป จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงช้ี จัดทําโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพให

ไดตามตัวบงช้ีที่กําหนด จัดทําระบบและกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และทุกคนมีสวนรวม  

 2. สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยแตงต้ังคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ 

การศึกษา ผลการประเมินในแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ทุกคนมีสวนรวม จัดทําคูมือการประกันคุรภาพและ

โครงสรางการบริหาร ติดตาม กํากับ ตรวจสอบ การดําเนินงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองและ

รายงานผลใหหนวยงานตนสังกัด และที่เกี่ยวของทราบ และเผยแพรสูสาธารณชน 

 3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ความกาวหนา ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

 4. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยนําผลการประเมินคุณภาพใน

สถานศึกษา  โดยตนสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปจัดทําแผนพัฒนา และดําเนินงานอยางเปนระบบ 

  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 7  มาตรฐาน 33  ตัวบงชี้  ผลการประเมินอยูในระดับ  ตองปรับปรุง  คาคะแนน  2  โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี  

มาตรฐานที ่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  อยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 

4.14 

 ตัวบงช้ีที่  1.1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป อยูใน

ระดับ ดีมาก คาคะแนน  5 



 

 ตัวบงช้ีที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพ

ของผูเรียน อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  1.3  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยูในระดับ ดีมาก 

คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  1.4  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  รอผลการประเมิน  

 ตัวบงช้ีที่  1.5  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ รอผลการประเมิน 

 ตัวบงช้ีที่  1.6  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง อยูในระดับ ตอง

ปรับปรุงเรงดวน  คาคะแนน  1 

 ตัวบงช้ีที่  1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา อยูในระดับ พอใช คา

คะแนน  3  

 ตัวบงช้ีที่  1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนน  5 

 

 มาตรฐานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา อยูในระดับ ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.00 

 ตัวบงช้ีที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน อยูในระดับ พอใช คาคะแนน  3 

 ตัวบงช้ีที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  อยูในระดับ  ดีมาก  

คาคะแนน  5 



 

 ตัวบงช้ีที่  2.3  ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ  พอใช  คา

คะแนน  3 

 ตัวบงช้ีที่  2.4  ระดับคุณภาพภายในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อยู

ในระดับ  ดีมาก  คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  2.5  ระดับคุณภาพภายในการฝกงาน  อยูในระดับ  ดี  คาคะแนน  4 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา อยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 

 ตัวบงช้ีที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยูใน

ระดับ  พอใช  คาคะแนน  3 

 ตัวบงช้ีที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับ  ดีมาก  

คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ อยูในระดับ  ดี  คาคะแนน  

4 

 ตัวบงช้ีที่  3.4  ระดับคุณภาพภายในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยู

ในระดับ  พอใช  คาคะแนน  3 

 ตัวบงช้ีที่   3.5  ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา อยูในระดับ  ดีมาก  คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  3.6  ระดับคุณภาพภายในการบริหารความเสี่ยง อยูในระดับ  ดีมาก  คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  3.7  ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผูเรียน อยูในระดับ  ดีมาก  คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  3.8  ระดับคุณภาพภายในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของ

สถานศึกษา  และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงานศูนยวิทยบริการ 

 อยูในระดับ  ดี  คาคะแนน  4 



 

 ตัวบงช้ีที่  3.9  ระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร  

อยูในระดับ  ดี  คาคะแนน  4 

 ตัวบงช้ีที่  3.10  ระดับคุณภาพภายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับ  ดี

มาก  คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่  3.11 ระดับคุณภาพภายในการบริหารการเงินและงบประมาณ อยูในระดับ  พอใช  คา

คะแนน  3 

 ตัวบงช้ีที่  3.12  อระดับคุณภาพภายในการระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษา  กับเครือขาย

ทั้งในประเทศและ  หรือตางประเทศ ยูในระดับ  พอใช  คาคะแนน  3 

 

มาตรฐานที่  4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 

 ตัวบงช้ีที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับ  

ดีมาก  คาคะแนน  5 

มาตรฐานที่  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย อยูในระดับ ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.00 

 ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัย  ของผูเรียน  อยูในระดับ  ดีมาก  คาคะแนน  5 

 ตัวบงช้ีที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัยของครู  อยูในตองปรับปรุงเรงดวน  คาคะแนน  1 

มาตรฐานที่  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

อยูในระดับ พอใช  คะแนนเฉลี่ย 3 

 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม  อยูในระดับ  พอใช  คาคะแนน  3 



 

 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  อยูในระดับ  ดี

มาก  คาคะแนน  5 

 ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  อยูในระดับ  พอใช  

คาคะแนน  3 

 ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูใน

ระดับ  ดีมาก  คาคะแนน  5 

มาตรฐานที่  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ ดี  คะแนนเฉลี่ย 3.5 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  อยูในระดับ  ดีมาก  คา

คะแนน  5 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.2  อยูในระดับ  ตองปรับปรุง  คาคะแนน  2 

จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา 

 จุดเดนของสถานศึกษา 

 1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ  

สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เฉลี่ยสะสม 2.00  ข้ึนไป  คิดเปน

รอยละ 82.57 อยูในระดับ  ดีมาก 

 2. ผูเรียนมีผลงานซึ่งแสดงถึงความรู  ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางเปนระบบ 

 3. ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพนอกเหนือจากการศึกษาในหองเรียนและ

เสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษาสามารถใชความรูใหทันกับเทคโนโลยีในปจจุบันได 

 4. ครูและนักเรียน  นักศึกษามีความตระหนักในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จึงใหความสนใจ

และติดตามผลการประเมินอยางตอเน่ือง 



 

 5. มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเน่ือง  ใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 6. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม  จัดใหมีการประชุมรวมในการ

พัฒนาเครื่องมือระหวางวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมและผูเช่ียวชาญภายนอกข้ึน  

ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  

 9. สถานศึกษาจัดใหครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง  ทั้งดานการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนางานในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 

 10. วิทยาลยัฯ ไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล  รวมกับ

แผนกวิชา  ไดทําความเขาใจและเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน  เกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET) นักศึกษาโดยการแจกเอกสารแจงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับ

การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET) พรอมคําอธิบายในกิจกรรม

หนาเสาธง  ขอความรวมมือจากงานทะเบียนเกี่ยวกับขอมูลนักเรียน  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ

การศึกษาเพื่อจัดสงขอมูลนักเรียน  นักศึกษาใหกับ  สทศ.  จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสําหรับ

เตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET) ข้ึนในช่ัวโมงกิจกรรมในทุกรายวิชาที่

ทําการทดสอบ  รวมถึงมีการรายงานผลความกาวหนาในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดวย  ไดมีการประกาศ

วิทยาลัยฯ  รายช่ือผูเขาสอบและสนามสอบ  และไดมีการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน  

นักศึกษาในวันที่ทําการสอบ  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดาน

อาชีวศึกษา  (V – NET)   

 11. มีรายวิชาชีพที่สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูรวมกับสถานประกอบการ 

 12. ครูผูสอนใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูในชุมชน  สถานประกอบการ 

 13. สถานประกอบการเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา 

 14. สถานศึกษาจัดใหนักศึกษาพบครูที่ปรึกษา  เพื่อคอยใหคําแนะนําปรึกษา  ดูแลและแกปญหา

ทั้งเรื่องการเรียน  ความประพฤติ  การรวมกิจกรรม  และปญหาอื่น ๆ  ตลอดทั้งปการศึกษา  รวมทั้ง

จัดระบบใหครูที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาในปถัดไปเมื่อนักศึกษาเรียนในระดับที่สูงข้ึนจนจบหลักสูตรน้ัน  

ซึ่งเปนผลดีตอนักศึกษา  เน่ืองจากครูที่ปรึกษาจะมีขอมูลจากอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อแกปญหาไดทันที และ

ตอเน่ือง  



 

 15.  จัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา  3D  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  และมาตรฐานประกันคุณภาพของหนวยงานที่สังกัด  โดยมีนักศึกษาเปนแกนนําดําเนินการ

ภายใตการแนะนํา  ดูแลของครูที่ปรึกษาอยางมีระบบ 

 16.  จัดกิจกรรมที่ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  จํานวน  10  โครงการ  

 17.  จัดกิจกรรมสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  จํานวน 7  โครงการ  

 18.  จัดกิจกรรมที่ปลูกฝงจิสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 16  โครงการ 

 19.  โครงการตาง ๆ  ที่ไดดําเนินการเพื่อบริการวิชาชีพสูสังคม  มีแผนปฏิบัติงาน  และดําเนิน

โครงการ  ไดเสร็จสิ้นตามปงบประมาณฯ  มีรายงานผลการดําเนินงานที่เปนปจจุบันและตอเน่ือง   

 20.  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยไดมีการอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับบุคลากร  ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ระดับบุคคล  ตลอดจนจัดทํา

ในระดับแผนกวิชา  และสถานศึกษา  และมีการเผยแพรสูสาธารณชน 

จุดท่ีตองพัฒนาของสถานศึกษา     

 1. ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการทํางานนอยมาก 

 2. ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนเปนช้ินงาน  และมีการสรุปผลที่ชัดเจน 

 3. ผูเรียนขาดความตระหนักในการเตรียมความพรอมที่จะออกไปทํางาน  

 4. นักเรียนในระดับ  ปวช.  สาขาเกษตรศาสตรไมคอยมีความรูดานเทคโนโลยีในการคนควาหา

ขอมูลเทาที่ควร  จึงควรจัดใหมีการพัฒนาใหนักเรียนมีวิชาเรียนที่สอดคลองกับการใชเทคโนโลยีใน

การศึกษาคนความากข้ึน 

 5. แผนกสาขาวิชาไมมีแผนงาน  โครงการที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนใหบรกิารวิชาการ  

วิชาชีพแกชุมชนเพื่อสงเสริม  พัฒนาทักษะของผูเรียน 

 6. จํานวนนักเรียน  นักศึกษา  ตอครูที่ปรึกษามีจํานวนไมมากนักจึงติดตามใหนักเรียน  

นักศึกษา  เขารับการประเมินไดมาก 



 

 7. ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ได นําไปใช

ประโยชนตองานอาชีพในชุมชน ทองถ่ิน นอยมาก 

 8. ใหมีการบันทึก  การเก็บขอมูล  การรายงานผลการใชทรัพยากรรวมกันภายใน/ระหวาง

แผนกวิชา/งาน/ฝาย  ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  

 9. ครูผูสอนใหความสําคัญในการจัดการศึกษาจากแหลงการเรียนรูภายนอก  หรือในชุมชนโดย

เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติมแกผูเรียน 

 10. ครูที่ปรึกษาสวนใหญทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา  ดูแล  และแกปญหาของนักศึกษา  แต

ขาดการรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูที่ปรึกษาในแตละภาคเรียน 

 11. ควรกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี  ให

เพิ่มข้ึนอยางนอย  10  กิจกรรม  เพื่อที่จะใหนักศึกษามีจิตสํานึกและมีเจตคติที่ ดีในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี  มากย่ิงข้ึน               

 12. ตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณมาในตนปงบประมาณ จะชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ไมตองเรงรีบดําเนินงานในชวงสิ้นปงบประมาณ 

 13. การรายงานการใชจายงบประมาณตองมีความถูกตองและชัดเจน  เพื่อความมีประสิทธิภาพ

ของการรวบรวมและรายงานขอมูล 

5. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 

 1. เปดโอกาสใหผูเรียน  คร ู ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานภาครัฐและเอกชน  เขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา 

 2. จัดการศึกษาโดยเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อสรางอัตลักษณของสถานศึกษา 

ใหเปนไปตาม  ปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจ  ที่สอดรับกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพ  คุณธรรม  และสอดคลอง  กับความตองการของตลาดแรงงาน 

 3. ใชระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงคที่สังคมตองการ และสามารถสําเร็จการศึกษาได ในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 



 

 4. พัฒนาและปรับปรุงแตละแผนกวิชา  ใหมีหองปฏิบัติงาน  ที่มีครุภัณฑและอุปกรณการเรียน

เพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 

 5. สงเสริมและสนับสนุนใหครูทํางานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ  เพื่อใชในการพัฒนา

ผูเรียน 

 6. สงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน/ช้ินงาน  และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

 7. สนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ  ที่สามารถนําไปใชประโยชน 

ในงานอาชีพ  เผยแพรสูชุมชน  ทั้งในระดับทองถ่ิน  จังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

 8. พัฒนาศักยภาพผูเรียน  ใหเปนแกนนําในการใหบริการวิชาชีพสูชุมชนและสังคม  และมี

รายไดระหวางเรียน 

 9. พัฒนางานฟารมใหเปนแหลงเรียนรู  ทั้งภายในวิทยาลัยและแกชุมชนภายนอก 

 10. มีการนิเทศ  กํากับ  และประเมินผล  ผลการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง  โดยผูบริหาร  โดย

ยึดการปฏิบัติคุณภาพ PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี  1 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

1.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                            

 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ กรรมการ

การอาชีวศึกษา  ไดรับการจัดต้ังเมื่อวันที่   1  มกราคม  พ.ศ. 2522   เพื่อจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ต้ังอยูเลขที่  244  หมู  7  ตําบลชางกลาง  

อําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนสายบานสอง - นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ทั้งหมด  783  ไร  

300  ตารางวา 

  บุคคลผูดํารงตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

  ตุลาคม พ.ศ.  2523 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 นายอาสา คงวิทยากุล 

  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 - สิงหาคม  พ.ศ.  2532 นายปลอบ หนูย้ิมซาย 

  สิงหาคม  พ.ศ.  2532 - ตุลาคม  พ.ศ.  2536 นายจงรัก วณิชาชีวะ 

  ตุลาคม  พ.ศ.  2536 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2543 นายประกอบ รัตนพันธ 

  มีนาคม  พ.ศ.  2544 - ตุลาคม  พ.ศ.  2551 นายประเสริฐ ชูแสง 

  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 - พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 นายนิวัตร ตระกูลสันติ 

  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 - ปจจุบัน นายวิศวะ คงแกว 

 

 



 

 1.1.2 ขนาดและท่ีต้ัง 

 ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 ท่ีต้ัง   : 244  หมูที่  7  ตําบลชางกลาง  อําเภอชางกลาง   

      จังหวัดสุราษฎรธานี  รหัสไปรษณีย  80250 

 โทรศัพท  : 075-445734 

 โทรสาร   : 075-445735 

 E-mail  Address : nk_atc@hotmail.com 

 Website  : www.nkatc.svec.go.th 

 

7. ขอมูลอาคารและและสิ่งกอสราง 
 

ลําดับ ช่ืออาคาร ขนาด จํานวน สภาพการใชงาน 
ป  พ.ศ.ที่     

กอสราง 

1 อาคารพืชกรรม 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2523 

2 อาคารสัตวบาล 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 2523 

3 อาคารชางกลเกษตร 8 x 48  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2523 

4 อาคารเรียน  1 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 2524 

5 เรือนเพาะชําไมผล 8 x 16  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2524 

6 โรงเรือนเล้ียงไกไข 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2524 

7 โรงเรือนไกไข 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2524 

8 โรงฝกงานชางเกษตร 12 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2524 

9 อาคารหองสมุด 8 x 24  ม. 1  หลัง  2524 



 

10 โรงเก็บรถแทรกเตอร 5.5 x 40  ม. 1  หลัง  2524 

11 โรงอาหารและรานสหกรณวิทยาลัยฯ 10 x 28  ม. 1  หลัง  2524 

12 บานพักครู 6 x 12  ม. 4  หลัง  2524 

13 คอกโคเน้ือ 8 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2525 

14 โรงเก็บ บด  และผสมอาหารสัตว 7.5 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาแผนกวิชาสัตวศาสตร 2525 

15 โรงอาหารและหอประชุม 12 x 56  ม. 1  หลัง  2526 

16 อาคารพัสดุ 12 x 20  ม. 1  หลัง  2526 

17 อาคารระบบนํ้าประปา - 1  หลัง  2526 

18 อาคารอํานวยการ 10 x 27  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานฝายบริหาร 2527 

19 อาคารเพาะชํา 12 x 20  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2527 

20 โรงเก็บปุยและยาฆาแมลง 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร 2527 

21 ฉางและลานตากเมล็ดพืช 16 x 34 1  หลัง  
2527 

 

22 คอกสุกรขุน 13.5 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

23 คอกสุกรพันธุและคอกคลอด 9 x 21  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

24 คอกฟกและเล้ียงลูกไก 7 x 24  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

25 คอกโคทั่วไป 7.5 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2527 

26 บานพักครู 6 x 12  ม. 7  หลัง  2527 

27 อาคารเรียน 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2528 

28 อาคารฝกอบรมและบริการวิชาชีพ 8 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรียนและฝกอบรม 2528 

29 อาคารพยาบาล 6 x 11.56  ม. 1  หลัง  2528 

30 โรงเรือนเก็บเมล็ดพันธุ 7 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร 2528 



 

31 คอกโคนมและโรงรีดนม 9 x 24  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาแผนกวิชาสัตวศาสตร 2528 

32 คอกเปด 9 x 28  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2528 

33 คอกคลอดและเล้ียงลูกโค 5 x 20  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2528 

34 อาคารอนุบาลลูกปลา 8 x 21  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาประมง 2528 

35 อาคารแปรรูปและจําหนายผลผลิต 9 x 16  ม. 1  หลัง 
อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร 
2528 

36 โรงฝกงานชางกลเกษตร 12 x 40  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2528 

37 โรงเก็บเครื่องทุนแรงเกษตร 12 x 24  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2528 

38 โรงเก็บเครื่องมือชางเกษตร 12 x 28  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 2528 

39 บานพักครู 8 x 8  ม. 4  หลัง  2528 

40 อาคารหองนํ้าหองสวม 4 x 4  ม. 4  หลัง  2528 

41 บานพักครู 6 x 10  ม. 17  หลัง  2529 

42 อาคารหองนํ้าหองสวม 4 x 4  ม. 2  หลัง  2529 

43 หอพักนักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2538 

44 อาคารเรียน  3 10 x 50  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพื้นฐาน 2539 

45 อาคารเรียน 760  ตรม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 2539 

46 หอพักนักศึกษาหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2539 

47 อาคารปฏิบัติการเพาะเล้ียง 10 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาประมง 2540 

48 หอประชุมนักศึกษาชาย 15 x 20  ม. 1  หลัง  2540 

49 โรงเรือนเล้ียงไกกระทง 6 x 23  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2541 

50 หอประชุมนักศึกษาหญิง 10 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2541 

51 หอประชุมนักศึกษาหญิง 10 x 26  ม. 1  หลัง  2541 



 

52 โรงจอดรถนักเรียน - นักศึกษา 5 x 40(3)  ม. 1  หลัง  2541 

53 สนามบาสเกตบอล 16 x 32 ม. 5  สนาม  2541 

54 อาคารเครื่องกรองนํ้า 2.5 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

55 โรงจอดรถ  (อาคารอํานวยการ) 7 x 40  ม. 1  หลัง  2541 

56 อาคารหองนํ้าหองสวม 4 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

57 อาคารเรียนพืชศาสตร 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร 2542 

58 อาคารเรียนสัตวศาสตร 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

59 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 9 x 25  ม. 1  หลัง อาคารเรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2542 

60 อาคารปฏิบัติการไมผล 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2542 

61 อาคารปฏิบัติการเห็ด 6 x 21  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาพืชศาสตร 2542 

62 อาคารปฏิบตัิการสัตวปก 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

63 โรงเรือนเล้ียงไกไข  2 6 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

64 คอกสุกรขุน 13.5 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2542 

65 อาคารหอพระ 6 x 6  ม. 1  หลัง  2542 

66 สํานักงาน  อกท. 8 x 20 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงาน  อกท. 2542 

67 โรงจอดรถ  (คณะวิชาสัตวศาสตร) 5.30 x 20  ม. 1  หลัง  2542 

68 อาคารศูนยวิทยบริการ 30 x 30 ม. 1  หลัง 
อาคารปฏิบัติงานหองสมุด, ส่ือการเรียน

การสอน  และงานเอกสารการพิมพ 
2544 

69 สนามบาสเก็ตบอล 16 x 32  ม. 2  สนาม  2544 

70 โรงชําแหละ 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2545 

71 อาคารที่พักครูรวม 8 x 10  ม. 1  หลัง ที่พักครู 2545 

72 อาคารที่พักคนงาน 12 x 12  ม. 1  หลัง ที่พักคนงาน 2545 



 

73 อาคารเก็บเครื่องมือคนงานกลาง 8 x 8 ม. 1  หลัง เก็บเครื่องมือ 2545 

74 ระบบประปาเพิ่มเติม    2545 

75 อาคารหองนํ้าหองสวม 2 x 3  ม. 2 หลัง หองนํ้าหองสวม 2545 

76 อาคารรับประทานอาหาร 8 x 8 ม. 1 หลัง รับประทานอาหาร 2545 

76 อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 8 x 30 ม. 1 หลัง อาคารเรียน 2547 

77 อาคารเอกสารการพิมพ 4 x 6 ม. 1 หลัง เอกสารการพิมพ 2550 

78 โรงเรือนสุกรขุนระบบปด 12 x 80 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2552 

79 โรงเรือนพอแมพันธุสุกรระบบปด 12 x 40 ม. 1  หลัง อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาสัตวศาสตร 2552 

 

  1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ต้ังอยูตอนกลางคอนไปทางทิศตะวันตกของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช  หางจากจังหวัด  53  กิโลเมตร  มีเน้ือที่ประมาณ  236.33  ตารางกิโลเมตร  มี

อาณาเขตติดตอ  ดังน้ี  

 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอฉวาง 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอลานสกา 

 ทิศใต   ติดตอกับอําเภอทุงสง อําเภอนาบอน 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอนาบอน อําเภอฉวาง 

 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เปนพื้นที่ราบเชิงเขา  พื้นที่โดยทั่วไปปลูกยางพารา  สวนผลไม

และทํานาในพื้นที่ราบลุม  อําเภอชางกลางมีอุณหภูมิคอนขางสูงตลอดป  มีเพียง  2  ฤดู  คือ  ฤดูรอน 

ระหวาง  เดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม  มีอากาศรอนตลอดฤดู  และฤดูฝนระหวางเดือน  มิถุนายน -

มกราคม  เปนแหลงตนกําเนิดแมนํ้าตาป  ไดแก  คลองจัง  คลองมิน  คลองจันดี  ไหลลงสูคลองฉวางและ

มีภูเขาสําคัญ  ไดแก  เขาหลวง  เขาธง  เขาเหมน 



 

 ประชากร 

 

ลําดับท่ี ตําบล จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

1 ชางกลาง 8,671 8,762 17,433 5,203  

2 หลักชาง 3,712 3,751 7,463 2,276  

3 สวนขัน 2,435 2,542 4,977 1,524  

 14,818 15,055 29,848 9,033  

(ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เดือน

พฤษภาคม  2553) 

 การปกครองทองถ่ิน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่ จํานวน 3 แหง ดังน้ี 

 1. องคการบริหารสวนตําบลชางกลาง (ขนาดกลาง) 

 2. องคการบริหารสวนตําบลหลักชาง (ขนาดเล็ก) 

 3. องคการบริหารสวนตําบลสวนขัน (ขนาดเล็ก) 

 ดานการศึกษา 

 มีสถาบันในอําเภอชางกลาง ดังน้ี 

 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 2. โรงเรียนสังกัด สปช. จํานวน 19 แหง 

 3. โรงเรียนกรมสามัญศึกษา จํานวน 1  แหง 

 4. โรงเรียนสังกัด สช. จํานวน  4  แหง 



 

 ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 ศาสนา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 มีวัดทั้งสิ้น 11 วัด ซึ่งในจํานวนน้ี มีวัด

มะนาวหวาน อันเปนวัดเกาแกสรางสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณป พ.ศ. 2225 ไดรับพระราชทาน วิสงคาม

สีมา เมื่อ พ.ศ. 2230 ไดยกฐานะเปนอารามหลวง ช้ันตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 ปจจุบัน

มีภิกษุสามเณรจํานวน ประมาณ 100 รูป โดยพระครูสถิตวิหารธรรม เปนเจาอาวาส  

ดานเศรษฐกิจ 

 พื้นที่ของ  อําเภอชางกลาง  เปนพื้นที่ เนินที่ราบ  แถบบริเวณเทือกเขาหลวงแนวทางทิศ

ตะวันออกพื้นที่เปนแหลงที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณมีปาไมภูเขา  สายนํ้า  ตลอดแนวเขา  เหมาะ

แกการปลูกพืชยืนตนและทําสวนไมผล  โดยเฉพาะพื้นที่สวนใหญปลูกยางพารา  สวนไมผล  ไมยืนตน 

ตอมาพื้นที่ไมผล  จําพวกทุเรียน  มังคุด  ลองกอง  และเงาะ  มีการนิยม  ปลูกกันมากข้ึน  และเปนพืช

เศรษฐกิจสําคัญรองจากยางพารา  ในอําเภอชางกลางเคยมีช่ือเสียงในดานการพัฒนาการเกษตร 

โดยเฉพาะการดําเนินการองคกรกลุมเกษตรกรทําสวนชางกลาง  ทําธุรกิจเรื่องยางพารา  และกาแฟจน

เปนที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วภาคใต  ในปจจุบันก็เชนกันการทองเที่ยวเกษตรชางกลาง  สรางช่ือเสียงใน

ดานภูมิปญญา  ดานการเกษตร  เชน  การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  การเพาะเห็ดหอม  เทคนิคจุลินทรียชีวภาพ

ในการพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาไมผลเพื่อการสงออก  มังคุด  ทุเรียน 

 1.1.4 งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น    36,250,160.13   บาท  รายละเอียดในตารางท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี  1.1 งบดําเนินการ  งบประมาณประจําปการศึกษา  2555 

  

 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1. งบบุคลากร   

 (เงินเดือน,   เงินประจําตําแหนง,   เงินวิทยฐานะ,  คาจางลูกจางประจํา)                

 

29,601,938.62 

2. งบดําเนินงาน 1,337,206.12 

     2.1   

     2.1    คาสาธารณูปโภค 1,236,864.30 

3. คาเสื่อมราคา 3,026,809.60 

4.  งบเรียนฟรี ๑๕ ป :  คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพื้นฐาน)  

     4.1    คาจัดการเรียนการสอน 106,777.50 

     4.2    คาหนังสือเรียน + เครื่องแบบ+ อุปกรณ + กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 283,596 

5. งบรายจายอื่น ๆ  (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)  

     5.1 โครงการ Fix it  Center 286,975.05 

 5.2    สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 159,992.94 

     5.3    โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 40,000 

     5.4    โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน 170,000 

รวมงบดําเนินการท้ังสิ้น 36,250,160.13 

 

 



 

1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.  2545 ปรับปรุง พ.ศ.  2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.  

2546  รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังน้ี  

  1.2.1 จํานวนผูเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา   ประจําปการศึกษา 2555 ดังแสดงใน

ตารางที่  1.2  ถึงตารางที่ 1.5   

ตารางท่ี  1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร  เพศ 

  

 หลักสูตร 
รวม 

ระดับชั้น ปกติ  +ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช .1 121 79 - - 121 79 200 

ปวช .2 101 45 - - 101 45 146 

ปวช .3 69 102 - - 69 102 171 

รวมระดับ ปวช.   291 226 - - 291 226 517 

ปวส .1 24 30 - - 24 30 54 

ปวส .2 38 37 - - 38 37 75 

รวมระดับ ปวส. 62 67 - - 62 67 129 

รวมท้ังหมด 353 293 - - 353 293 646 

 

 



 

ตารางท่ี  1.3 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนง 

 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 

 

จํานว

น 

(คน) 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
นฯ

 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โ

ท 

ป.
 ต

ร ี

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
/ค

ศ.
1 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผูบริหารและรองฯ 5 5 - - 4 1 - 5 - - - 3 2 - 

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ 12 10 - 2 2 10 - 4 8 1 1 7 3 - 

แผนกวิชา ประมง 7 6 1 - 3 4 - 3 4 - - 6 - - 

แผนกวิชา สัตวศาสตร 10 10 - - 9 1 - 2 8 - - 9 1 - 

แผนกวิชา ชางเกษตร 7 4 3 - 7 - - 1 5 1 1 7 - - 

แผนกวิชา พืชศาสตร 9 7 2 - 6 3 - 2 7 - - 4 3 - 

แผนกวิชา  บริหารธุรกิจ 23 9 1

2 

2 1 22 - 5 18 - - 8 1 - 

แผนกวิชา อุตสาหกรรม 3 3 - - 1 2 - - 3 - 1 2 - - 

รวมท้ังหมด 76 54 1

8 

4 33 43 - 22 53 2 3 46 10 - 

 

ตารางท่ี  5 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน  สถานภาพ  เพศ  วุฒิ

การศึกษา 

 

 



 

งานตามโครงสรางบริหาร

สถานศึกษา 

 

จํานวน 

(คน) 

 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง  

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ยา
ตร

 ี

สูง
กว

า 
ป.

ตร
 ี

ขาราชการ ก.พ. 2 2 - - - 2 - - - 2 - 

ลูกจางประจํา 16 - - - 15 1 4 7 8 1 - 

ลูกจางช่ัวคราว 18 - - - 13 5 11 6 1 - - 

            

รวมท้ังหมด 36 2 - - 28 8 15 13 9 3 - 
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1.3 ระบบโครงสรางบริหาร 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล ร วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการ

บริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางบริหารงานดังน้ี  

 

 

นายวิศวะ   คงแกว 

ผูอํานวยการวิทยาลัย 

 

นายนิวัตร  ตระกูลสันต ิ

 

นางสาววัฒนา   ตั้งพินิจกุล 

 

นายไพบูลย  ดานสกุล 

 

นายอภิชาติ  พิกุลทอง 

 

นางปราณี  ตั้งเกียรติกําจาย 

 

นายสุวิทย  เพ็ญสวัสดิ ์

 

นางคณิศร  ชูชื่น 

 

นางธนัญญา  ลั่นซาย 

 

นายปราโมทย  สหายรักษ 

 

นายชัยพร   ถูกตอง 

 

นางอัญชลี   รักขาว 

นางปยมาศ  สุวรรณมณ ี

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 

นางสาวเอมพวัลย  ศรีมุกข 

 

นางจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ  

 

นางสาววนิดา  ศรีอินทร 

 

นางสาวสุจิตตรา  บุญมา 

 

นายสมพร   สองเมืองสุข 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล
 

นายภิญโญ  จางบัว 

 

นายประสิทธ์ิ  สวุรรณา 

 

นายพัฒนา  ทุงโพธ์ิตระกูล 

 

นายพัฒนา  ทุงโพธ์ิตระกูล 

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน 

นายทํานูน  บุญยารุณ 

หัวหนาแผนกวิชาสามัญ

 

นายทํานูน  บุญยารุณ 

 

นางพรทิพย  คงแกว 

 

นางประทุม   ไกรรอด 

 

นายสุนทร  บูรณพงษทอง 

หัวหนางานโครงการพิเศษและ

 

นางสายใจ   ตระกูลสันต ิ

 

นายวิเชียร   บัวช่ืน 

 

นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา 

นางสุจิรา   สายนาค 

หัวหนางานวัดผลและ

 

นางกุลศานต  เจริญสม 

 

นายภิญโญ  จางบัว 

 

นายไสว  เล่ืองสีนิล 

นายวิรัช   ชวยกาญจน 

หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 

นางอําภา  กงเมง 

หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
 

นางมัณฑนา   เจริญสม 



 

 1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ลําดับท่ี ผลงานดีเดน หลักฐานอางอิง 

1. เขารวมโครงการประเมินผลการดําเนินงานศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจชุมชน ใหไว ณ วันที่  11  

กุมภาพันธ  2556 

โลเกียรติประวัติ จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ผานการพิจารณาคัดเลือกเปนหนวย อกท. ดีเดน  

ระดับภาค ภาคใตอันดับที่ 1 ในการประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามรมราชกุมารี   

ระดับภาค  ภาคใต  ครั้งที่  34  ระหวางวันที่  19 - 

23 พฤศจิกายน  2555  ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีกระบี ่

เกียรติบัตร 

3. ไดนํานโยบายสงเสริมความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ  กับสมาคมวิชาชีพ องคกรวิชาชีพใน

การจัดอาชีวศึกษารวมกันและมีผลสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา  ระดับดีมาก

(STAR)  ใหไว ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

4. รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผูสอนดีเดน ประจําป 2555 

นางธิดารัตน เทพรัตน 

เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 

5. รางวัลหน่ึงแสนครูดี ผอ.1 คน /รองฯ 2 คน /ครู 13 

คน 

เกียรติบัตร 

 

  



 

1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําป

การศึกษา 2555  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

1.5.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  

  

3.4.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

1.5.2 การพัฒนาผูเรียน 

 

 

3.4.2 ผูเรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน มี

ศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

1.5.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน     

การสอน   

3.4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะและจัดการ

เรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.5.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง

วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ

งานวิจัย 

 ผู เรียนและครูผูสอนทําวิจัยและพัฒนา

ผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรม 

1.5.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชน    

และสังคม 

          บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน องคกร 

ภาครัฐ เอกชน และหนวยงานตางๆ 

1.5.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู   

 

 มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมี

สภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเปนแหล ง

เรียนรู 

1.5.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม 



 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

1.5.8 การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก  

 สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการ

จัดการศึกษา 

1.5.9   การประกันคุณภาพการศึกษา           ผูสําเร็จการศึกษา 

 



 

1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  

   ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา  2555  ซึ่งประชาคม

ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

1.6.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของผูเรียน 

ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

 ผูเรียน ครู และบุคลากรภายใน 

สถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  1.6. 2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท             

                      

 ไมมี เห ตุทะเลาะวิวาทเกิดข้ึน ภายใน

สถานศึกษา 

1.6. 3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด      ไมมีสิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา 

1.6. 4  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การต้ังครรภ      

กอนวัยอันควร         

 ผูเรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ไมมีพฤติกรรม ดานชูสาว 

1.6. 5  ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม   

 

 ผู เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 

สถานศึกษา ไมมีพฤติกรรมมั่วสุม ดานการ

พนัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี  2 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

 1. ปรัชญา 

  “เปดโอกาสใหบุคคลไดฝกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาใหบรรลุขีดความสามารถ

สูงสุดของตน” 

 2. วิสัยทัศน 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เปนสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศทาง วิชาชีพคู

คุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมุงสูมาตรฐานสากล 

 3. พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาชีพคูคุณธรรม 

  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี 

  3. สงเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานวิชาชีพอยางย่ังยืนดวยเทคโนโลยีและภูมิปญญา

ไทย 

  4. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอยาง

ตอเน่ือง 

 

  

 

 

 

 



 

 2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังน้ี 

 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

2.2.1 การบริหารจัดการ

สถานศึกษา  

  

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

1) พัฒนากา รบริห าร ง านขอ ง

ผู บ ริ ห า ร ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น

ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความ

โปรงใส  ตรวจสอบได 

2) จัดและพัฒนาโครงสรางการ

บริหารสถานศึกษาให เปนไปตาม

ระเบียบของ  สอศ. 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศ  ของ

สถานศึกษา  ใหเปนปจจุบันและมี

ความถูกตองของขอมูลและนําการ

จัดการความรูมาใชในการพัฒนา

การศึกษา 

4) พัฒนาระบบนิเทศ  ติดตาม

ตร วจ ส อบ   ป ร ะ เ มิ น ผ ล   ก า ร

ปฏิบัติงาน  ใหมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาระบบและกลไกการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง

สถานศึกษาเข าสู การป ฏิบั ติงาน

ตามปกติของบุคลากรทุกระดับ 



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

2.2.2 การพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ผู เ รี ย นมี ก า ร พัฒ นา คุณภาพ

ทางการเรียน  มีศักยภาพและมี

คุณลักษณะพึงประสงคตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

1) จัดทําระบบการดูแลนักเรียน

อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

2) จัดบริการตรวจสอบสารเสพติด

ใหกับผูเรียน 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดี 

  งามในวิชาชีพรวมทั้งดานบุคลิกภาพ 

และมนุษยสัมพันธ 

4) จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) ประสานเครือขายผูปกครอง

และชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียน 

6) พัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษาที่สถานประกอบการหรือ

หนวยงานพึงพอใจ 



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ส ถ า น ศึ กษ ามี ห ลั ก สู ต ร ฐ า น

สมรรถนะและจัดการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7) ปรับพื้นฐานผูเรียนใหมีความรู

ความขาใจในหลักการสื่ อสารทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

นํามาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

8) พัฒนาความรูและทักษะการใช

เทคโนโล ยีที่ จํ า เปนในการ ศึกษา

คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

2.2.4 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า

ผลงานโคร ง ง านทาง วิชา ชีพ  

สิ่ ง ประ ดิษฐ   น วัตกรรมและ

งานวิจัย 

ผูเรียนและครูผูสอนทําวิจัยและ

พัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

1) ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห

ครูผูสอนและนักเรียน  นักศึกษา  ทํา

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ

โครงงาน 

2) ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห

ครูผูสอนและนักเรียน  นักศึกษา  ทํา

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ

โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ

และ/หรือนําไปเผยแพรระดับชาติ 

3) จัดงบประมาณสําหรับใชในการ

สราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  

ใหสอดคลองกับภารกิจตามนโยบาย

และตามความตองการของผูทํา 

4) จั ด กิ จ กร รม เผ ยแพร ข อ มู ล

ข า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ น วั ต ก ร ร ม  



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน

ดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย 

2.2.5 การบริการทางวิชาการ

วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

 

บริการวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนองคกรภาครัฐ  เอกชนและ

หนวยงานตาง ๆ  ตามนโยบาย

รัฐบาล  และความตองการของ

ผูรับบริการ 

1) จัดกิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพใหกับ

ประชาชนทุกระดับ 

2) จัดงบประมาณสําหรับกิจกรรม/

โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝก

ทักษะวิชาชีพใหสอดคลองกับภารกิจ

ตามนโยบายและตามความตองการ

ของประชาชน 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ

แหลงการเรียนรู   

สถานศึกษามีอาคารสถานที่  วัสดุ

ฝก  ครุภัณฑ  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ ทั นสมัยและจั ด

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปน

แหลงเรียนรู 

1) พัฒนา  ปรับปรุงและซอมแซม

ระบบคอมพิวเตอร  ใหเหมาะสมและ

เพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

2) พัฒนา  ปรับปรุง  และซอมแซม  

อาคารเรียน  หองเรียน  โรงฝกงาน  

หองปฏิบัติการ  ใหเหมาะสมและมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  และ

เกิดประโยชนสูงสุด 

3) พัฒนา  ปรับปรุง  และซอมแซม

ศูนยวิทยบริการ  ใหเหมาะสมเอื้อตอ

การเปนแหลงเรียนรู 

4) พัฒนา  ปรับปรุง  และซอมแซม  

ครุภัณฑและอุปกรณใหเพียงพอ  มี

ความเหมาะสมและทันสมัย  อยูใน



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สภาพใชงานไดดี 

5) จัดระดมทรัพยากรจากแหลง

ต าง  ๆ   ทั้ ง ภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

7) พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศใหมีความทันสมัยเพียงพอ

และเหมาะสมกับความตองการศึกษา

คนควาของนักเรียน 

8) จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ภ า ย ใ น

สถาน ศึกษา   ให น าอ ยู   มีความ

ปลอดภัย  เหมาะสมกับการเปนแหลง

เรียนรู 

 

2.2.7 ก า ร พั ฒ น า ค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและ

วิชาชีพ  มีคุณธรรมจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

 

1) สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

2) จัดกิจกรรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางเปน 

ระบบและตอเน่ือง 

3) สงเสริมและสนับสนุนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเขารับการ

พัฒนาจากหนวยงานตนสังกัดและ



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

หนวยงานอื่น ๆ 

2.2.8 การสรางเครือขายความ

รวมมือในการจัดการศึกษา        

                                        

                              

                                         

มีเครือขายความรวมมือในการจัด

การศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

1) สรางเครือขายความรวมมือกับ

ส ถ า นป ร ะก อ บ ก า ร ร ว ม กั น จั ด

การศึกษา 

2) จัดหาผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  

หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  มีสวนรวมใน

การพัฒนาผูเรียน 

 

 2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง                   

 เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด

มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดังน้ี 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

2.3.1 ความ เสี่ ย งด านความ     

ปลอดภัยของผู เรียน ครู และ     

บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

ผูเรียน  ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษามีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1) จัดระบบการปฏิบัติหนาที่

เวรยาม  ในสถานศึกษา 

2) สรางจิตสํานึกการมีสวนรวม

ในการชวยดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของสวนรวม 

2.3.2 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก า ร

ทะเลาะวิวาท                   

                                        

                                       

ไมมี เห ตุทะเลาะวิวาทเกิด ข้ึน

ภายในสถานศึกษา 

1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานใหมี

ป ร ะสิ ท ธิภ าพ   ไ ด แ ก   ก า ร

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน  การเผาระวัง  การ

ตรวจคนอาวุธ  การกํากับติดตาม  



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

และรายงานผล 

2) จัดกิจกรรมสรางเสริมการ

ทํางานรวมกัน  การสรางความรัก

ความผูกพัน  ความเอื้ออาทรตอ

กัน  ภายในสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ืองและเหมาะสม 

2.3.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด   

  

ไมมีสิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา 1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การ

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน  การคัดกรอง  การเผา

ระวัง  การตรวจคนและการตรวจ

สารเสพติด  การกับกําติดตาม  

และรายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพ

ติด  อยางตอเน่ืองและเหมาะสม 

2.3.4 ความ เสี่ ย งด านสั งคม  

เชน  การต้ังครรภกอนวัยอันควร 

        

ผูเรียน  ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาไมมีพฤติกรรมดานชู

สาว 

1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การ

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงาน  การคัดกรอง  การเผา

ระวัง  การกํากับติดตาม  และ

รายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู  ความ



 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

เขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษา  อยาง

ตอเน่ืองและเหมาะสม 

3) จัดกิจกรรมส ง เสริ มการ

ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห มี คุ ณ ธ ร ร ม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณ

วิ ช า ชี พ อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง แ ล ะ

เหมาะสม 

2.3.5 ความเสี่ยงดานการพนัน     

และการมั่วสุม   

 

ผูเรียน  ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาไมมีพฤติกรรมมั่วสุม

ดานการพนัน 

1) จัดระบบการดูแลผู เ รียน  

และบุคลากรภายในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การ

มอบหมายหนาที่  การจัดทําคูมือ

ปฏิบัติ  การคัดกรอง  การเผา

ระวัง  การกํากับติดตาม  และ

รายงานผล 

2) จัดกิจกรรมใหความรู  ความ

เขาใจเกี่ยวกับโทษของการเลน

การพนัน  อย างตอ เ น่ืองและ

เหมาะสม 

3) จัดกิจกรรมส ง เสริ มการ

ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห มี คุ ณ ธ ร ร ม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณ

วิ ช า ชี พ อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง แ ล ะ

เหมาะสม 

 



 

 2.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สอง 

 

1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําป

ตามรายมาตรฐานและตัวบงช้ี  มีการ

กําหนดเปาหมาย  (ความคาดหวัง)  

ความสําเร็จตามตัวบงช้ี  จัดทําโครงการ/

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพใหไดคุณภาพตาม

ตัวบงช้ีที่กําหนด 

1) แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ  ศึกษาผลการประเมินในแตละ

มาตรฐานและตัวบงช้ี  วิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  และจุดที่

ควรพัฒนา 

3) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป  โดย

กําหนดเปาหมาย  ความสําเร็จตามตัวบงช้ี  จัดทําโครงการ/

กิจกรรม/การดําเนินงาน  ดวยการมีสวนรวมของทุกฝาย 

4) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2) จัดทําระบบและกระบวนการ  การ

ตรวจสอบติดตาม  ประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาโดยมีระบบ

ปฏิบัติและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

1) แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ  จัดทําแผนงาน/โครงการ  

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  และโครงสรางการบริหารระบบ

การติดตาม  ตรวจสอบ 

3) รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3) จัดทําระบบและกลไกการประเมิน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  โดย

มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  มี

ผูรับผิดชอบ  และนําผลการประเมินมา

1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ  ศึกษาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทําแผนงาน/



 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง โครงการ  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  และโครงสรางบริหาร

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

3) รายงานผลการประเมินและเสนอแนวทางการปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

4) สถานศึกษาควรเชิญภาคีและสถาน

ประกอบการมารวมมือหรือทําขอตกลงใน

การจัดการศึกษาใหกวางข้ึนโดยมีแผนการ

จัดการศึกษารวมกันในดานวิชาชีพหรือ

ระบบทวิภาคี 

1) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความรวมมือจัดทํา

แผนงาน/โครงการ  รวมกับสถานประกอบการ 

2) รายงานผลการดําเนินงาน 

5) สถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาครู

ทั้งดานความรู/ประสบการณในวิชาที่สอน

และกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน 

1) งานบุคลากรจัดทําแผนงาน/โครงการ  รวมกับครูผูสอน 

2) รายงานผลการดําเนินการ 

6) สถานศึกษาควรวางแผนใหหนวย

งานวิจัยฯรวมกับฝายวิชาการประสานกับ

หนวยวิจัยภายนอกพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐตาง ๆ  ที่สถานศึกษามีความ

ชํานาญและนําผลงานที่ ได ไปพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหมากย่ิงข้ึน 

1) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  งานความ

รวมมือ  และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดทํา

แผนงาน/โครงการ  รวมกับหนวยงานวิจัยภายนอก 

2) รายงานผลการดําเนินการ 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตน

สังกัด 

 

1) สถานศึกษาควรติดตามนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาอยางตอเน่ือง 

1) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจัดทําแผนงาน/

โครงการ  ติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  ในแผนปฏิบัติ

การประจําป 

2) ติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและจัดทําฐานขอมูล



 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

ใหเปนปจจุบัน 

3) รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯ  ทราบอยาง

ตอเน่ือง 

2) สถานศึกษาควรรายงานขอมูลของทุก

แผนกวิชาใหสมบูรณและสอดคลองกับ

ขอกํ าหนดในตัวบ ง ช้ีและ เกณฑการ

ปร ะ เ มิ นตน เ อ ง ตามม าตร ฐ านก า ร

อาชีวศึกษา 

1) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดทํา

แผนงาน/โครงการ  สรางความรู  ความเขาใจ  การรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพแผนกวิชา  ในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

2) ติดตาม  ตรวจสอบการประเมินคุณภาพของแผนกวิชา 

3) รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯ ทราบอยาง

ตอเน่ือง 

3) สถานศึกษาควรดําเนินการโครงการ

ตาง ๆ  ที่ดีอยูแลวใหตอเน่ืองและจัดระบบ

สารสนเทศใหเปนหมวดหมูงายตอการ

รายงานตนสั ง กัด   ศึกษาขอมูลและ

เผยแพรสูสาธารณชนตอไป 

1) งานวางแผนและงบประมาณรวบรวมโครงการตาง ๆ  ที่

มีผลการดําเนินการที่ดี  มีคุณภาพ  จัดทําเปนฐานขอมูล 

2) ประชุมช้ีแจงใหผูรับผิดชอบโครงการ 

 - จัดทําโครงการ  ในแผนปฏิบัติการประจําปอยาง

ตอเน่ือง 

 - พัฒนาการดําเนินงานและจัดระบบสารสนเทศให

เปนหมวดหมูงายตอการรายงานตนสังกัด/การศึกษาขอมูล

และเผยแพรสูสาธารณชน 

4) สถาน ศึกษาควร ให ผู รั บผิ ด ชอบ

ดําเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตาง  ๆ  อย างมีหลักฐานชัดเจนและ

นําเสนอวิทยาลัยใหเปนลําดับช้ัน  การ

บังคับบัญชา 

1) งานบริหารงานทั่วไป  จัดทําคูมือการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ 

2) ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 

3) ใหคําแนะนําใหบุคลากรปฏิบัติอยางตอเน่ือง 



 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

5) ผูบริหาร  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ

ทุกฝายของสถานศึกษาควรเรงดําเนินการ

จัดระบบองคความรูการจัดการเรียนรู  

ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร ใ ห มี

ความกาวหนาตอไป 

1) งานศูนยขอมูลสารสนเทศจัดทําแผนงาน/โครงการ  

จัดระบบองคความรูและสรางเครือขายการพัฒนาและแผน

แพรออกสูสาธารณชน  ในแผนปฏิบัติการประจําป 

2) จัดทําฐานขอมูลองคความรูและเครือขายที่เกี่ยวของ 

3) รวบรวมองคความรูจัดทําเปนสื่อเผยแพรดวยวิธีการและ

ชองทางที่หลากหลาย 

4) รายงานผลการดําเนินการใหวิทยาลัยฯ  ทราบอยาง

ตอเน่ือง 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษา 

 

1) จัดหาแหลงเรียนรูเพิ่มเติมที่

หลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) สํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

2) จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) สํารวจความตองการแรงงานของสถานประกอบการ 

3) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ 

3) จัดหาผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  รวมจัดการเรียนการ

สอน  และพัฒนาผูเรียน 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) สํารวจผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภุมปิญญาทองถ่ิน  

ที่ตรงกับความตองการและสามารถเขารวมจัดการเรียนการ

สอน  และพัฒนาผูเรียน 



 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

4) จัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนดาน

การจัดการเรียน  การสอน  ใหสอดคลอง

กับสภาพความเปนจริง 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) จัดทําประมาณการงบประมาณในการจัดการเรยีนการ

สอนของแผนกวิชาที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนในระดับ  ปวช.  ใหไดคุณภาพ

และมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับ  

ปวช.ของแผนกวิชา  วิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  และจุดที่

ควรพัฒนา 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

6) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู เรียนไมสําเร็จ

การศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 

2) ศึกษา  วิเคราะห  สาเหตุ/ปญหาของผูเรียนที่ไมสําเร็จ

การศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3) จัดทําแผนงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 3  

การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียน  และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค  สามารเปนผูประการหรือทํางานในสถานประกอบการ  จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษา

ตอในระดับที่สูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานใน

สถานประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดกําหนดใหครูผูสอน  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  มีการวิเคราะห

หลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียน  มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  สงเสริมใหบุคลากรไดประเมินผลการ

เรียนรูตามสภาพจริง  มีการนิเทศการจัดการเรียนรู  มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  

นอกจากน้ันสถานศึกษาสนับสนุนการจัดทําโครงการตาง ๆ  ที่สงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนามากข้ึน  เชน  

โครงการบริการชุมชน  โครงการ Fix it center  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  เปนตน  เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือ

ทํางานในสถานประกอบการไดเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 

 ความพยายาม  ครูผูสอนไดจัดการเรียนการสอน  ตามแผนกการจัดการเรียนรูตามที่วิทยาลัยกําหนด  

โดยวิเคราะหหลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเน้ือหารายวิชา  และเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  ใหความรวมมือในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  และการนิเทศการสอน  จัดทําโครงการวิชาชีพตาง 

ๆ  ที่สงเสริมใหผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการได 

  



 

 สัมฤทธิ์ผล     ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ  

สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เฉลี่ยสะสม 2.00  ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 

82.57 อยูในระดับ  ดีมาก 

การคํานวณ 

   รอยละ =     
จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 

2.00  
 ข้ึนไป     

  x 100 

                             จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด – จํานวนผูเรียนที่ออกกลางคัน 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช. และ 

ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน    และภาพรวมของ

สถานศึกษา  คิดเปน รอยละ 82.57 

5 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคัน  ในระดับ  ปวช.  

และ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวม

ของสถานศึกษา  คิดเปน  รอยละ  80  ข้ึนไป 

5 

ดี 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคัน  ในระดับ  ปวช.  

และ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวม

ของสถานศึกษา  คิดเปน  รอยละ  70 – 79.99 

4 



 

พอใช 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช. และ 

ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน    และภาพรวมของ

สถานศึกษา  คิดเปน รอยละ60 – 69.99 

3 

ตองปรับปรุง 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคัน  ในระดับ  ปวช.  

และ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวม

ของสถานศึกษา  คิดเปน  รอยละ  50 – 59.99 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งน้ียกเวนผูเรียนที่ออกกลางคัน  ในระดับ  ปวช.  

และ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวม

ของสถานศึกษา  ตํ่ากวารอยละ  50 

1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

1. ขอมูลผูเรียนท้ังหมด 

2. ขอมูลผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด 

3. ขอมูลผูเรียนท่ีออกกลางคัน 

4. ขอมูลของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถาน

ประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพผูเรียน  3 ดาน ไดแก ดาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ จึงไดจัดใหมีการ

สรางเครื่องมือเพื่อทําการวัดคุณภาพผูเรียน 

 ความพยายาม  จัดทําเครื่องมือวัดคุณภาพผูเรียนทั้ง 3 ดาน โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากสถาน

ประกอบการ หนวยงานไมนอยกวา 5 ตัวอยางที่รับนักเรียนนักศึกษาเขาฝกงาน ในปการศึกษา  2555 

 สัมฤทธิ์ผล   จากการที่สถานศึกษาไดสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ และเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ดานความรูความสามารถทางทักษะวิชาชีพ และดานคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีเฉลี่ยเทากับ  4.11 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ

เฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป เมื่อ

เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดย

พิจารณาจากภาพรวม 

 

5 

  



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิด

เปนรอยละ  80  ข้ึนไป  เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดย

พิจารณาจากภาพรวม 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิด

เปนรอยละ  70 – 79.99  เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง  

โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4 

พอใช 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิด

เปนรอยละ  60 – 69.99  เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง  

โดยพิจารณาจากภาพรวม 

3 

ตองปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 5.00  คิด

เปนรอยละ  50 – 59.99  เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง  

โดยพิจารณาจากภาพรวม 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
1 

 



 

หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา (จํานวน  2  ชุด :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1   

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา ) 

ประกอบดวย 

 1. เครื่องมือประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพผูเรียน  ปการศึกษา  2555 

 2. ผลการประเมินจากแผนกตาง ๆ  ที่สงนักเรียน  นักศึกษาฝกงาน  ปการศึกษา  2555 

 

 

 

      



 

มาตรฐานที ่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถาน

ประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก   หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช.3  และระดับช้ัน  

ปวส.2  ไดกําหนดใหนักเรียน  นักศึกษาตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีการพัฒนาระบบคุณภาพ

มาตรฐาน  กําหนดมาตรฐานผูสําเร็จการศึกษาสายอาชีพ  ใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผูสําเร็จ

การศึกษาทุกคน  กําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการใชหลักสูตรตามโครงสรางหลักสูตร  และ

หลักเกณฑการใชหลักสูตรที่กําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขางาน

และสาขาวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 ความพยายาม  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.2549  ใหการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ในภาคเรียนที่  6  

สําหรับนักเรียนระดับช้ัน  ปวช.3  ภาคเรียนที่  4  สําหรับนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.2  ดังน้ันวิทยาลัยฯ  ได

กําหนดใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  รวมกับหัวหนางานวัดผลและประเมินผลเขารวมประชุมกับ

อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม  กําหนดแนวทางในการ

ประเมิน  พิจารณาเครื่องมือในการประเมิน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  กําหนดวันในการประเมินและประกาศให

นักเรียน  นักศึกษาทราบ  รวมถึงเสนอรายช่ือคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินและตัวแทนของสถาน

ประกอบการในแตละสาขางาน/สาขาวิชา  เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระหวางอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภายในสถานศึกษากับแผนกวิชาตางๆ  เพื่อใหการดําเนินงาน

ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดทําคําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําเครื่องมือและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจําปการศึกษา  2555  ตามคําสั่งวิทยาลัยที่  

363/2555  ตลอดจนมีการเขารวมประชุมและรวมจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับช้ัน  ปวช.  และปวส.  

ณ  วิทยาลัยศิลปะหัตกรรมนครศรีธรรมราช 

 สัมฤทธิ์ผล  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษาประจําปการศึกษา  2555  มี

นักเรียน  นักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช.3  และระดับช้ัน  ปวส.2  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในป



 

การศึกษา  2555  เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจํานวน  105  คน  และผานการประเมิน

จํานวน  105  คน  คิดเปนรอยละ  100  มีระดับคุณภาพในการผานการประเมินตามระดับ     

ดีมาก 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใน  ระดับ  

ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  100 

5 

 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใน  ระดับ  

ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  80  ข้ึนไป 

5 

ดี 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใน  ระดับ  

ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  70 – 79.99 

4 

พอใช 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใน  ระดับ  

ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  60 – 69.99 

3 



 

ตองปรับปรุง 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใน  ระดับ  

ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  50 – 59.99 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใน  ระดับ  

ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  ตํ่ากวา  รอยละ  50 

1 

  

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา) ประกอบดวย 

 1. บันทึกขอความ  เรื่อง  รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการ  อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 2. รายช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 3. คําสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4.  คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 5. หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 6. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

 7. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 8. แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคความรู  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 9. แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคปฏิบัติ  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 10. แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคความรู  ประเภทวิชาพาณิชยการ 



 

 11. แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคปฏิบัติ  ประเภทวิชาพาณิชยการ 

 12. แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคความรู  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 13. แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคปฏิบัติ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 14. ภาพถาย 



 

มาตรฐานที ่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานใน

สถานประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 ความตระหนัก  ในปการศึกษา  2555  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  

ไดดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ใหแกนักเรียนที่กําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่   3  (ปวช.3)  ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)  และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

สุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่  2  (ปวส.2)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  เพื่อทดสอบ

ความรูและความคิดของนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อนําผลการสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา  เพื่อนําผลการสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  นักศึกษาระดับชาติ  เพื่อ

นําผลการสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อนําผลการสอบไปใชในวัตถุประสงคอื่นๆ 

 ความพยายาม  ในปการศึกษา  2555  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ได

ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ใหแกนักเรียนที่กําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่   3  (ปวช.3)  ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)  และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

สุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่  2  (ปวส.2)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยฯ ได

มอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล  รวมกับแผนกวิชา  ไดทําความเขาใจ

และเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน  นักศึกษาโดยการแจกเอกสารแจงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับการ

ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET) พรอมคําอธิบายในกิจกรรมหนาเสา

ธง  ขอความรวมมือจากงานทะเบียนเกี่ยวกับขอมูลนักเรียน  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาเพื่อจัดสง

ขอมูลนักเรียน  นักศึกษาใหกับ  สทศ.  จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสําหรับเตรียมทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET) ข้ึนในช่ัวโมงกิจกรรมในทุกรายวิชาที่ทําการทดสอบ  รวมถึงมีการ



 

รายงานผลความกาวหนาในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดวย  ไดมีการประกาศวิทยาลัยฯ  รายช่ือผูเขาสอบและ

สนามสอบ  และไดมีการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน  นักศึกษาในวันที่ทําการสอบ  เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)   

 สัมฤทธิ์ผล  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ประจําป

การศึกษา  2555  มีนักเรียนระดับช้ัน  ปวช.3  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2555  

เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ทั้งหมดจํานวน  71  คน  และ

จํานวนนักเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  จํานวน  42  คน  คิด

เปนรอยละ  59.15  มีระดับคุณภาพในการผานการประเมินตาม ดี 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ประจําปการศึกษา  2555  มี

นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.2  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2555  เขารับการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ทั้งหมดจํานวน  32  คน  และจํานวนนักศึกษาที่ผาน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  จํานวน  …..  คน  คิดเปนรอยละ  …..  มี

ระดับคุณภาพในการผานการประเมินตามระดับ  ..... 

 ผลการประเมิน 

ระดับ  ปวช. 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดี 

ผู เรียนที่มี คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการ ศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  

ระดับ  ปวช.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  59.15   

4 

 



 

  ระดับ  ปวส. 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

 

 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  

สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ............ 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับ  ปวช.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  

สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  65  ข้ึนไป 

5 

ดี 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับ  ปวช.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  

สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  55 – 64.99 

4 

พอใช 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)   ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับ  ปวช.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  

สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  45 – 54.99 

3 

ตองปรับปรุง 

ผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบใน ระดับ  ปวช.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  

สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  35 – 44.99 

 

2 



 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)   ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขาทดสอบใน ระดับ  ปวช.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  

สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  ตํ่ากวา  รอยละ  35 

1 

  

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.   จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา )   

ประกอบดวย 

 1. บันทึกขอความ  เรื่อง  ขออนุญาตแจงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ปการศึกษา  2555 

 2. บันทึกขอความ  เรื่อง  ขอขอมูลนักเรียนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2555  จาก

งานทะเบียน 

 3. บันทึกขอความ  เรื่อง  ขอเวลาเรียนในช่ัวโมงกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนเตรียมทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ประจําปการศึกษา  2555 

 4. บันทึกขอความ  เรื่อง  รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการ  อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 5. คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่   302/2555  เรื่อง  แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  เพื่อเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  

(V – NET)  ระดับช้ัน  ปวช. 3 

 6. คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่   035/2556  เรื่อง  แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ระดับช้ัน  

ปวส.2 

 7. ภาพกิจกรรม 

 



 

มาตรฐานที ่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด   พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถาน

ประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 ความตระหนัก  ในปการศึกษา  2555  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) ไดดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ใหแก

นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่  3  (ปวช.3) ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546) และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในภาค

เรียนสุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่  2  (ปวส.2)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  เพื่อ

ทดสอบความรูและความคิดของนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อนําผลการสอบไปใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนของสถานศึกษา  เพื่อนําผลการสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  นักศึกษา

ระดับชาติ  เพื่อนําผลการสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อนําผลการสอบไปใชใน

วัตถุประสงคอื่น ๆ 

 ความพยายาม  ในปการศึกษา  2555  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ได

ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ใหแกนักเรียนที่กําลัง

ศึกษาอยู ในภาคเรียนสุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปที่   3  (ปวช.3) ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  2546)  และนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน

สุดทายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่  2  (ปวส.2)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยฯ ได

มอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล  รวมกับแผนกวิชา  ไดทําความเขาใจ

และเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน  นักศึกษาโดยการแจกเอกสารแจงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับการ

ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  พรอมคําอธิบายในกิจกรรมหนาเสา

ธง  ขอความรวมมือจากงานทะเบียนเกี่ยวกับขอมูลนักเรียน  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาเพื่อจัดสง

ขอมูลนักเรียน  นักศึกษาใหกับ  สทศ.  จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสําหรับเตรียมทดสอบทางการศึกษา



 

ระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ข้ึนในช่ัวโมงกิจกรรมในทุกรายวิชาที่ทําการทดสอบ  รวมถึงมีการ

รายงานผลความกาวหนาในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดวย  ไดมีการประกาศวิทยาลัยฯ  รายช่ือผูเขาสอบและ

สนามสอบ  และไดมีการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน  นักศึกษาในวันที่ทําการสอบ  เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)   

 สัมฤทธิ์ผล  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ   ประจําปการศึกษา  2555  มีนักเรียนระดับช้ัน  ปวช.3  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนในปการศึกษา  2555  เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ในกลุม

วิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งหมดจํานวน  72  คน  และจํานวนนักเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  ….  คน  คิดเปนรอยละ  …..  มีระดับคุณภาพ

ในการผานการประเมินตามระดับ  .... 

กกกกกกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  

ประจําปการศึกษา  2555  มีนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.2  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในป

การศึกษา  2555  เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ  ทั้งหมดจํานวน  32  คน  และจํานวนนักศึกษาที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  …..  คน  คิดเปนรอยละ  …..  มีระดับคุณภาพใน

การผานการประเมินตามระดับ  ..... 

    ผลการประเมิน 

ระดับ  ปวช. 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

อยูในระหวางรอผลการ

ทดส อ บ จ าก ส ถาบั น

ทดสอบทางการศึกษา

แห ง ช า ติ   ( อ ง ค ก า ร

มหาชน) 

 

  

 

 



 

 ระดับ  ปวส. 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

อยูในระหวางรอผล

การทดสอบจาก

สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ  

(องคการมหาชน) 

  

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับปวช. จําแนก

ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอย

ละ  65  ข้ึนไป 

5 

ดี 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ  เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับปวช.  

จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ

สถานศึกษา  รอยละ  55 – 64.99 

4 

พอใช 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ  เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบใน ระดับปวช.  

จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ

สถานศึกษา  รอยละ  45 – 54.99 

 

3 



 

ตองปรับปรุง 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ  เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับ  ปวช.  

จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ

สถานศึกษา  รอยละ  35 – 44.99 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผู เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ  เทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบใน  ระดับปวช. 

จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของ

สถานศึกษา  ตํ่ากวา  รอยละ  35 

1 

  

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2. จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา) ประกอบดวย 

 1. บันทึกขอความ  เรื่อง  ขออนุญาตแจงรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ปการศึกษา  2555 

 2. บันทึกขอความ  เรื่อง  ขอขอมูลนักเรียนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2555  จาก

งานทะเบียน 

 3. บันทึกขอความ  เรื่อง  ขอเวลาเรียนในช่ัวโมงกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนเตรียมทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ประจําปการศึกษา  2555 

 4. บันทึกขอความ  เรื่อง  รายงานผลการประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการ  อาชีวศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 5. คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่   302/2555  เรื่อง  แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  เพื่อเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  

(V – NET)  ระดับช้ัน  ปวช.3 

 6. คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่   035/2556  เรื่อง  แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานอาชีวศึกษา  (V – NET)  ระดับช้ัน  

ปวส.2 

 7. ภาพกิจกรรม 



 

มาตรฐานที ่1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถาน

ประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

        ตัวบงชี้ท่ี  1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

หรือ หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 ความตระหนัก   การพัฒนาผูเรียน  ใหเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในการเรียนรูจะ

เปนปจจัยในการพัฒนาใหสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  ใฝดี  ใฝรู  ใฝเรียน  คิดเปน  ทํางานเปน  แกปญหาได  

มีภูมิรู  ภูมิปญญา  และภูมิคุมกัน  เพียงพอที่จะตอสูกับภัยคุกคามจากธรรมชาติ  จากคานิยมและวัฒนธรรมที่

ไมพึงประสงค  รวมทั้งภูมิเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแขงขันในตลาดเสรีของประชาคมอาเซียน 

 ความพยายาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ไดดําเนินการทําความเขาใจ  แจง

ขอมูล  และนํานักเรียน  นักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช.3  และปวส.2  เขารวมกิจกรรม  เพื่อฝกทักษะและ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเขาสูเสนทางอาชีพ  และการแขงขันในตลาดเสรีของประชาคมอาเซียน 

 สัมฤทธิ์ผล   ผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพ  นักเรียน  นักศึกษาประจําปการศึกษา  2555  มี

นักเรียน  นักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช.3  และระดับช้ัน  ปวส.2  เขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ  ทั้งหมด

จํานวน  32  คน  และผานการประเมินจํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  43.75  มีระดับคุณภาพในการผาน

การประเมินตามระดับ  ตองปรับปรุงเรงดวน 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ ใน ระดับปวช. และ

ระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน และ

ภาพรวมของสถานศึกษา  ตํ่ากวา รอยละ 50 

1 

  



 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน  ระดับปวช.  

และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  80  ข้ึนไป 

5 

ดี 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน  ระดับ  ปวช.  

และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  70 – 79.99 

4 

พอใช 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน  ระดับ  ปวช.  

และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  60 – 69.99 

3 

ตองปรับปรุง 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน  ระดับ  ปวช.  

และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  50 – 59.99 
2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน  ระดับ  ปวช.  

และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  

และภาพรวมของสถานศึกษา  ตํ่ากวา  รอยละ  50 

1 

 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

กก  1.  หนังสือนําสง  สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กกกกกกกก2.  บันทึกขอความ  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

กกกกกกกก3.  ผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพ 

กกกกกกกก4.  ภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถาน

ประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี  1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดกําหนดใหครูผูสอน  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  มีการวิเคราะห

หลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียน  มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  สงเสริมใหบุคลากรไดประเมินผลการ

เรียนรูตามสภาพจริง  มีการนิเทศการจัดการเรียนรู  มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  

นอกจากน้ันสถานศึกษาสนับสนุนการจัดทําโครงการตาง ๆ  ที่สงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนามากข้ึน  เชน  

โครงการบริการชุมชน  โครงการ Fix it center  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  เปนตน  เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือ

ทํางานในสถานประกอบการไดเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 

 ความพยายาม  ครูผูสอนไดจัดการเรียนการสอน  ตามแผนกการจัดการเรียนรูตามที่วิทยาลัยกําหนด  

โดยวิเคราะหหลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเน้ือหารายวิชา  และเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  ใหความรวมมือในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  และการนิเทศการสอน  จัดทําโครงการวิชาชีพตาง 

ๆ  ที่สงเสริมใหผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการได 

 สัมฤทธิ์ผล    ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ  

สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  คิดเปนรอยละ 64.44  อยู

ในระดับ  พอใช 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาของรุนน้ัน ใน 

ระดับปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  

สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  64.44 

3 



 

    เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาของรุนน้ันใน  

ระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  

สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  80  

ข้ึนไป 

5 

ดี 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาของรุนน้ันใน  

ระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  

สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  70 – 

79.99 

4 

พอใช 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาของรุนน้ันใน  

ระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  

สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  60 – 

69.99 

3 

ตองปรับปรุง 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาของรุนน้ันใน  

ระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  

สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  50 – 

59.99 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาของรุนน้ันใน  

ระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จําแนกตามประเภทวิชา  

สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  ตํ่ากวา  รอย

ละ  50 

1 

 

  



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

1. ขอมูลผูเรียนแรกเขา 

2. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด แบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3. ขอมูลของผูไมสําเร็จการศึกษาพรอมผูเรียนแรกเขาของรุนน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง   

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถาน

ประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี  1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน 

1  ป 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําความรูและทักษะของผูสําเร็จ

การศึกษาไปใชในการศึกษาตอและการประกอบอาชัพ  ไดใหงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ดําเนิน

โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาผูเรียนตอไป 

 ความพยายาม  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ไดจัดบริการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาตอ  

การประกอบอาชีพและเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ไดเขามาแนะแนวการศึกษาตอใหกับนักเรียน

นักศึกษาที่จะจบการศึกษา  และจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูและแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ  เปนการสรางความมั่นใจเพื่อเลือกแนวทางทางที่จะศึกษาตอ  หรือประกอบอาชีพตามความ

พรอมของตนเอง 

 สัมฤทธิ์ผล  จากการจัดกิจกรรม  และดําเนินงานตามโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  

2554  รอยละ  100  ของผูสําเร็จการศึกษา  เขาสูตลาดแรงงาน  ป  พ.ศ.  2555  ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน  1  ป  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน  1  ปเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามระดับ  ประเภท

วิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  100 

5 

 

   

 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน  1  ปเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามระดับ  ประเภท

วิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  80  

ข้ึนไป 

5 

ดี 

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน  1  ปเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามระดับ  ประเภท

วิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  70 – 

79.99 

4 

พอใช 

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน  1  ปเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามระดับ  ประเภท

วิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา    รอยละ  60 

– 69.99 

3 

ตองปรับปรุง 

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน  1  ปเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามระดับ  ประเภท

วิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  รอยละ  50 – 

59.99 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ

ภายใน  1  ปเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามระดับ  ประเภท

วิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา  ตํ่ากวา  รอย

ละ  50 

1 

หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  ชุด  และ  

2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

1. แฟมติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2555 

 2. หนังสือราชการติดตอขอแนะแนวศึกษา  ภาพการจัดแนะแนวศึกษาตอ  เอกสารการจัดปจฉิม

นิเทศใหผูจบการศึกษา 



 

มาตรฐานที ่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทาง

วิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานใน

สถานประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ

ผูรับบริการ ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลความพึงพอใจที่ผูใชบริการผลิตผลิตคือ  

ผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา  ไดแสดงความคิดเห็นเพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงผูเรียนและผูสําเร็จ

การศึกษาตอไป  จึงไดใหงานแนะแนวสํารวจความพึงพอใจจากผูรับบริการ 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดทําเครื่องมือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ใน  3  ดาน  คือ  ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และดานสมรรถนะ

วิชาชีพ  โดยใหสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2555  

ทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 สัมฤทธิ์ผล  จากการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง  มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  

4.12  คิดเปนรอยละ  93  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  4.12  

คิดเปนรอยละ  93  ข้ึนไป  เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจาก

กลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5 

 

  

 

 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 

5.00  คิดเปนรอยละ  80  ข้ึนไป  เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับ

จากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 

5.00  คิดเปนรอยละ  70 – 79.99  เมื่อเทียบกับขอมูลที่

ไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4 

พอใช 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 

5.00  คิดเปนรอยละ  60 – 69.99  เมื่อเทียบกับขอมูลที่

ไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

3 

ตองปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  3.51 – 

5.00  คิดเปนรอยละ  50 – 59.99  เมื่อเทียบกับขอมูลที่

ไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 

2 

ตองปรับปรุงเรงดวน 1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 1 

  

 

 

 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. แบบติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2555 

 2. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือ

ผูรับบริการ  ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2555 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางเรียนสะสม ๒.๐๐  ข้ึนไป 

- ดีมาก 80  ข้ึนไป 

- ดี  70 – 79.99 

- ตองปรับปรุง 

50 – 59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

คิดเปนรอย

ละ  82.57 
5 (ดีมาก) 

2.  ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการหนวยงาน  ชุมชน  ที่มี

ตอคุณภาพของผูเรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล(5) 

- ดี  ปฏิบัติ (1)และมีผล(4) 

- พอใช  ปฏิบัติ (1)และมีผล(3) 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1)และมีผล(1) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)และ

มีผล(5) 
5 (ดีมาก) 

3.  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก               80 ข้ึนไป 

- ดี                    70 – 79.99 

- พอใช               60 – 69.99 

- ตองปรับปรุง      50 – 59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 50 

คิดเปนรอย

ละ  100 
5 (ดีมาก) 

4. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 

ชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก               65 ข้ึนไป 

- ดี                    55 – 64.99 

- พอใช               45 – 54.99 

- ตองปรับปรุง      35 – 44.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 35 

 

 รอผล 

 



 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

5. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 

ชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก               65 ข้ึนไป 

- ดี                    55 – 64.99 

- พอใช               45 – 54.99 

- ตองปรับปรุง      35 – 44.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 35 

 

 รอผล 

6. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ

ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก               80 ข้ึนไป 

- ดี                    70 – 79.99 

- พอใช               60 – 69.99 

- ตองปรับปรุง      50 – 59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 50 

รอยละ  

43.75 

1 (ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน) 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

- ดีมาก               80 ข้ึนไป 

- ดี                    70 – 79.99 

- พอใช               60 – 69.99 

- ตองปรับปรุง      50 – 59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 50 

รอยละ 

64.44 
3 (พอใช) 

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

หรือศึกษาตอภายใน 1 ป  

- ดีมาก               80 ข้ึนไป 

- ดี                    70 – 79.99 

- พอใช               60 – 69.99 

- ตองปรับปรุง      50 – 59.99 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  < 50 

คิดเปนรอย

ละ  100 
5 (ดีมาก) 

9. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ หนวยงาน หรือ

สถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  (1) และมีผล (5) 

- ดี   ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 

- พอใช  ปฏิบัติ (1)  และมีผล (3) 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1)  และ  

  มีผล  (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1) 

 

ระดับความ

พึงพอใจ  

4.12 รอยละ 

93 

5 (ดีมาก) 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  1 4.14 (ดี) 
 



 

( หมายเหตุชี้แจง  :  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  1  ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย ) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  1 

จุดเดน  ไดแก   ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, และ 1.9 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 1.6 และ 1.7 

  

 

 



 

มาตรฐานที ่ 2     ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน   

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีวา  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่

พึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  น้ัน  เปนสิ่งจําเปนโดยการเตรียมผูเรียนใหมีคุณสมบัติ

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต  ในขณะที่ทาง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก็ไดมีการจัดประชุมสัมมนา  และอบรมครู  ทั้งผูบริหารและผูสอนใน

เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  

หรือประชาคมอาเซียน  ดังกลาว    

 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  จึงไดดําเนินการ  ดังน้ี 

 1. สํารวจความตองการ  หรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถาน

ประกอบการ  โดยเริ่มตนกับสถานประกอบการที่ตกลงทําสัญญาความรวมมือกับวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  จํานวน  47  แหง 

 2. มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ในรายวิชา  ปฏิบัติงานเกษตร  ช้ัน  ปวช.1  สาขางาน

เกษตร  วิชาการผลิตพืชสมุนไพร  ช้ัน  ปวช.2  สาขางานพืชศาสตร 

 3. ดําเนินการใหครูใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2555  บาง

รายวิชา  ซึ่งเปนการปรับปรุงรายวิชาเดิม  เชน  วิชาปฏิบัติงานเกษตร  ช้ัน  ปวช.1  สาขางานเกษตร  

วิชาการผลิตพืชสมุนไพร  ช้ัน  ปวช.2  สาขางานพืชศาสตร 

  สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนา

หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีการทดลองใชหลักสูตร 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช 

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา

หลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 

3 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 

5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลว

ตามขอ  1 – ขอ  4   ไมเกิน  3  ปไปใช  อยางนอยรอยละ  50  ของ

จํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 

 

4 

พอใช 1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

3 



 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร 

ตองปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร 
1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. จํานวนสาขางานที่เปดสอน 

 2. รายงานการสํารวจความตองการ  หรือ  ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชา 

 3. หลักฐานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 

 4. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา   

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีวา  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับความตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  น้ัน  เปนสิ่งจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองดําเนินการ  เพราะนอกจาก

จะมีผลใหครูไดวางแผนการสอนอยางเปนระบบแลวยังสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตามองคความรู

ของแตละรายวิชาที่สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  หรือการกาวสู

ประชาคาอาเซียนในอนาคตอันใกลน้ี 

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา  ที่กําหนดเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 สัมฤทธิ์ผล  จํานวนครูทั้งหมด  70  คน  มีผูสงแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงคและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  66  คน  คิดเปนรอยละ  94.28 

  

 

 

 

 



 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา

การคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามขอ  1  รอยละ 94.28  ของ

จํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษามคีรูที่ดําเนินการตามขอ  1  รอยละ  80  ข้ึนไป ของ

จํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

5 

ดี 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามขอ  1  รอยละ  70 –79.99  

ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

4 



 

พอใช 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามขอ  1  รอยละ  60 –69.99  

ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

3 

ตองปรับปรุง 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตามขอ  1  รอยละ  50 –59.99  

ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมสมรรถนะอาชีพ  และ

บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

1 

  

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. จํานวนครูผูสอนทั้งหมดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 2. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 

 3. ตารางสอนรายบุคคล 



 

 4. แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา

การคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแตละคนทุก

รายวิชาที่สอน 

 5. รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนน

สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอนเทียบเทากับครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  

จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการประชุมช้ีแจง  สนับสนุนให

ครูทุกแผนกวิชาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการที ่

หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายวิชาที่สอนทุกรายวิชา  

 ความพยายาม  ครูทุกแผนกวิชาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกิจกรรมการ

เรียนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายวิชาที่สอน  จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  มีการใชสื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และบันทึกหลังสอนทุก

รายวิชา 

 สัมฤทธิ์ผล  ครูจํานวน  139  คน  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดการเรียนรู

ดวยเทคนิควิธีที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน  134  รายวิชา  คิดเปนรอยละ  96.40  ครูจํานวน  

139  คน  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  จํานวน  139  คิด  คนเปน  รอย

ละ  100  และครูจํานวน  139  คน  ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และจัดทําบันทึกหลังสอน  

จํานวน  134  คน  คิดเปนรอยละ  96.40 

  

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

 

 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอนตาม

แผนการเรียนการจัดการเรียนรู   ดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ไมนอยกวารอยละ  80  ของรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ  80  ของ

รายวิชาที่สอน 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  

และใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการสอน ไมนอยกวารอยละ  80  

ของรายวิชาที่สอน 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนไปจัดทําวิจัย  เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ

สอน  ไมนอยกวา  1  รายวิชาที่สอน 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไป 

แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน  ไมนอยกวา  1  รายวิชา

ที่สอน 

 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 



 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา) ประกอบดวย 

 1. แบบสรุปจํานวนครูทั้งหมดและจํานวนรายวิชาที่เปดสอนภาคเรียนที่  1/2555  และ  2/2555   

 2. คําสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน  ภาคเรียนที่  1/2555  และ  2/2555 

 3. แผนการจัดการเรียนรูของครูในแผนกวิชาตาง ๆ 

 4. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 5. รายงานการวิจัยการพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  โดยสถานศึกษาไดกําหนดใหครูผูสอนปฏิบัติตามระเบียบโดยการ

ใหครูทุกคนกําหนด  และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล  ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาที่สอน  กําหนดใหครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่

สอน  กําหนดใหครทูุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  กําหนดให

ครูทุกคน  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  กําหนดใหครูทุกคน  นําผลจากการวัด

และประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 ความพยายาม  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  โดยสถานศึกษาไดกําหนดใหครูผูสอนปฏิบัติตามระเบียบโดยการ

ใหครูทุกคนกําหนด  และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล  ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาที่สอน  กําหนดใหครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่

สอน กําหนดใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  กําหนดให

ครูทุกคน  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  กําหนดใหครูทุกคน  นําผลจากการวัด

และประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  โดย

วิทยาลัยฯ น้ันจะกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชา  ใหมีการนิเทศในการ

จัดการเรียนการสอน  สงตนฉบับขอสอบที่จะทําการสอบปลายภาคเรียน  รายงานการจัดการเรียนรู  รายงาน

สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของครู  และกําหนดใหมี

การรายงานผลการสงผลการเรียนในทุกภาคเรียน 



 

 สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการที่สถานศึกษาไดกําหนดใหครูผูสอนปฏิบัติตามระเบียบโดยการใหครูทุกคน

กําหนด  และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล  ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาที่สอน  กําหนดใหครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน  

กําหนดใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  กําหนดใหครูทุก

คน  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  กําหนดใหครูทุกคน  นําผลจากการวัดและ

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน  ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  วิทยาลัยฯ ได

ดําเนินการคิดเปนรอยละ  100  มีระดับคุณภาพในการผานการประเมินตามระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด  และแจงหลักเกณฑ 

และวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนวัดและประเมินผลที่ตาม

แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัด  และประเมินผล

ที่หลากหลาย  และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวัด  และ

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน  ที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอน 
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 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด  และแจงหลักเกณฑ 

และวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียน
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การสอนทุกรายวิชาที่สอน 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนวัดและประเมินผลที่ตาม

แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัด  และประเมินผล

ที่หลากหลาย  และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวัด  และ

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน  ที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค  และปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. คําสั่งมอบหมายวิชาสอน 

 2. รายงานผลการสงแผนการจัดการเรียนรู 

 3. ตัวอยางขอสอบปลายภาคเรียน 

 4. รายการผลการจัดการเรียนรู 



 

 5. รายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ

คร ู

 6. แบบสํารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเทคนิควิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน   

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมผูเรียนเพื่อเขาฝกงานในสถาน

ประกอบ  หนวยงานที่ทําความรวมมือในดานฝกงานเปนอยางย่ิง  เพราะจะเปนแนวทางในการจัดการฝกงาน

ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเพื่อ

คุณภาพของผูเรียนที่สถานประกอบการ  หนวยงาน  ตองการ 

 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ  ไดกําหนดแนวทางในการจัดการฝกงานของนักเรียนนักศึกษา  ดังน้ี 

 1. ไดจัดการประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกสถานประกอบการ  หนวยงาน  และทําความ

รวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรง  หรือ สัมพันธกับสาขางาน 

 2. จัดใหมีการปฐมนิเทศผูเรียนผูเรียน  กอนออกไปฝกงาน  พรอมมอบหนังสือคูมือการฝกงาน 

 3. แตงต้ังคณะกรรมการการนิเทศการฝกงานในสถานประกอบการ  และใหออกนิเทศไมนอยกวา 2  

ครั้ง 

 4. กําหนดเกณฑการวัดผลประเมินผลการฝกงาน  และใหวัดผลรวมกับสถานประกอบการ  

หนวยงาน 

 5. วิทยาลัยฯ มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ  หนวยงานที่ผูเรียน

ฝกงาน  

 สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยฯ  สามารถดําเนินการฝกงานไดครบกระบวนการของการสงผูเรียนไปฝกงาน  

ทําใหมีคุณภาพในการฝกงานอยูในระดับ ดีมาก 

 

 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หนวยงาน  และ

ทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน  พรอมมีคูมือ

การฝกงาน 

3. สถานศึกษามีการ นิ เทศการฝกงานของผู เ รี ยนในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผู เรียนรวมกับสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไป

ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม

สัมมนา 

5 

 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หนวยงาน  และ

ทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน  พรอม 

มีคูมือการฝกงาน 

3. สถานศึกษามีการ นิ เทศการฝกงานของผู เ รี ยนในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผู เรียนรวมกับสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 
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5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไป

ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เขารวมสัมมนา 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. ขอมูลสถานประกอบการ  หนวยงานที่ผานการคัดเลือกและทําความรวมมือ  ในการสง 

ผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร  จํานวน  46  แหง 

 2. รายงานการปฐมนิเทศผูเรียนกอนฝกงาน 

 3. คูมือการฝกงาน 

 4. ผลการประเมินการฝกงานของผูเรียน  ปการศึกษา  2555 

 5. รายงานการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

สอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1)และมีผล(5) 

- ดี  ปฏิบัติ (1)และมีผล(4) 

- พอใช  ปฏิบัติ (1)และมีผล(3) 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1)และมี

ผล(1) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ 

(1)และมีผล

(3) 

3 (พอใช) 

2.  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) และมีผล รอย

ละ 80 ข้ึนไป 

- ดี  ปฏิบัติ (1)และมีผลรอยละ 

70 - 79.99 ข้ึนไป 

- พอใช  ปฏิบัติ (1)และมีผลรอย

ละ 60 – 69.99 ข้ึนไป 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1)และมี

ผลรอยละ 50 – 59.99 ข้ึนไป- 

ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

(1)และมีผลนอยกวา  รอยละ 50 

ปฏิบัติ (1) 

และมีผล 

รอยละ  

94.28 

 

5 (ดีมาก) 

3.  ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1

ขอ 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติ 3 ขอ 3 (พอใช) 

 เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ ผลการ 



 

ตัวบงชี้ การดําเนินงาน ประเมิน 

4. ระดับคุณภาพภายในการวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 

ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพภายในการฝกงาน - ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 

ขอ 

ปฏิบัติ 4 ขอ 

 
4 (ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  2 4 (ดี) 
 

(  หมายเหตุชี้แจง  : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย ) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  2 

จุดเดน  ไดแก   ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  2.2, 2.4 และ 2.5 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  2.1 และ 2.3 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาใหความสําคัญกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวา

ดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552  หมวด  4  คณะกรรมการในสถานศึกษา  และกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อรวมประชุมกําหนดเปาหมาย  นโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา  ใหความเห็นชอบพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  

กําหนดแผนการรับนักเรียนนักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปดสอน  การกํากับ

ติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 ความพยายาม   สถานศึกษาดําเนินการดานการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทําหนาที่ประชุมกําหนดเปาหมาย  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

สถานศึกษา  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  กําหนดแผนการรับ

นักเรียนนักศึกษา  การยุบขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปดสอน  การกํากับติดตามและการประเมิน

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ดําเนินการใหมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  อยางนอยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีการ

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ  สงผลใหมีคุณภาพอยูในระดับ  พอใช 

 

 



 

 ผลการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3   ขอ 1-3  3 

 เกณฑการตัดสิน 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา

 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 2. รายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามที่

กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. สถานศึกษาดําเ นินการใหมีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  อยางนอยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือ

วิทยาลัย  ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย  3.51 – 5.00 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4   ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3   ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2   ขอ 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1   ขอ 1 



 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ไดตระหนักวางบประมาณในการจัดการศึกษาที่ภาครัฐจัดสรรใหมีอยาง

จํากัด  จึงตองใชอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ  วิทยาลัยมีการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  

โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการ

ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ไวในแผนการปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2554 – 2555  อยางชัดเจน 

 ความพยายาม   

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการ  เพื่อเขาแผนปฏิบัติการประจําป 

 2. งานวางแผนและงบประมาณ  จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับราง 

 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ 

 4. งานวางแผนและงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  แจงแผนกวิชา/

ผูรับผิดชอบ 

 5. ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

 6. งานวางแผนและงบประมาณ  ควบคุม  ตัดจายเงินงบประมาณ 

 7. วิทยาลัยดําเนินการติดตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 8. วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 9. วิทยาลัยมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 



 

 สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ

ครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง

ภาครัฐ  และภาคเอกชน  วิทยาลัยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการ

การศึกษาของสถานศึกษา  วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  สรุปผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ผู เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบั ติการประจําป   ที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดย

การมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ

เสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

5 

 



 

    เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของ

สถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ

ครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4. สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 – ขอ 4  4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 – ขอ 3 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 – ขอ 2 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1  1 

  

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย  

แผนการปฏิบัติงานประจําป  2554 – 2555  และรายงานแผนปฏิบัติการประจําป  2554 – 2555 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณของผูเรียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  ดังน้ี  คือ  ทักษะเย่ียม  มีแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ  ซึ่ง

โครงการที่สงเสริมการพัฒนาอัตลักษณของผูเรียน  เชน  โครงการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา  

โครงการจัดประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยระดับหนวย  โครงการบริการวิชาชีพ

ของแผนกวิชา  และโครงการศูนยเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร  เปนตน 

 ความพยายาม   สถานศึกษาดําเนินการตามแผน  โดยมีคําสั่งใหครูปฏิบัติการสอน  ทําแผนการ

จัดการเรียนรู  ครูผลิตเอกสารประกอบการสอน  และใชใบงานที่ผลิตข้ึนใหนักศึกษาไดฝก  มีการสงเสริมให

ผูเรียนมีทักษะอาชีพตามสาขางานที่ศึกษา  มีการใชศูนยเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรในการฝกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ใหนักเรียนช้ัน  ปวช.1  มีการฝกซอมทักษะแกนักศึกษาที่เขาแขงขันทักษะใน

การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  และสงนักเรียนนักศึกษาเขารวมแขงขัน

ทักษะในงานประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาค  และระดับชาติ   

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณของผู เรียน  มีแผนงานและโครงการพัฒนา

สถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของผูเรียนที่สถานศึกษากําหนด  มีการดําเนินงานตามแผนงานและ

โครงการ  และมีการประเมินผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  อยูในระดับดี   

  

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดี 

1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ

ครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

4. สถานศึกษามีการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 

4 

 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ

ครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ชุมชน  และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

4. สถานศึกษามีการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร

จัดการ 

5 



 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 – ขอ 4  4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 – ขอ 3 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1 – ขอ 2 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ขอ 1  1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. โครงการจัดประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับหนวย

ประกอบดวยโครงการ  คําสั่ง  กําหนดการแขงขัน สรุปผล  และรายงานผล 

 2. สรุปผลการประกวด การแสดงและการแขงขันทักษะวิชาชีพ  องคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย   

 3. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 1  

 4. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2   

 5. โครงการจัดทําศูนยเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร 

 6. โครงการเขารวมแขงขันตอบปญหาวิชาการบัญชี 

 7. แผนการจัดการเรียนรูวิชาปฏิบัติงานเกษตร 

 8. แผนการจัดการเรียนรูวิชาการสงเสริมการขาย 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

  ความตระหนัก  ผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงการบริหารสถานศึกษา  โดยคํานึงถึง

นโยบายของตนสังกัด  พรอมกันน้ีไดมีความตระหนักในการกระจายอํานาจการบริหารงานผานคณะกรรมการ

สถานศึกษา  และไดมีนโยบายใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครองตลอดจนมีที่มีนสวนเกี่ยวของ

ในการพัฒนาสถานศึกษา  ทุกทานมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และการมอบหมายงานตาม

นโยบายของตนสังกัดของสถานศึกษา  ผานแผนการปฏิบัติงานประจําป  นอกจากน้ีพยายามจัดใหมีการ

ประชุมช้ีแจงทุกฝายทราบถึงความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา 

  ความพยายาม   ผูบริหารสถานศึกษาไดแตง ต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อให

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  วางนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา  พรอมกันน้ีไดนํานโยบายการจัดการ

สถานศึกษาจากตนสังกัดมาจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานประจําป  2555  โดยไดเนนใหคณะครู  บุคลากร

ทางการศึกษา  ผูปกครองตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทาน  มีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

ผานแผนงานโครงการตาง ๆ  ของสถานศึกษา 

  สัมฤทธิ์ผล  ผูบริหารสถานศึกษาไดนํานโยบายจากตนสังกัด  บรรจุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป  2555  โดยมีผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการตาง ๆ  มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  2555  

ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประชุมคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  25  ครั้ง  มีการจัด

ประชุมผูปกครอง  ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน  2  ครั้ง  และคณะกรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมในการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งระดับคุณภาพ

ในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับพอใช 



 

  ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 1 - 3 3 

 

  เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย

ของหนวยงานตนสังกัด 

2. สถานศึกษามีการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  อยางนอยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง  ผูที่ มีส วน

เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  1  

ครั้ง 

4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  หรือวิทยาลัย  ครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา   ผูปกครอง  รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ไปใชใน

การพัฒนาสถานศึกษา 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 



 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. แผนปฏิบัติงานประจําป  งบประมาณการปฏิบัติงานประจําป 

 2. รายงานการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

 3. รายงานการประชุมผูปกครอง  ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา 

 4. การประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ความตระหนัก  สถานศึกษาไดใหความสําคัญเปนอยางมากตอระบบการสื่อสารและสารสนเทศ  

เพราะมีบทบาทอยางมากกับการบริหารงานทั้งทางดานการบริหารจัดการและทางดานการเรียนการสอน  ทั้งน้ี

วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีถึงการใชขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตองและเปนระบบ  มีความรวดเร็วในการรับและสง

ขอมูลอยางดี  ไดมีการออกแบบโครงสรางการเช่ือมตอระบบเครือขายระหวางอาคารตาง ๆ  และสถานศึกษา

ไดมีแบบความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการความรูของสถานศึกษา  มีการจัดประชุมและ

ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการองคความรู  นอกจากน้ีไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหกับ

บุคลากรของวิทยาลัยรับผิดชอบโดยตรง  และยังไดมีการจัดสงบุคลากรของทางวิทยาลัยฯเขารวมรับการ

ฝกอบรมทางดานการดูแลระบบเครือขายอยางตอเน่ือง  เพื่อใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาในการใชงาน

ระบบเครือขายเบื้องตนได 

ความพยายาม  วิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการทางดานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางตอเน่ือง  โดยในปการศึกษา  2555  ไดดําเนินการอนุมัติงบประมาณเพื่อใชในการปรับปรุง

และพัฒนาระบบเครือขายในจุดที่มีปญหาในการใชงานไปแลวอยางนอย  5  จุดดวยกัน  คือ  หอง  Server  

แผนกวิชาพืชศาสตร  แผนกวิชาอุตสาหกรรม  แผนกวิชาประมง  และอาคารระยะสั้น เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพที่สุด  และยังมีแผนการปรับปรุงระบบเครือขายใหสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ

ทุกจุดภายในสถานศึกษา 

 สัมฤทธิ์ผล  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคนควาหาขอมูลขาวสารตาง ๆ  

สามารถ รับ สงขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ  -    และสามารถนําขอมูลสารสนเทศที่คนควาไดมาใชในการ



 

จัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถจัดสงเอกสารตาง ๆ  ใหแกหนวยงานที่รองขอ

ไดตรงตามเวลาที่กําหนด  และเมื่อการใชงานระบบเครือขายของวิทยาลัยฯ  มีปญหาก็จะมีบุคลากรของ

วิทยาลัยฯ  ที่สามารถเขาไปกํากับดูแลและสามารถแกไขปญหาใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา อยูในระดับ ดีมาก 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีขอมูลพื้น  9  ประเภท  และอาจมีขอมูล

อื่นที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวน  และเช่ือมโยง

เปนระบบ  และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกัน

การสูญหายของขอมูล 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยาง

ตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลสารสนเทศ 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการ

บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

โดยเฉลี่ย  4.23 

5 

 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีขอมูลพื้น  9  ประเภท  และอาจมีขอมูลอื่น

ที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวน  และเช่ือมโยงเปน

ระบบ  และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการ

สูญหายของขอมูล 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยาง

ตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลสารสนเทศ 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน 

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  อยางนอย 9 ประเภทและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อ

ปองกันการสูญหายของขอมูล 

 2. หลักฐานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 

 3. หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนใชประโยชนจากฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 

 4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศ ของ 

สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดใหความสําคัญเปนอยางมากเกี่ยวกับความเสี่ยง  5  ดาน  ไดแก  ดาน

ความปลอดภัย  ดานการทะเลาะวิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนันและการมั่วสุม  โดยแผนก

วิชาบริหารธุรกิจไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรของของสถานศึกษารับผิดชอบโดยตรง  

และไดจัดทําแผนงาน  โครงการตาง ๆ  ที่สอดคลองกับการบริหารความเสี่ยงทั้ง  5  ดาน    

ความพยายาม  สถานศึกษาไดมีการเฝาระวังและติดตามนักเรียนนักศึกษาต้ังแตทางเขาหนาประตู

วิทยาลัยฯ  โดยไดมีการพูดคุยทําความเขาใจถึงกฎเกณฑ  และระเบียบขอปฏิบัติของวิทยาลัยฯ  และ

กําหนดใหนักเรียนนักศึกษาที่นํารถจักรยานยนตเขามาในวิทยาลัยฯ  มีการสวมหมวกนิรภัย  ทั้งคนขับและคน

ซอนทาย  รวมถึงไดมีการรวมมือกันจากหนวยงานภายนอกในการอบรมขับข่ีปลอดภัย  โดยบริษัทฮอนดา  

สาขาจันดี  และมกีารตรวจสุขภาพประจําป  มีการตรวจหาสารเสพติด  รวมถึงสถานศึกษาไดกําหนดหนาที่

และความรับผิดชอบใหกับบุคลากรของสถานศึกษารับผิดชอบโดยตรง  และมีการเฝาระวังและติดตามเด็กที่อยู

ในภาวะกลุมเสี่ยงที่ตองดูแลเปนกรณีพิเศษ  

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีความเสี่ยง  ทั้ง  5  ดาน  ไดแก  ดานความปลอดภัย  ดานการทะเลาะ

วิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนันและการมั่วสุม  ลดลง  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 

 

 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาการวิเคราะห  และจัดทําแผนงาน  โครงการบริหาร

ความเสี่ยงที่สําคัญ  อยางนอย  5  ดาน  ไดแก  ดานความปลอดภัย  

ดานการทะเลาะวิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนันและ

การมั่วสุม  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ผูเรียน  และ ผูปกครอง 

2. สถานศึกษาสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

3. สถานศึกษามีการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

บริหารความเสี่ยง 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลง 5  ดาน ไดแก  ดานความปลอดภัย  

ดานการทะเลาะวิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนันและ

การมั่วสุม 

5 

 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาการวิเคราะห  และจัดทําแผนงาน  โครงการบริหาร

ความเสี่ยงที่สําคัญ  อยางนอย  5  ดาน  ไดแก  ดานความปลอดภัย  

ดานการทะเลาะวิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  ดานการพนัน

และการมั่วสุม  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ผูเรียน  และ ผูปกครอง 

2. สถานศึกษาสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

3. สถานศึกษามีการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ 

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

บริหารความเสี่ยง 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย  3  ดาน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ขอ  1 – ขอ  4 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ขอ  1 – ขอ  3 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ขอ  1 – ขอ  2 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ขอ  1  1 

 

 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. ผลการตรวจสุขภาพประจําป  2555 



 

 2. โครงการอบรมขับข่ีโปรดภัย 

 3. โครงการตรวจสารเสพติดประจําป  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 ความตระหนัก   สถานศึกษา  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดระบบดูแลผูเรียน  เพื่อสงเสริม  

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  และมีแนวทางในการเรียนรูจนจบหลักสูตรทั้งผูเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง

และผูเรียนกลุมปญญาเลิศ 

 ความพยายาม  สถานศึกษา  ไดมีการจัดระบบดูแลผูเรียน  โดยมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  จัด

ใหมีครูที่ปรึกษาและใหมีช่ัวโมงโฮมรูม  ที่ตองพบครูที่ปรึกษา  สัปดาหละ  1  ครั้ง  เพื่อใหแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน  นักศึกษาในการปกครองดูแล  และมีเครือขายผูปกครอง  มีการประสานงาน

กลับผูปกครอง  และพบผูปกครองในการประชุมผูปกครอง  มีการสงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนไดรับ

ทุนการศึกษา  และใหไดกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา  และสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศใหไดไปแขงขัน

ทักษะตาง ๆ 

 สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษาไดจัดระบบดูแลผูเรียน  อยูในระดับคุณภาพดีมาก  โดยมีระบบดูแลผูเรียน  

ไดแก  มีการปฐมนิเทศผูเรียน  มีการแตงต้ังเปนครูที่ปรึกษา  และมีช่ัวโมงใหพบครูที่ปรึกษา  มีเครือขาย

ผูปกครอง  มีแผนงานที่สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนที่รองขอได รอยละ  64.58  และจัดระบบ

ดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง  และสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ 

  

 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน 

2. สถานศึกษามีการแตงต้ังครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบ

ครูที่ปรึกษาสัปดาหละ  1  ครั้ง 

3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแล

ผูเรียน 

4. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  สงเสริมสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกผูเรียนรอยละ  64.58  ของจํานวนผูที่รอง

ขอ 

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริม

ผูเรียนปญญาเลิศ 

5 

 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน 

2. สถานศึกษามีการแตงต้ังครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครู

ที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ  1  ครั้ง 

3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแล

ผูเรียน 

4. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  สงเสริมสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ  10  ของจํานวนผูที่

รองขอ 

5 



 

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียน

ปญญาเลิศ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. การจัดปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหมโดยงานแนะแนว  และการจัดช่ัวโมงโฮมรูมใหครูที่

ปรึกษาไดปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  โดยงานครูที่ปรึกษา 

 2. คําสั่งแตงต้ังครูที่ปรึกษา  มีช่ัวโมงพบครูที่ปรึกษา  มีสมุดบันทึกรายงานของครูที่ปรึกษา 

 3. ระบบเครือขายผูปกครองของครูที่ปรึกษา  เครือขายผูปกครองที่มาประชุมในวันประชุม

ผูปกครองจากงานทะเบียน  เครือขายผูปกครองในการประชุมเรื่องเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 4. คําสั่งเรื่องทุนการศึกษา  ผลการคัดเลือก  ที่สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย

รอยละ  10  ของจํานวนผูที่รองขอ  โดยงานแนะแนวและหลักฐานการใหกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 5. หลักฐานระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ  โดยครูที่ปรึกษาที่ติดตอกับ

ผูปกครองทั้งทางโทรศัพท  หรือติดตอดวยหนังสือทางสารบรรณ  ดานงานปกครองไดมีการคัดกรองตรวจสาร

เสพติด  หลักฐานการเชิญผูปกครองของผูเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า  มารวมกันแกไขปญหาดานการสงเสริม

ผูเรียนปญญาเลิศงานกิจกรรม  ไดจัดใหมีการแขงขันทักษะ  อกท.  ระดับหนวย  ระดับภาค  และระดับชาติ  

คําสั่งคณะทํางานนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานเพื่อสงเสริมนักเรียนปญญาเลิศ 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และ

การใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาใหความสําคัญของบรรยากาศในการเรียนการสอนและการใชประโยชน

จากอาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาดานอาคารสถานที่

ไวในพัฒนาของวิทยาลัย 

   ความพยายาม  สถานศึกษา มีกิจกรรมรักษาสภาพแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา มีการปลูกและตัด

แตงตนไมใหมีความสวยงามอยูเสมอ 

 สัมฤทธิ์ผล  อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน มีความเหมาะสมในการเรียนรู  และ

จัดครุภัณฑใหกับผูเรียนครบถวนทุกสาขาวิชาทีเ่ปดสอน ปฏิบัติ 3 ขอ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ  ดี 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 1-4 4 

 

  

 

 



 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา  และการใช

อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนย

วิทยบริการ  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝาย

ในสถานศึกษา  และผูเรียน 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   

3. ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา  และการใช

อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนย

วิทยบริการ  โดยครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  

และผูเรียน 

4. สถานศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ  โดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง

การบริหารจัดการ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

  รายงานการประเมินผลการใชหองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงานฟารม และพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  เล็งเห็นความสําคัญและพยายามจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการจัดการ

เรียนการสอน  ตามความตองการของแตละแผนกวิชาฯ  ดวยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

เพื่อช้ีแจงนโยบายรวมกันกําหนดกรอบและจัดลําดับความตองการครุภัณฑ  และอุปกรณการจัดการเรียนการ

สอนของแตละแผนกวิชาฯ  ทั้งระยะสั้น  (ในปงบประมาณ)  และระยะกลาง  (ลวงหนา  2 – 3  ป)   

 ความพยายาม  ผูบริหารฯ  และบุคลากรที่รับผิดชอบรวมกันหาขอมูลความตองการครุภัณฑ  และ

อุปกรณการจัดการเรียนการสอนเบื้องตน  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑฯ  ที่เหมาะสม สอดคลอง

กับการจัดการเรียนการสอน  คุณภาพดีและตรงกับกิจกรรมที่นําไปใช 

 สัมฤทธิ์ผล  แผนกวิชาฯ  ไดรับครุภัณฑและอุปกรณตรงตามความตองการ  สงผลโดยตรงตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและผูเรียน 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

 

 

 



 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 1. สถานศึกษามีแผนงาน  การจัดหา  การใชวัสดุ  อุปกรณ  

ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ   

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การ

ใชวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร   โดยครู  และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน 

4. สถานศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ  โดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง

การบริหารจัดการ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. เอกสารแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2555  จํานวน  1  ฉบับ 

 2. สําเนาเอกสารการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  จํานวน  1  ชุด 

 3. สําเนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน  ตอการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน  จํานวน  1  ชุด 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองในดานวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุน

หรืองานสรางสรรคสงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับหนวยงาน  องคกร

ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง    

 ความพยายาม  สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีการพัฒนา

เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานตามหนาที่  ที่รับผิดชอบ  เชน  การอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดู

งาน  ทั้งภายใน  และภาคนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากร  และสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเองไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง/ป 

 สัมฤทธิ์ผล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  ไดรับการพัฒนาตนเอง  ทั้งดานการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบและมีคุณภาพชีวิตดี  ทําใหระดับคุณภาพในการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  อยูในระดับคุณภาพ  ดีมาก  เชน 

 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการฝกอบรมดาน

วิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไมนอยกวา  รอยละ  75  ผลการดําเนินการ  รอยละ  100 

 2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลาการทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับทุนการศึกษา  ทุน

วิจัยหรืองานสรางสรรค  จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไมนอยกวา  รอยละ  5  เชน  



 

งบประมาณสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  งานวิจัย  โครงการเรงรัดการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน  4  มิติ  ผลการดําเนินการ  รอยละ  5.60 

 3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลกรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือหนวยงาน  องคกรภายนอก  ตรงกับสาขาวิชาชีพ  ไม

นอยกวารอยละ  5  ผลการดําเนินการ  รอยละ  2.99 

 4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เหมาะสม  ไมนอยกวา  รอยละ  75  เชน  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมการปลูกตนไม  

กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  ผลการดําเนินการ  รอยละ  100  

 5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองดาน

วิชาการ  หรือวิชาชีพ  หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหนวยงาน  หรือองคกรภายนอก  ไมนอยกวารอยละ  5  

เชน  เกียรติบัตรครูผูสอนดีเดน  รางวัลหน่ึงแสนครูดี  หนังสือสําคัญการทําหนาที่ตาง ๆ  ผลการดําเนินการ  

รอยละ  34.32 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับการฝกอบรมดานวิชาการ  หรือวิชาชีพ  และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  75 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสรางสรรค จาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ไมนอยกวารอยละ  

5 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือหนวยงาน  องคกรภายนอก  ตรง

กับสาขาวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  5 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  ไมนอยกวา

รอยละ  75 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ  หรือ

วิชาชีพ  หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหนวยงาน  หรือองคกร

ภายนอก  ไมนอยกวารอยละ  5 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. สรุปการเดินทางไปราชการ  เพื่อการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. หนังสือราชการ  โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือ

หนวยงาน  องคกรภายนอก  ตรงกับสาขาวิชาชีพ 

 3. ภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  เชน  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมสังสรรค  กิจกรรม

การปลูกตนไม  กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 

 4. สําเนา  หนังสือประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ  หรือวิชาชีพ  หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  

จากหนวยงาน  หรือองคกรภายนอก  เชน  เกียรติบัตรครูผูสอนดีเดน  รางวัลหน่ึงแสนครูดี  หนังสือสําคัญการ

ทําหนาที่ตาง ๆ 

 5. สรุปการใชจายการสงเสริมสนับสนุนการวิจัย  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครอืขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ประจําป  ซึ่งเปนคาใชจายของงบดําเนินการ  ไดแก  คาวัสดุ  คาใชสอย  คาตอบแทน  ในการจัดการเรียนการ

สอน  จัดการประกวด  จัดโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  การดําเนินงาน

ตามโครงการเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและสรางคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ 

 ความพยายาม  ในการจัดแผนปฏิบัติการมีการประชุมวางแผนใชจายโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  

โดยการจัดสรรรายไดที่ไดรับใหสมดุลกับคาใชจายและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดที่เกิดแกผูเรียน  โดยผาน

กระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบวาดวยงานพัสดุ  การเงิน และบัญชี  มีข้ันตอนการตรวจสอบภายใน

อนุมัติจากผูบริหารระดับสูง  โดยยึดแผนการปฏิบัติการประจําปเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน  และมีการวาง

แผนการใชจายเงินตามลําดับความสําคัญของโครงการ  ตามมติของคณะกรรมการมีสวนรวมในการกลั่นกรอง

โดยคํานึงถึงประโยชน  ประหยัด  และคุมคา  ตรวจสอบได ถาหากมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน  ตอง

มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองอีกครั้ง  เพื่อใหระบบการใชจายมีประโยชนและคุมคา  และ

ประหยัดมุงผลสัมฤทธ์ิจากการใชจายเงินโดยเนนผูรับบริการเปนสําคัญ 

    สัมฤทธิ์ผล   สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน รอย

ละ  1.86  ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน  รอยละ  164.75  สถานศึกษามีรายจายคา

วัสดุ  อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ  รอยละ  3.83  สถานศึกษามีรายจายในการ

สงเสริม  สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทํา  และดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการนวัตกรรม  



 

สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  รอยละ  5.60  และสถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตาม

โครงการกิจกรรม  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก รอยละ  1.03 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ คือ ขอ 2 - 4 3 

 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 1. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับ

การจัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวารอยละ 10  ของ

งบดําเนินการ 

2. สถานศึกษามีรายได  หรือมีมูลคาของผลผลิต  ผลงานจาก

การใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน   ไมนอยกวารอย

ละ  25  ของคาวัสดุฝก  

3. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับ

การการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  1  

ของงบดําเนินการ 

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม  สนับสนุนใหครู  

และผู เรียนจัดทํา  และดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดง

โครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  5  ของงบดําเนินการ 

 

5. สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ  

5 



 

กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก  ไมนอยกวารอยละ  5  ของ

งบดําเนินการ 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. ทะเบียนคุมเงินจัดสรร งบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 2. รายงานการรับ – จายเงินบํารุงการศึกษา  ประจําเดือน  กันยายน  2555 

 3. รายงานการรับ – จายเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจําเดือน  กันยายน  2555 

 4. รายงานคาใชจายตามแผนงาน  งานและโครงการ  ประจําเดือน  กันยายน – ตุลาคม  2555 

 5. แบบรายงานผลผลิตสถานศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2555 

  

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ 

 ความตระหนัก   สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  

กับเครือขายทั้งในประเทศและ  ตางประประเทศ  ซึ่งสถานศึกษาไดจัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูชํานาญการดาน

ภาษาตางประเทศและกลุมอาชีพมาถายทอดความรูและประสบการณใหนักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  โดยสถานศึกษาไดจัดหาผูเช่ียวชาญดานภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  มาถายทอดความรูและ

ประการณใหนักเรียนนักศึกษา 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  

กับเครือขายทั้งในประเทศและ  ตางประประเทศ  ซึ่งสถานศึกษาไดจัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูชํานาญการดาน

ภาษาตางประเทศและกลุมอาชีพมาถายทอดความรูและประสบการณใหนักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับ

เครือขายทั้งในประเทศและ  ตางประประเทศ  ซึ่งสถานศึกษาไดจัดหาผูเช่ียวชาญ/ผู ชํานาญการดาน

ภาษาตางประเทศและกลุมอาชีพมาถายทอดความรูและประสบการณใหนักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  โดยสถานศึกษาไดจัดหาผูเช่ียวชาญดานภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  และผูเช่ียวชาญ/ชํานาญ

การดานกลุมอาชีพ  ในทุกแผนกวิชา  มาถายทอดความรูและประการณใหนักเรียนนักศึกษา  แตยังไมมีการ

ระดมทรัพยากรอื่น ๆมาใช  และไมมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศเพื่อการปรับปรุง  คิดเปน



 

รอยละ  100  แต สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และ หรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมใน

การจัดการศึกษากับสถานศึกษา จํานวน 17  แหง 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

  

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือ

ตางประเทศ 

2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน  

ผู เ ช่ี ยวชาญ  ผู ทร ง คุณวุฒิ  ทั้ ง ในประเทศและ หรื อ

ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

จํานวนสาขางานที่เปดสอน 

3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ 

และ หรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ

สถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ  เชน งบประมาณ  

วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ

จัดการอาชีวศึกษา  ไมนอยกวา  5 รายการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  

โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ

เครือขายทั้ งในประเทศและ หรือตางประเทศเพื่อการ

ปรับปรุง 

 

5 



 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

  

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ 2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา) ประกอบดวย 

 1. โครงการจัดหาผูเช่ียวชาญ/ผูชํานาญการดานภาษาตางประเทศและกลุมอาชีพมาถายทอดความรู

และประสบการณใหนักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 3 ขอ 3 (พอใช) 

2.  ระดับคุณภาพในการจัดทํา

แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 

 
5 (ดีมาก) 

3.  ระดับคุณภาพในการพัฒนา

สถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 

 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรงุ  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 4 ขอ 

 
4  (ดี) 



 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

4. ระดับคุณภาพภายในการ

บริหารงานและภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 3 ขอ 

 
3 (พอใช) 

5.  ระดับคุณภาพภายในการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 

 
5 (ดีมาก) 

6.  ระดับคุณภาพภายในการบริหาร

ความเสี่ยง 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 

 
5 (ดีมาก) 

7.  ระดับคุณภาพภายในการ

จัดระบบดูแลผูเรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 

 
5 (ดีมาก) 

8.ระดับคุณภาพภายในการพฒันา

และดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิ

ทัศนของสถานศึกษา  และการใช

อาคารสถานที่ หองเรียน  

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงานศูนยวิทย

บริการ 

 

 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 
ปฏิบัติ 4 ขอ 4 (ดี) 



 

 

ตัวบงชี้ 
เกณฑการตัดสิน 

ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

9.ระดับคุณภาพภายในการบริหาร

จัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ 

และคอมพิวเตอร 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 4 ขอ 4 (ดี) 

10.ระดับคุณภาพภายในการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 4 ขอ 

 
4  (ดี) 

11.ระดับคุณภาพภายในการบริหาร

การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ  4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 3 ขอ 3 (พอใช) 

12.ระดับคุณภาพภายในการระดม

ทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษา  

กับเครือขายทั้งในประเทศและ  

หรือตางประเทศ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ  4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 3 ขอ 3 (พอใช) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  3 4  (ดี) 
 

(  หมายเหตุชี้แจง  :  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย ) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  3 

จุดเดน  ไดแก   ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 และ 3.10 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  3.1, 3.4, 3.11, และ 3.12 



 

มาตรฐานที ่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ขอกําหนด  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  และชุมชน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญของการบริการวิชาการและวิชาชีพสูสังคม  จึงเปน

ภาระงานที่ตองดําเนินการ  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  และสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  

โดยการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อชวยเหลือสังคม  และชุมชน  ใหการถายทอดวิชาความรูที่จะนําไป

ประกอบอาชีพ  โดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความพยายาม  ในการวางแผนการใหบริการวิชาชีพ  สถานศึกษาไดดําเนินการ  ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาหาอาชีพที่เหมาะสมกับทองถ่ิน  โดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ฝกอาชีพตาง ๆ  ใหกับประชาชนผูสนใจ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

 3. ดําเนินการฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสม  ตามที่ชุมชนตองการ  และดําเนินการฝกอบรมตามแผนที่

วางไว 

 4. ติดตามประเมินผลและสรุปผล 

 สัมฤทธิ์ผล  งานโครงการพิเศษ  ไดรับมอบหมาย  รับผิดชอบ  การฝกอาชีพใหกับชุมชนและผูที่สนใจ  

เชน  โครงการฝกอบรบวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  และโครงการ  108  

อาชีพ  ทั้งยังสนับสนุนทรัพยากรใหสถานศึกษา  เพื่อฝกอาชีพใหกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ  ที่สนใจ  

จํานวน  8  กิจกรรม  เนนผลใหปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  5  ขอ  มีระดับคุณภาพดานการประเมิน  ระดับ  

ดีมาก 

  

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  กิจกรรม  บริการวิชาการ  

และวิชาชีพ  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  และผูเรียน 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอย

กวา  2  โครงการ  กิจกรรม  ตอป  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครู   และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ไมนอยกวารอยละ  60  เขารวมโครงการ กิจกรรม 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวา

รอยละ  60  เขารวมโครงการ  กิจกรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และ

มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  4  

5 

 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  กิจกรรม  บริการวิชาการ  

และวิชาชีพ  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  และผูเรียน 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานใหทุกสาขางานดําเนินงานไม

นอยกวา  2  โครงการ  กิจกรรม  ตอป  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ไมนอยกวารอยละ  60  เขารวมโครงการ กิจกรรม 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอย

5 



 

กวารอยละ  60  เขารวมโครงการ  กิจกรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และ

มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00  

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. โครงการฝกอบรมระยะสั้น,  โครงการ  108  อาชีพ,  ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

 2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 3. ภาพถายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 

ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 

 
5 (ดีมาก) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  4 

จุดเดน  ไดแก   ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  4.1 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  - 

 



 

มาตรฐานที ่ 5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

ขอกําหนด  สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัยท่ีเปนประโยชน  ตลอดจนมีการเผยแพร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัย ของผูเรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดสงเสริม  ประชาสัมพันธ  เพื่อกระตุนใหผูเรียน  ในแผนกวิชาตาง  ๆ  

ไดมีการจัดทํา  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  สนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา  

และไดสงเสริมใหมีการนํา  โครงการ   สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  เผยแพรในระดับตาง ๆ  

และไปใชประโยชนและเผยแพรในระดับตาง ๆ 

  ความพยายาม  สถานศึกษามีการนําขอมูลขาวสาร  มาประชาสัมพันธ  และเชิญชวน  มีการ

จัดสรรงบประมาณ  เพื่อสงเสริมสนับสนุน  ใหผูเรียนจัดทํา  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรือ

งานวิจัย  พรอมทั้งนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  และประกอบอาชีพของผูที่สนใจ  ทั้งใน

สถานศึกษา  ชุมชน  เพื่อนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชน 

สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียน  แผนกวิชาตาง ๆ  ไดจัดทํา  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  

งานวิจัย  ในระดับ  ปวช.3   และ  ปวส.2   ผานเกณฑเฉลี่ยที่กําหนด  ระดับ  ทั้งหมด  89  คนจํานวน  47  

ช้ิน  เฉลี่ย  1.89  คน : ช้ิน  ระดับช้ัน  ปวส.2  ทั้งหมด  39  คน  จํานวน  33  ช้ิน  เฉลี่ย  1.18  คน : ช้ิน  มี

การนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา  รอยละ  100  เผยแพรตอสาธารณชน  รอยละ  38.16  และ

นําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  รอยละ  38.16  ผลการประเมิน  

อยูในระดับ  ดีมาก 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  ใหผูเรียนจัดทํา  และ

ดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน  ปวช.3  และ 

ระดับช้ัน  ปวส.2  จัดทําแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย  โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด  ตาม

เกณฑเฉลี่ย  ระดับช้ัน  ปวช.3  จํานวน  3  คน  :  1  ช้ิน  

และระดับช้ัน  ปวส.2  จํานวน  2  คน  :  1  ช้ิน 

3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  รอยละ  100  ของจํานวน

ผลงานทั้งหมด  ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาไดนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  

หรืองานวิจัย  รอยละ  38.16  ของจํานวนผลงานทั้งหมด  

เผยแพรตอสาธารณชน 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย  รอยละ  38.16  ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด  นําไปใชประโยชน  หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  

จังหวัด  ภาค  และชาติ 

5 

 

 

 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  ใหผูเรียนจัดทํา  และดําเนินการ

จัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัย 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน  ปวช. 3  และ ระดับช้ัน  

ปวส. 2  จัดทําแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัย  โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด  ตามเกณฑเฉลี่ย  ระดับช้ัน  

ปวช. 3  จํานวน  3  คน  :  1  ช้ิน  และระดับช้ัน  ปวส. 2  จํานวน  

2  คน  :  1  ช้ิน 

3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  50  ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด  ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาไดนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  25  ของจํานวนผลงานทั้งหมด  

เผยแพรตอสาธารณชน 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  

หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  5  ของจํานวนผลงานทั้งหมด  

นําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  

และชาติ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. บันทึกขอความ  ประกาศของงานวิจัย  และการจัดสรรงบประมาณที่สงเสริมใหผูเรียนจัดทํา   

และดําเนินการจัดทํา  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

 2. แผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ  และช้ินงานที่ผูเรียนจัดทํา  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย 

 3. หลักฐานการจัดประกวดและนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย ของผูเรียน  

ไปใชประโยชน  ในระดับสถานศึกษา 

 4. หลักฐานการเผยแพรโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย ของผูเรียน  ตอ

สาธารณชน 

 5. หลักฐานการนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย ของผูเรียน  ไปใชประโยชน 

หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  

 

 



 

มาตรฐานที ่ 5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

ขอกําหนด  สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัยท่ีเปนประโยชน  ตลอดจนมีการเผยแพร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัย ของผูคร ู

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดสงเสริม  ประชาสัมพันธ  เพื่อกระตุนใหครู  ในแผนกวิชาตาง ๆ ไดมี

การจัดทําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  สนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา  และได

สงเสริมใหมีการนํา  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  เผยแพร  และไปใชประโยชนตอ

ชุมชนในระดับตาง ๆ 

 ความพยายาม  สถานศึกษามีการนําขอมูลขาวสาร  ประชาสัมพันธ  และเชิญชวน  มีการจัดสรร

งบประมาณ  เพื่อสงเสริมสนับสนุน  ใหครจูัดทําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัย พรอมทั้ง

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและประกอบอาชีพของผูที่สนใจ  ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  

เพื่อนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชน 

 สัมฤทธิ์ผล  ครูแผนกวิชาตาง ๆ  จํานวนทั้งหมด  68  คน  ไดจัดทํา โครงการ สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัย  จํานวน  12  ช้ิน  คิดเปน  รอยละ  17.65  นําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา  

รอยละ  100   เผยแพรตอสาธารณชน  รอยละ  16.67  ผลงานที่นําไปใชประโยชน  หรือไดรับรางวัลในระดับ

ชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ  รอยละ  0 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

  

 

 เกณฑการตัดสิน 



 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  ใหครูจัดทํา  และ

ดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  จัดทํานวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  

3. สถ าน ศึกษาได จั ดปร ะกวดแล ะได นํ าน วั ตกร ร ม  

สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอย

ละ  75  ของจํานวนผลงานทั้งหมด  ไปใชประโยชนใน

สถานศึกษา  

4. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  

หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  50  ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด  เผยแพรตอสาธารณชน 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  5  ของจํานวน

ผลงานทั้งหมด  นําไปใชประโยชน  หรือไดรับรางวัลในระดับ

ชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 



 

 1. บันทึกขอความ  บันทึกการประชุม  ประกาศของงานวิจัย  และการจัดสรรงบประมาณที่สงเสริม

ใหครู  จัดทํา  และดําเนินการจัดทําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  

ของคร ู

 2. บันทึกขอความการจัดทํา  และช้ินงาน  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของ

คร ู

 3. หลักฐานการจัดประกวดและนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของครู  ไป

ใชประโยชน  ในระดับสถานศึกษา 

 4. หลักฐานการเผยแพรโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ของครูตอ

สาธารณชน 

 5. หลักฐานการนําโครง  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของครู  ไปใชประโยชน  หรือ

ไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จงัหวัด  ภาค  และชาติ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการ  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ของ

ผูเรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 

 
5 (ดีมาก) 

2.  ระดับคุณภาพในการบริหาร

จัดการ  โครงการ  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยของคร ู

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 1 ขอ 

1 (ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน  ) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  5 3 (พอใช) 

 

(  หมายเหตุชี้แจง :  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  5  ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย ) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  5 

จุดเดน  ไดแก   ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 



 

 ตัวบงช้ีที่  5.1 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  5.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสรมิสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ขอกําหนด  ปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ในดานการรัก

ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ

สิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม    

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมในการปลูกจิตสํ านึกด านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

พระประมุข  และทํานุบํารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีคําสั่งแตงต้ังมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนิน

กิจกรรม  ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายตลอดปการศึกษา  โดยกิจกรรมสวนใหญไดผานการ

วางแผนรวมกันของผูที่เกี่ยวของ  และผูเรียนที่เปนแกนนํา 

 ความพยายาม  บุคลากรในสถานศึกษาไดเห็นถึงประโยชนในการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

และใหครอบคลุม  ซึ่งสถานศึกษาจะใหครูผูสอนจัดกิจกรรมในการปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูน

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  และทํานุบํารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีครูที่ปรึกษากิจกรรมที่รับผิดชอบในแตละสาขาวิชา  

หรือนักศึกษาแกนนํา  พบผูเรียน  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และชวยใหการจัดกิจกรรมดําเนินไปตามแผน  ที่ได

รวมกันวางแผนเขียนโครงการตาง ๆ  ดําเนินงานติดตามและประเมินผล เพื่อที่จะรองรับการพัฒนาผูเรียน  

และติดตามประเมินผล 

 สัมฤทธิ์ผล  จากที่บุคลากรในสถานศึกษาไดดําเนินการในการพัฒนาผูเรียนโดยไดจัดกิจกรรมที่

สรางสรรค  และมีประโยชนสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่สังกัด  ความตองการของนักศึกษาและ

ชุมชน  สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการดานความรูทางวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสํานึก  เสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม ตลอดจนมี



 

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธครบทุกดาน  ในระดับช้ัน  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จํานวน  10  ครั้ง  โดยจัด

ครบทุกสาขางาน / วิชา  คิดเปน  รอยละ  100 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ

รักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย   สง เสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรม  จํานวน 10  โครงการ  กิจกรรม  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  การ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   และ

ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน

เขารวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูน

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง เปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม   

 

3 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึก

ดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ไมนอยกวา  

5  โครงการ  กิจกรรม  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผู เรียนทุกคนเขารวมโครงการ  

กิจกรรม  การปลู กฝ ง จิตสํ า นึกด านการรั กชาติ   เทิ ดทูน

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

ทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก

ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ   

กิจกรรม  การปลู กฝ ง จิตสํ า นึกด านการรั กชาติ   เทิ ดทูน

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม  โดยครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และ

ผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก

สถานศึกษาที่มีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา  ในการปลูกฝง

5 



 

จิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  และมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

  

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 - รายงานผลการจัดกจิกรรมโครงการเลือกต้ังนายก  อกท. 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการแหเทียนเขาพรรษา 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการถวายผาพระกฐินพระราชทานวัดมะนาวหวาน 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติวันปยมหาราช 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมหนาเสาธง 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมสรางชาติ 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมศาสนา  ศีลธรรม  และการพัฒนาจิต 

 



 

มาตรฐานที ่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ขอกําหนด  ปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ในดานการรัก

ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ

สิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีคําสั่งแตงต้ังมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม  ซึ่งเปนการจัด

กิจกรรมที่มีความหลากหลายตลอดปการศึกษา  โดยกิจกรรมสวนใหญไดผานการวางแผนรวมกันของผูที่

เกี่ยวของและผูเรียนที่เปนแกนนํา  โดยสถานศึกษาน้ันใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรม สง เสริมดานการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม  ใหมีแผนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  มี

การแตงต้ังครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม  และคําสั่งมอบหมายหนาที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานศึกษา  

และดําเนินกิจกรรมโดยผานกระบวนการวางแผนรวมกันของผูที่เกี่ยวของ 

 ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายหนาที่ใหครูที่ปรึกษาพบผูเรียน  ใหคําแนะนํา  และชวยให

การจัดกิจกรรมดําเนินไปตามแผน  ในช่ัวโมงกิจกรรมและชวงเวลาที่ผูเรียนไดจัดการประชุมสมาชิกของ

กิจกรรมน้ัน ๆ  โดยบุคคลากรในสถานศึกษาไดเห็นถึงประโยชนในการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและให

ครอบคลุม  เพื่อใหเขาถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน  ซึ่งครูที่ปรึกษากิจกรรมที่รับผิดชอบในแตละ

สาขาวิชาและนักศึกษาเปนแกนนํา  ไดรวมกันวางแผนเขียนโครงการตาง ๆ  ดําเนินงานติดตามและ

ประเมินผล  เพื่อที่จะรองรับการพัฒนาผูเรียนและติดตามประเมินผลใหเขากับมาตรฐานวิชาชีพ 

 สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม  ตามที่สถานศึกษาจัดให  

โดยสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับช้ัน  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จํานวน  10  

โครงการ / กิจกรรม  โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา  คิดเปนรอยละ  100 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน

การอนุรักษสิ่งแวดลอม  ไมนอยกวา  5  โครงการ  กิจกรรม2.

 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการกิจกรรม  

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

ทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานดานการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม   

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  โดย

ครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน  เพื่อนําผลไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก

สถานศึกษาที่มีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา  ในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   และมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย  4.15 

5 

 

 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่ งแวดลอม   ไมนอยกวา  5  

โครงการ  กิจกรรม  

 สถานศึกษาดําเนินการใหผู เรียนทุกคนเขารวมโครงการ

กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม  การปลูกฝ งจิตสํ า นึกด านดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  โดยครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาที่มีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา  

ในการปลูกฝงจิตสํานึกดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกปากลาย้ิม 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการรณรงคโรคไขฉ่ีหนู 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนอําเภอลานสกา 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนกะเปยด 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสถานศึกษา  

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสวมดีเพื่อสุขภาพ 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาสมุนไพรใกลตัว 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการชวนนองปรับภูมิทัศน 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกมเหสักข 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกปาเทศบาลตําบลจันดี 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

มาตรฐานที ่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ขอกําหนด  ปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ในดานการรัก

ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ

สิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดมีคําสั่งแตงต้ังมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม  ซึ่งเปน

การจัดกจิกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  ที่มีความหลากหลายตลอดปการศึกษา  เชน  กิจกรรมกีฬาสี

ของวิทยาลัย  กิจกรรมวันสําคัญ  “วันปใหม  2556”  เปนตน  โดยกิจกรรมสวนใหญน้ี  ไดผานการวางแผน

รวมกันของผูที่เกี่ยวของ  และผูเรียนที่เปนแกนนํา  โดยสถานศึกษาน้ันใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรม  

สงเสริมใหนักศึกษาน้ันไดมีสวนรวม  ใหมีแผนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาไวในแผนปฏิบัติการประจําป

ของสถานศึกษา  มีการแตงต้ังครูที่ปรึกษากิจกรรมและคําสั่งมอบหมายหนาที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของ

สถานศึกษา  และดําเนินกิจกรรมโดยผานกระบวนการวางแผนรวมกันของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 ความพยายาม  สถานศึกษามอบหมายหนาที่ใหครูที่ปรึกษาพบผูเรียน  ใหคําปรึกแนะนํา  และให

ความชวยเหลือในการจัดกิจกรรม  ใหดําเนินไปตามแผนในช่ัวโมงกิจกรรมของแตละสัปดาห  และชวงเวลาวาง

ที่ผูเรียนน้ันไดมีจัดการประชุมสมาชิกของกิจกรรมน้ัน ๆ  โดยบุคคลากรในสถานศึกษาจะไดเห็นถึงประโยชน

ในการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  สงเสริมความความสามัคคีในหมูคณะ  และใหครอบคลุม  เพื่อให

เขาถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน  ซึ่งครูที่ปรึกษากิจกรรมที่รับผิดชอบในแตละสาขาวิชาและนักศึกษา

เปนแกนนํา  ไดรวมกันวางแผนเขียนโครงการตาง ๆ  ดําเนินงานติดตามและประเมินผล  เพื่อที่จะรองรับการ

พัฒนาผูเรียนและติดตามประเมินผลใหเขากับมาตรฐานวิชาชีพ 

 สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ตามที่สถานศึกษาจัดให โดย

สถานศึกษาไดจัดกีฬาและนันทนาการ  ในระดับช้ัน  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จํานวน  7  โครงการ / 

กิจกรรม  โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา  คิดเปน  รอยละ  100 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

พอใช 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬา  และ

นันทนาการ  ไมนอยกวา  5  โครงการ  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการกิจกรรม 

ดานการกีฬาและนันทนาการ 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

ทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬา  และนันทนาการ 

 

3 

 

 

 

 



 

 เกณฑการตัดสนิ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดี 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬา  และ

นันทนาการ  ไมนอยกวา  5  โครงการ  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผู เรียนทุกคนเขารวมโครงการ

กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 

3. สถานศึกษาดําเ นินการให ครูและบุคลากรทุกฝ ายใน

สถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬา  

และนันทนาการ 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ  โดยครู  และบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร

จัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาที่มีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา ใน 

การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  และมีผลการประเมิน

โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายใน 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมวันข้ึนปใหม 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการชีวิตดนตร ี

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการภาษาจีนวันละคํา 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศ  ปการศึกษา  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ขอกําหนด  ปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ในดานการรัก

ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ

สิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบูรณาการโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  และมุงเนนสมรรถนะโดยสนับสนุน  สงเสริม  และใหความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

การใชชีวิตอยางพอเพียง  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนแบบบูรณาการ  โดยการกําหนดใหทุก

แผนกวิชาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามารวมอยูดวยทุกรายวิชา   

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับครูผูสอน  และมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนน้ันมีความรูในดานการ

เขียนโครงการ  และการเขียนแผนธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุน สงเสริมให

ผูเรียนไดประกอบอาชีพตามที่ตนถนัดและมีความพรอม  อีกทั้งจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนผูเรียนที่ยากจนให

ไดมีโอกาสทํางาน  หรือประกอบอาชีพ 

 สัมฤทธิ์ผล  ผูเรียนน้ันมีความรู  มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุนผูเรียนน้ันใหทําโครงการวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รูจัก

แกปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน  เพื่อลดความเสี่ยงในการทํางาน  ในระดับช้ัน  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จํานวน  

16  โครงการ / กิจกรรม  โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา  คิดเปน  รอยละ  100 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใหแกครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การบริหาร

จัดการสถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  และผูเรียน  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และ

ผูเรียน  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีผลตอการปลูกฝง

จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผล

การประเมินโดยเฉลี่ย  4.10 

5 

 

 



 

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  ใหแกครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  และผูเรียน 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การบริหารจัดการ

สถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมี

สวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และ

ผูเรียน  

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการ   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครู  และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพื่อนําผลไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาที่มีผลตอการปลูกฝงจิตสํานึกดาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย  3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ขอ 1 

 



 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการการประชุมวิชาการระดับหนวย ภาค และชาติ 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมมารยาทไทย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการพระสอนศาสนา 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมการเลี้ยงกบ 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงกบเพื่อจําหนาย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการศูนยการเรียนรูตามแนวพอหลวง 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการซอมสรางคอมพิวเตอร 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรูการทํากอนเช้ือเห็ด 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจําหนาย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการซาลาเปาฮองเต 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเบเกอรรี่พารวย 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสาธิตการทําลูกช้ินไก 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคายพัฒนาศักยภาพการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติการทาง

อุตสาหกรรมเกษตร ป 2555 

 - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสอนนองตอนไก 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงชี ้



 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์

ของการ

ดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึก ดาน

การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

1 ขอ 

ปฏิบัติ 3 ขอ 3 (พอใช) 

2.  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬา

และนันทนาการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

1 ขอ 

ปฏิบัติ 3 ขอ 3 (พอใช) 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6   4  (ดี) 
 

(  หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  6  ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย ) 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  6 



 

จุดเดน  ไดแก   ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่  6.2 และ 6.4  

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 และ 6.3   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอกําหนด  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาสรางความตระหนักแกบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีโครงการใหความรู

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในแกบุคลากรในสถานศึกษา  มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน ไว

ในแผนปฏิบัติการประจําป   

 ความพยายาม  สถานศึกษาไดจัดปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ระดับบุคคล แผนกวิชา ให

บุคลากรในสถานศึกษา ในหวงของเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2555  และมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

ภายนอกรอบที่  2  ในมาตรฐานที ่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  วาสถานศึกษาควรมีการนิเทศ

การเรียนการสอน โดยฝายวิชาการไดใหแผนกวิชาดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนและรายงานการจัดการ

เรียนรู   

 ผลสําเร็จ  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในมาตรฐานที่ 2 หลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศการเรียนการสอน และมีการรายงานการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอน สวนในภาพรวมของการดําเนินงานประกันคุณภาพ  สถานศึกษามีรายงานการประเมินตนเอง 

รายงานการตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในประจําป  รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  และ

มีการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตอสาธารณชน มีการปฏิบัติ  5  ขอ   ผลการประเมิน

คุณภาพ  ในระดับ  ดีมาก 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ ง คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   โดยการมีสวนรวมของครู  

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน   สถาน

5 



 

ประกอบการ   และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  และเอกชน 

2. สถานศึกษาไดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา     

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษายาง

ตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

  

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา   โดยการมีสวนรวมของครู  และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผู เรียน  ชุมชน   สถาน

ประกอบการ   และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  และเอกชน 

2. สถานศึกษาไดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา     

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

5 



 

คุณภาพภายใน 

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษายาง

ตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ขอ  1 – ขอ  4 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ขอ  1 – ขอ  3 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ขอ  1 – ขอ  2 2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ขอ  1  1 

 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 

2. รายงานผลการตรวจประเมินภายในประจําป 

3. รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 

4. รายงานผลการประเมิน  การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอกําหนด  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  

 ความตระหนัก สถานศึกษา ไดจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งในหมวดที่ 6   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47  กําหนดให

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย 

ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48  กําหนดให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีแผนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายใน  ข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา  ซึ่งประกอบดวยกรรมการควบคุมคุณภาพ  

กรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน ไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป   

 ความพยายาม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไดวางแผนการจัดทํา รายงานการ

ประเมินตนเอง  (SAR)  ระดับบุคคล ของบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา และ

ระดับสถานศึกษา ซึ่งมีคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและคูมือดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา  ขอมูลและรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  

สําหรับใหบุคลากรในสถานศึกษาใชเปนแนวปฏิบัติและรายงานผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ี  และมีการ

กํากับติดตามและตรวจสอบโดยฝายบริหารของสถานศึกษา  

 สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาไดทําการประเมินตนเอง  มี

ผลสัมฤทธ์ิในระดับดี  จํานวน 4 ตัวบงช้ี  ระดับ พอใช  จํานวน 10 ตัวบงช้ี ระดับ ปรับปรุง ไมมี ระดับตอง

ปรับปรุงเรงดวน จํานวน  2  ตัวบงช้ี และมีการปฏิบัติครบทั้ง 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก จํานวน 15 ตัวบงช้ี 

ตามที่กําหนดไวในกลไกระบบการประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ตองปรับปรุง 

 

 



 

 ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา คาคะแนน 

ตองปรับปรุง 
มีจํานวนตัวบงช้ี  14  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด  

ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   
2 

  

 เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา  คาคะแนน 

ดีมาก 

มีจํานวนตัวบงช้ี  30 – 34  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  และไมมีตัวบงช้ีใดที่อยูใน

เกณฑตองปรับปรุง  หรือตองปรับปรุงเรงดวน 

5 

ดี 
มีจํานวนตัวบงช้ี  24 – 33  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   
4 

พอใช 
มีจํานวนตัวบงช้ี  18 – 23  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   
3 

ตองปรับปรุง 
มีจํานวนตัวบงช้ี  12 – 17  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   
2 

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

มีจํานวนตัวบงช้ี  ตํ่ากวา  12  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   
1 

 หลักฐาน/รองรอย  ประกอบการพิจารณา  (จํานวน  2  ชุด  :  1.  สงงานประกันฯ  จํานวน  1  

ชุด  และ  2.  จัดใสแฟมเตรียมรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมิน  ระดับสถานศึกษา)  ประกอบดวย 

 1. คูมือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 

 2. รายงานการตรวจติดตามผลการดําเนินงานคุณภาพภายใน 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงชี ้



 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

1.  ระดับคุณภาพในระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ขอ 

- ดี  ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช  ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ 

 
5 (ดีมาก) 

2.  ระดับคุณภาพในการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

จํานวนตัวบงช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก  

- ดีมาก 30 – 34  ตัวบงช้ี   

และไมมีตัวบงช้ีใดที่อยูในเกณฑตองปรับปรุง

หรือตองปรับปรุงเรงดวน 

- ดี  24 – 33  ตัวบงช้ี   

- พอใช  18 – 23  ตัวบงช้ี   

- ตองปรับปรุง  12 – 17  ตัวบงช้ี   

- ตองปรับปรุงเรงดวน  ตํ่ากวา  12  ตัวบงช้ี   

15 ตัวบงช้ี 
2 (ตอง

ปรับปรุง) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7   3.5 (ดี) 
 

( หมายเหตุชี้แจง  :  สรุปผลการประเมนิมาตรฐานท่ี  7  ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงชี้มาหาคาเฉลี่ย ) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี  7 

จุดเดน  ไดแก   ตัวบงชี้ดังตอไปน้ี ตัวบงชี ้7.1 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแกตัวบงชี้ดังตอไปน้ี  ตัวบงชี ้7.2  

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี  4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2555  สรุปไดดังน้ี 

  4.1.1 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับดังน้ี 

   มาตรฐานที ่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9  

   มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.2, 2.4  

   มาตรฐานที ่ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.2, 3.5, 3.6, 3.7    

   มาตรฐานที ่ 4 ตัวบงช้ีที่ 4.1 

   มาตรฐานที ่ 5 ตัวบงช้ีที่ 5.1  

   มาตรฐานที ่ 6 ตัวบงช้ีที่ 6.2, 6.4     

   มาตรฐานที ่ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.1 

  4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังน้ี 

   มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.5  

   มาตรฐานที ่ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.3, 3.8, 3.9, 3.10     

  4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังน้ี 

   มาตรฐานที ่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.7  

   มาตรฐานที ่ 2 ตัวบงช้ีที่ 2.1, 2.3  

   มาตรฐานที ่ 3 ตัวบงช้ีที่ 3.1, 3.4, 3.11, 3.12 

   มาตรฐานที ่ 6 ตัวบงช้ีที่ 6.1, 6.3 

  4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชีท่ี้ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังน้ี 



 

   มาตรฐานที ่ 7 ตัวบงช้ีที่ 7.2                     

  4.1.4 มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับ  

ดังน้ี 

   มาตรฐานที ่ 1 ตัวบงช้ีที่ 1.6  

   มาตรฐานที ่ 5 ตัวบงช้ีที่ 5.2  

 4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน

โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมไดดังน้ี 

  4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

 1) โครงการบริหารงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

    2) โครงการบริหารงานทั่วไป 

    3) โครงการงานบุคลากร 

    4) โครงการงานการเงิน 

    5) โครงการงานการบัญชี 

        6) โครงการพัสดุกลาง 

         7) โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม สัมมนา เอนกประสงคและศูนยวิทยบริการ 

        8) โครงการงานประชาสัมพันธ 

        9) โครงการงานทะเบียน 

       10) โครงการบริหารงานฝายแผนงานและความรวมมือ 

       11) โครงการงานแผนงบประมาณ 



 

       12) โครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  4.2.2 แผนพัฒนาผูเรียน 

 1) โครงการงานวิทยบริการและหองสมุด 

    2) โครงการศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

        3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

        4) โครงการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร สาขางานคอมพิวเตอร 

        5) โครงการกิจกรรมวันสําคัญ 

        6) โครงการกิจกรรม อกท. ระดับหนวย/ภาค/ชาติ 

               7) โครงการกีฬาและนันทนาการ 

        8) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

    9) โครงการปองกันและแกปญหาโรคเอดสและยาเสพยติด 

            10) โครงการงานปกครอง 

        11) โครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

        12) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 

        13) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 

            14) โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา ทีส่ําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 

        15) โครงการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

      16) โครงการปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตภายในวิทยาลัย 

    17) โครงการสอนซอมเสริม 

 



 

        4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

    1) โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอน  

    2) โครงการงานวัดผลและประเมินผล 

    3) โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

  4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ

งานวิจัย 

    1) โครงการงานวิจัยพัฒนา  

    2) โครงการงานสิ่งประดิษฐ     

  4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

    1) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

    2) โครงการชีววิถีตามแนวพระราชดําร ิ 

        3) โครงการความความรวมมือและบริการชุมชน                             

  4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 

    1) โครงการยางพารา 

    2) โครงการปาลมนํ้ามัน 

        3) โครงการไมประดับ 

    4) โครงการพืชสมุนไพร 

        5) โครงการการปลูกพืชไรดิน 

        6) โครงการขยายพันธไมประดับ 

    7)  โครงการผลิตปุยชีวภาพ 

       8) โครงการเลี้ยงกบ 



 

       9) โครงการไกไข 

       10) โครงการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร 

       11) โครงการไกพื้นเมือง 

       12) โครงการไรแดง 

       13) โครงการปลาสวยงามและพันธไมนํ้า 

       14) โครงการผลิตภัณฑจากแปงสาลี 

       4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    1) โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

  4.2.8 แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                           

    1) โครงการลงนามความรวมมือจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

            2) โครงการระดมทรัพยากรการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

  4.3 สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  4.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน 

การศึกษาอื่น ๆ  ในทองถ่ิน 

  4.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

  4.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและ

เอกชน 

  4.3.4 เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูป

การเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 

  4.3.5 การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเน่ือง  



 

  4.3.6    การไดรับเงินสนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดไปศึกษาดูงานใน

ตางประเทศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตอนที่  5 

 

ภาคผนวก 

ขอมูลเพ่ิมเติมของสถานศึกษา 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  

ประจําปการศึกษา 2555 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

  ท่ี …๐๒๓…./๒๕๕๖ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

------------------------------------ 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๔๕  

หมวด ๖ มาตรา ๔๘  ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองทําอยางตอเน่ือง   เพื่อใหการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕  ดังตอไปน้ี 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่กําหนดนโยบายและจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กํากับ  

ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบดวย 

๑.๑  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ประธานกรรมการ 

๑.๒ รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายแผนงานและความรวมมือ  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายวิชาการ     กรรมการ 

๑.๔ รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายบริหารทรัพยากร   กรรมการ 

๑.๕ รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา     กรรมการ 

๑.๖ หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาที่ดําเนินการตามมาตรฐานและตัว

บงช้ี  ออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  รวบรวมขอมูล  สรุปผลการประเมิน จัดทําจุดเดน  จุดที่ควร

พัฒนา  และแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวย 

มาตรฐานท่ี ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๙ ตัวบงชี้ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๑ ประกอบดวย 

นายอภิชาติ พิกุลทอง                   ประธานกรรมการ 

นางอัญชล ี รักขาว      กรรมการ 

นางสุจิรา สายนาค      กรรมการ 



 

นางศิริพร จันทศร ี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาววิยะดา คงทอง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑.  นางอัญชลี  รักขาว    ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวภิริญญา  ชูแกว   กรรมการ 

 ๓.  นางพัชรี  บัวสุข    กรรมการและเลขานุการ   

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

 ๑.  นางพรทิพย   คงแกว    ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางอาพร  คหวงค    กรรมการ  

๓.  นางสาวประทุมพร  จงจิตต   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๑. นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  

๓. นางศิริพร  จันทศร ี    กรรมการและเลขานุการ  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา    

(V-NET) ต้ังแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 ๑.  นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  

๓.  นางศิริพร  จันทศร ี    กรรมการและเลขานุการ  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา     

(V-NET) ต้ังแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 ๑. นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  

๓. นางศิริพร  จันทศร ี    กรรมการและเลขานุการ  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ

หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

๑. นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาววิยะดา   คงทอง   กรรมการ  

๓.  นางศิริพร  จันทศร ี    กรรมการและเลขานุการ  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๗  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

๑.  นางอัญชลี  รักขาว    ประธานกรรมการ  

 ๒.  นางสาวภิริญญา  ชูแกว   กรรมการ  

๓.  นางพัชรี  บัวสุข    กรรมการและเลขานุการ  



 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ 

ป 

๑.  นางพรทิพย    คงแกว    ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางอาพร  คหวงค    กรรมการ  

๓.  นางสาวประทุมพร  จงจิตต   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ี

มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

๑.  นางพรทิพย    คงแกว    ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางอาพร  คหวงค    กรรมการ  

๓.  นางสาวประทุมพร  จงจิตต   กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี ๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๒ ประกอบดวย 

นายอภิชาติ  พิกุลทอง    ประธานกรรมการ 

นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 

นายไสว  เลื่องสีนิล    กรรมการ  

นายวิรัช  ชวยกาญจน    กรรมการ 

นางอําภา   กงเมง    กรรมการ 

นางมัณฑนา   เจริญสม    กรรมการ 

นายดํารงค   พัฒนเกษตรวงค   กรรมการ 

นายทํานูน    บุญยารุณ    กรรมการ 

นางสมจิตต  สังขจันทร    กรรมการ 

นายวิเชียร   บัวช่ืน    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

๑.  นายวิเชียร  บัวช่ืน    ประธานกรรมการ  

 ๒.  นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 

 ๓.  นายไสว  เลื่องสีนิล    กรรมการ  

 ๔.  นายวิรัช  ชวยกาญจน    กรรมการ 

 ๕.  นางอําภา   กงเมง    กรรมการ 

 ๖.  นางมัณฑนา เจริญสม    กรรมการ 

 ๗.  นายดํารง  พัฒนเกษตรวงค   กรรมการ 

 ๘.  นายทํานูน    บุญยารุณ   กรรมการ 



 

๙.  นางมณฑา  ลิมปยประพันธ   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

๑.  นายวิเชียร  บัวช่ืน    ประธานกรรมการ  

 ๒.  นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 

 ๓.  นายไสว  เลื่องสีนิล    กรรมการ  

 ๔.  นายวิรัช  ชวยกาญจน    กรรมการ 

 ๕.  นางอําภา   กงเมง    กรรมการ 

 ๖.  นางมัณฑนา เจริญสม    กรรมการ 

 ๗.  นายดํารง  พัฒนเกษตรวงค   กรรมการ 

 ๘. นายทํานูน    บุญยารุณ   กรรมการ 

๙.  นางมณฑา  ลิมปยประพันธ   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

๑.  นายวิเชียร  บัวช่ืน    ประธานกรรมการ  

 ๒.  นายภิญโญ  จางบัว    กรรมการ 

 ๓.  นายไสว  เลื่องสีนิล    กรรมการ  

 ๔.  นายวิรัช  ชวยกาญจน    กรรมการ 

 ๕.  นางอําภา   กงเมง    กรรมการ 

 ๖.  นางมัณฑนา เจริญสม    กรรมการ 

 ๗.  นายดํารง  พัฒนเกษตรวงค   กรรมการ 

 ๘. นายทํานูน    บุญยารุณ   กรรมการ 

๙. นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี   กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔  ระดับคุณภาพในวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

๑.  นางสุจิรา  สายนาค    ประธานกรรมการ  

๒.  นางสมจิตต  สังขจันทร   กรรมการ  

๓.  นางสาวสุธิดา   สิทธิฤทธ์ิ   กรรมการ 

๔.  นางศิริพร  จันทศร ี    กรรมการและเลขานุการ 

๕.  นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕  ระดับคุณภาพในฝกงาน 

  ๑.  นางมณฑา       ลิมปยประพันธ  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายประสิทธ์ิ   สุวรรณา    กรรมการ 

  ๓.  นายสุทัศน  ลิมปยประพันธ   กรรมการ 



 

๔.  นางศิริโสภา  วิทอนโถง   กรรมการ 

๕.  นายพนม  วิทอนโถง    กรรมการ 

๖.  นางสาวสิรินาฎ  ลองจิตตธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

๗.  นางสาวปยพร  มานพศิลป   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี  ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๓ ประกอบดวย 

นายนิวัตร  ตระกูลสันติ      ประธานกรรมการ 

นางปราณี  ต้ังเกียรติกําจาย   กรรมการ 

นางปยมาศ  สุวรรณมณี    กรรมการ 

นางสาวเอมพวัลย ศรีมุกข    กรรมการ 

นายปราโมทย  สหายรักษ    กรรมการ 

นายทํานูน  บุญยารุณ    กรรมการ 

นางสาวกมลทิพย  เกตุเกลี้ยง   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสลักจิต  สุมาตรา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

๑. นายนิวัตร  ตระกูลสันติ      ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวิทย  เพ็ญสวัสด์ิ    กรรมการ 

๓. นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ    กรรมการ 

๔. นางปราณี  ต้ังเกียรติกําจาย    กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๑. นางปยมาศ  สุวรรรมณี    ประธานกรรมการ 

๒. นางจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ    กรรมการ 

๓. นางสาวจิราพร  ปานออน    กรรมการ 

๔. นางสาวเอมพวัลย  ศรีมุกข    กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางธนวรรณ  ลิกขะไชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

๑. นางธิดารัตน  เทพรัตน    ประธานกรรมการ 

๒. นายสุนทร  บูรณพงษทอง    กรรมการ 

๓. นายสุทัศน  ลิมปยประพันธ    กรรมการ 

๔. นางคนึงนิจ  รพีภัทรกุล    กรรมการ 

๕. นางปยมาศ  สุวรรณมณี    กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

๑. นายนิวัติ   ตระกูลสันติ    ประธานกรรมการ 



 

๒. นางอรนารถ  คงสง     กรรมการ 

๓. นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ    กรรมการ 

๔. นางปราณี   ต้ังเกียรติกําจาย    กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศ ของสถานศึกษา 

๑. นางสาวเอมพวัลย  ศรีมุกข    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุนิษา  สุทธิภักดี    กรรมการ 

๓. นางสาวสุธิดา  สิทธิฤทธ์ิ    กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางธนวรรณ   ลิกขะไชย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

๑. นายทํานูน   บุญญารุณ              ประธานกรรมการ 

๒. นายสําราญ  นาคเกลี้ยง              กรรมการ 

๓. นางประทุม   ไกรรอด                 กรรมการ 

๔. นางอาพร     คหวงค                 กรรมการ 

๕. นายนิพนธ  เดชาผล     กรรมการ 

๖. นายสน่ัน  หอมช่ืน     กรรมการ 

๗. นายสุริยา     ลิบนอย                 กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวกมลทิพย   เกตุเกลี้ยง       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

๑. นางพรทิพย    คงแกว               ประธานกรรมการ 

๒. นายพัฒนา     ทุงโพธ์ิตระกูล        กรรมการ 

๓. นายสําราญ     นาคเกลี้ยง           กรรมการ 

๔. นางอาพร       คหวงค               กรรมการ 

๕. นางสาวประทุมพร   จงจิตต         กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ

ใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

๑. นายชัยพร      ถูกตอง               ประธานกรรมการ 

๒. นายวิรัช        ชวยกาญจน          กรรมการ 

๓. นายอุปกรณ     พูลปาน              กรรมการ 

๔. นายวิระ         จันทนุพงษ           กรรมการ 

๕. นายจีรศักด์ิ      คงสง                 กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

๑.  นายพัฒนา   ทุงโพธ์ิตระกูล    ประธานกรรมการ 

๒. นายสุริยัน   แกวคงจันทร    กรรมการ 



 

๓. นางศรินทรทิพย ภูลา     กรรมการ 

๔. นางจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ    กรรมการและเลขานุการ 

๕. นายสุธิชัย   ชัยสิทธ์ิ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑.  นายสุวิทย  เพ็ญสวัสด์ิ    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวปาลีรัฐ  บัวทองบุญ    กรรมการ 

 ๓.  นางสาวสลักจิต  สุมาตรา    กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

๑. นางธนัญญา  ลั่นซาย     ประธานกรรมการ 

๒. นางคณิศร  ชูช่ืน     กรรมการ 

๓. นางสาวศุภนิตย  เสือคํา    กรรมการ 

๔. นางอรนารถ   คงสง     กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวปยพร  มานพศิลป    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังในประเทศ

และหรือตางประเทศ 

๑. นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ    ประธานกรรมการ 

๒. นางกัลยาณี  ชวยกาญจน    กรรมการ 

๓. นางสาวจิราพร  ปานออน    กรรมการ 

๔. นายจักรินทร  โกละกะ    กรรมการ 

๕. นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี    กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาววิยะดา  คงทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี  ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี ๔ ประกอบดวย 

นายไพบูลย   ดานสกุล      ประธานกรรมการ 

นายประสิทธ์ิ   สุวรรณา    กรรมการ 

นายสุนทร    บูรณพงษทอง   กรรมการ 

นางมณฑา   ลิมปยประพันธ   กรรมการ 

นายสมพร  สองเมืองสุข    กรรมการ 

นายเฉลิม  นิลจันทร    กรรมการ 

นายพงษเดช  ทองรัตน    กรรมการ 

นางอาภรณ ดานสกุล    กรรมการ 

นางสาวยุวดี    อุยดํา    กรรมการและเลขานุการ 

นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

๑. นายสุนทร    บูรณพงษทอง    ประธานกรรมการ 

๒. มณฑา   ลิมปยประพันธ    กรรมการ 

๓. นายประสิทธ์ิ  สุวรรณา    กรรมการ 

๔. นางอาภรณ ดานสกุล     กรรมการ   

๕. นายสมพร  สองเมืองสุข    กรรมการ 

๖. นายเฉลิม  นิลจันทร     กรรมการ 

๗. นางสาวยุวดี  อุยดํา     กรรมการและเลขานุการ 

๘. นายพงษเดช  ทองรัตน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มาตรฐานท่ี  ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๕ ประกอบดวย   

นางสาววัฒนา    ต้ังพินิจกุล     ประธานกรรมการ 

นางธิดารัตน     เทพรัตน    กรรมการ 

นายชัยพร   ถูกตอง    กรรมการ 

นายสุธิชัย    ชัยสิทธ์ิ    กรรมการ 

นางสาววนิดา     ศรีอินทร   กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวเอมพวัลย   ศรีมุกข   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ

ผูเรียน 

๑. นางสาววนิดา  ศรีอินทร    ประธานกรรมการ 

๒. นายสุธิชัย    ชัยสิทธ์ิ     กรรมการ 

๓. นายชัยพร  ถูกตอง     กรรมการ 

๔. นางธิดารัตน    เทพรัตน    กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวเอมพวัลย   ศรีมุกข    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ

ครู 

๑. นางสาววนิดา  ศรีอินทร    ประธานกรรมการ 

๒. นายสุธิชัย   ชัยสิทธ์ิ     กรรมการ 

๓. นายชัยพร  ถูกตอง     กรรมการ 

๔. นางธิดารัตน    เทพรัตน    กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวเอมพวัลย   ศรีมุกข    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



 

มาตรฐานท่ี  ๖ ดานการปลูกฝกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๖ ประกอบดวย   

นายไพบูลย  ดานสกุล   ประธานกรรมการ 

นางสายใจ    ตระกูลสันติ   กรรมการ 

นางกุลศานต   เจริญสม   กรรมการ 

นายพัฒนา   ทุงโพธ์ิตระกูล  กรรมการ 

นายสุวิทย   เพ็ญสวัสด์ิ   กรรมการ 

นางอาพร   คหวงค   กรรมการ 

นางศรินทรทิพย  ภูลา   กรรมการและเลขานุการ  

นายเทพรัตน   บุญญานุพงศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

๑. นายทํานูน     บุญยารุณ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสายใจ    ตระกูลสันติ   กรรมการ 

๓. นางกุลศานต   เจริญสม   กรรมการ  

๔. นางสมจิตต   สังขจันทร   กรรมการ 

๕. นางศรินทรทิพย  ภูลา   กรรมการและเลขานุการ  

ตัวบงชี้ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

๑. นายประสิทธ   สุวรรณา   ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวิทย   เพ็ญสวัสด์ิ   กรรมการ 

๓. นางกุลศานต   เจริญสม   กรรมการ 

๔. นางกัลยาณี  ชวยกาญจน   กรรมการ 

๕. นายณรงคชัย  ชูมณี    กรรมการ 

๖. นางสาวสุธิดา  สิทธิฤทธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายเทพรัตน  บุญญานุพงศ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

๑. นายพัฒนา   ทุงโพธ์ิตระกูล   ประธานกรรมการ 

๒. นางสายใจ    ตระกูลสันติ   กรรมการ 

๓. นางกุลศานต   เจริญสม   กรรมการ 

๔. นางอาพร  คหวงค    กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวปาลีรัฐ  บัวทองบุญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



 

ตัวบงชี้ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. นายประสิทธ   สุวรรณา   ประธานกรรมการ 

๒. นายสุวิทย   เพ็ญสวัสด์ิ   กรรมการ 

๓. นางกุลศานต   เจริญสม   กรรมการ  

๔. นางอาภรณ ดานสกุล    กรรมการ 

๕. นางรัตนา  บุญเกื้อสงค   กรรมการ 

๖. นางสาวสุธิดา  สิทธิฤทธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายสุริยา   ลิบนอย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มาตรฐานท่ี  ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  ๗ ประกอบดวย   

นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล  ประธานกรรมการ 

นางปยมาศ  สุวรรณมณี   กรรมการ 

นางสาวสุจิตตรา  บุญมา   กรรมการและเลขานุการ  

นางสาวภิรดี สุวรรณศร ี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางเพ็ญศรี  เรืองขนาบ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาวสุนิษา  สุทธิภักดี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน  

๑. นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี   กรรมการ 

๓. นางสาวสุนิษา สุทธิภักดี   กรรมการ 

๔. นางสาวสุจิตตรา  บุญมา   กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางเพ็ญศรี  เรืองขนาบ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑. นางสาววัฒนา   ต้ังพินิจกุล   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวภิรดี  สุวรรณศร ี   กรรมการ 

๓. นางสาวสุจิตตรา  บุญมา   กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศรี  เรืองขนาบ   กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวสุนิษา สุทธิภักดี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนาที่ประเมินผลการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ประกอบดวย 

๓.๑   ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 

๓.๒  รองผูอํานวยการวิทยาลัยฝายแผนงานและความรวมมือ   รองประธานกรรมการ 



 

๓.๓  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายวิชาการ     กรรมการ 

๓.๔  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  ฝายบริหารทรัพยากร   กรรมการ 

๓.๕  รองผูอํานวยการวิทยาลัย ฝายพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา กรรมการ 

๓.๖  หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       กรรมการและ

เลขานุการ 

ทั้งน้ี  ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบ ประสานงานกับฝายที่

เกี่ยวของ ใหการดําเนินงานสําเร็จดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีตอ

วิทยาลัยฯ และทางราชการตอไป 

   

          สั่ง  ณ  วันที่   ๒๓    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

            (นายวิศวะ  คงแกว) 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  ปการศึกษา  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ขอกําหนดท่ี  1.1 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะ

ทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานใน

สถานประกอบการจนเปนท่ียอมรับ  หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

 

หลักสูตร/ช้ัน

ป 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 2.00  ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

ปวช.1/1 เกษตรศาสตร 34 20 83.33 

ปวช.1/2 เกษตรศาสตร 35 14 51.85 

ปวช.1/1 พณิชยการ 24 12 57.14 

ปวช.1/2 พณิชยการ 18 11 68.75 

รวม ปวช.1 111 57 64.78 

ปวช.2 พืชศาสตร 7 6 100 

ปวช.2 สัตวศาสตร 13 11 84.61 

ปวช.2 ชางเกษตร 13 13 100 

ปวช.2 การประมง 13 10 83.33 

ปวช.2 การบัญชี 11 11 100 

ปวช.2 การขาย 6 4 66.67 

ปวช.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 11 9 81.81 

รวม ปวช.2 74 64 88.89 



 

ปวช.3 พืชศาสตร 13 13 100 

ปวช.3 สัตวศาสตร 10 10 100 

ปวช.3 ชางเกษตร 4 4 100 

ปวช.3 อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 100 

ปวช.3 การประมง 4 2 100 

ปวช.3 การบัญชี 14 13 100 

ปวช.3 การขาย 6 5 100 

ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 24 100 

รวม ปวช.3 85 75 100 

รวม ระดับ  ปวช.  270 196 85.48 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1    รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  ข้ึนไป (ตอ) 

 

หลักสูตร/ช้ันป สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 

2.00  ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ 

ปวส.1 พืชศาสตร 3 2 100 

ปวส.1 สัตวศาสตร 7 5 71 

ปวส.1 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 4 4 100 

ปวส.1 การบัญชี 1 1 100 



 

ปวส.1 การตลาด 2 2 100 

ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 10 10 100 

รวม ปวส.1 27 24 92.31 

ปวส.2 พืชศาสตร 6 6 100 

ปวส.2 สัตวศาสตร 4 4 100 

ปวส.2 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 4 2 50 

ปวส.2 การบัญชี 8 7 100 

ปวส.2 การตลาด 2 2 100 

ปวส.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 12 12 100 

รวม ปวส.2 36 33 94.28 

รวม ระดับ ปวส. 63 57 93.44 

รวมทุกระดับ 333 253 85.47 

 

เกณฑ 

 ดีมาก    มากกวารอยละ  80 

 ดี     รอยละ  70  –  79  

 พอใช    รอยละ  60  –  69  

 ตองปรับปรุง   รอยละ  50  – 59 

 ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ารอยละ  50 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

หลักสูตร / สาขาวิชา /  

สาขางาน 

จํานวน
ผูเรียน

ทั้งหมดที่
เขาฝกงาน
ในสถาน
ประกอบ 

การ 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของสถานประกอบการ 

ความรู 
ความ 

สามารถ
ทางดาน
วิชาการ 

ทักษะ
วิชาชีพ 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
และ 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค 

รอยละของผูเรียน
ที่มีผลการ

ประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ย ทั้ง 3 
ดาน 

ตั้งแต 3.51-5.00 

ปวช.      

สาขางานพืชศาสตร 6 4.36 4.24 4.51 4.37 

สาขางานสัตวศาสตร 10 3.84 3.72 4.28 3.95 

สาขางานชางเกษตร 13 3.12 3.11 4.01 3.42 

สาขางานประมง 11 3.74 3.72 4.06 3.84 

สาขางานการบัญช ี 9 4.15 4.30 4.74 4.40 

สาขางานการขาย 5 3.71 3.81 4.47 4.00 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 10 3.94 3.94 4.18 4.02 

รวม ระดับ ปวช. 64 3.84 3.83 4.32 4.00 

ปวส.      

สาขาวิชาพืชศาสตร 2 4.54 4.54 4.79 4.63 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 5 4.50 4.63 4.65 4.60 



 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 4 3.96 3.91 4.29 4.05 

สาขาวิชาการบัญช ี 1 4.79 4.79 5.00 4.06 

สาขาวิชาการตลาด 1 3.71 3.64 4.05 3.80 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 9 3.94 3.98 4.61 4.18 

รวมระดับ ปวส. 22 4.24 4.25 4.56 4.22 

รวมทุกระดับ 86 4.04 4.04 4.44 4.11 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสูตรปวช. 

/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ

การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน

การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  (คน) 

รอยละของผูเรียนท่ีผาน

การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

พืชศาสตร 11 11 100 

สัตวศาสตร 10 10 100 

ชางกลเกษตร 4 4 100 

อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 100 

ประมง 2 2 100 

การบัญชี 13 13 100 

การขาย 5 5 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 24 24 100 

รวมปวช. 73 73 100 



 

หลักสูตรปวส. 

/สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ

การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน

การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ  (คน) 

รอยละของผูเรียนท่ีผาน

การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

พืชศาสตร 5 5 100 

สัตวศาสตร 4 4 100 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2 2 100 

การบัญชี 7 7 100 

การตลาด 2 2 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 12 12 100 

รวมปวส. 32 32 100 

รวมทุกระดับชั้น 105 105 100 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3(ตอ) รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 หลักฐานการพัฒนากระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของสถาน

ประกอบการหรือเจาของอาชีพ 

กิจกรรม ผลของการปฏิบัติ 
สถานประกอบการ 

หรือเจาของอาชีพหรือผูเชี่ยวชาญ 

วันเดือนปท่ี

ดําเนินกิจกรรม 

ผูเช่ียวชาญรวม

ตรวจสอบแบบ

ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

1. ไดแบบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพที่

สอดคลองกับหลักการและ

จุดมุงหมายของหลักสูตร

ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 ดร.อภิญญา  วณิชพันธุ 

สาขางานชางกลเกษตร 

7  มกราคม  

2556 

 



 

กิจกรรม ผลของการปฏิบัติ 
สถานประกอบการ 

หรือเจาของอาชีพหรือผูเชี่ยวชาญ 

วันเดือนปท่ี

ดําเนินกิจกรรม 

พุทธศักราช 2545(ปรับปรุ

พุทธศักราช 2546)  และ

หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 

2546    

2. ไ ด แ บ บ ป ร ะ เ มิ น

มาตรฐานวิชาชีพที่ตรงตาม

ความตองการของสถาน

ประกอบการ 

 

     นายศราวุธ  ดิษฐานุพงศ รานเฉลิม

กิจการไฟฟา สาขางาน/สาขาวิชาพืช

ศาสตร 

   รองศาสตราจารย   นพ  ศักดิ์ เศรษฐ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ร าชม งคลศรี วิชั ย   วิทย า เขต

นครศรีธรรมราช สาขางาน/สาขาวิชาสัตว

ศาสตร 

   นส.พ.อิทธิเดช  วิเชียรรัตนอิทธิเดชสัตว

แพทย   สาขางานประมง/สาขาวิชา

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

   นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้า

จื ด นค ร ศ รี ธ ร ร มร าช  ปร ะ เ ภ ทวิ ช า

พาณิชยการ/บริหารธุรกิจ สาขางาน/

สาขาวิชาการบัญชี 

 นายไพรัตน  ลีละตานนท 

สํานักงานตรวจสอบบัญชี  (SPD  การ

บัญช)ี สาขางานการขาย/การตลาด 

 นางสาววิศวรรณ  ดําโอ 

เจาหนาที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

สาขานครศ รี ธร รมราช   สาขางาน /

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 นางสาววาริน  ชิณวงศ 



 

กิจกรรม ผลของการปฏิบัติ 
สถานประกอบการ 

หรือเจาของอาชีพหรือผูเชี่ยวชาญ 

วันเดือนปท่ี

ดําเนินกิจกรรม 

ผูจัดการรานชิณวงศคอมพิวเตอร 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-

NET)  ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

หลักสูตร  ปวช. 

/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) (คน) 

รอยละของผูเรียน ท่ีผาน

การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา(V-NET) 

พืชศาสตร 12 6 50.00 

สัตวศาสตร 10 6 60.00 

ชางกลเกษตร 4 1 25.00 

อุตสาหกรรมเกษตร 3 1 33.33 

ประมง 2 - 0.00 

การบัญชี 13 11 84.62 

การขาย 5 4 80.00 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 22 13 59.09 

รวม  ปวช. 71 42 59.15 



 

หลักสูตรปวส./ 

สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ 

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน 

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา  

(V-NET)  (คน) 

รอยละของผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบทาการศึกษา

ระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET) 

พืชศาสตร 6 รอผล รอผล 

สัตวศาสตร 4   

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2   

การบัญชี 6   

การตลาด 2   

คอมพิวเตอรธุรกิจ 12   

รวมปวส. 32   

รวมทุกระดับชั้น 104   

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 รอยละของผูเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  

(V-NET) ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตร  ปวช. 

/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา 

(V-NET)  ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ  (คน) 

รอยละของผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V-NET)  

ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

พืชศาสตร รอผล รอผล รอผล 

สัตวศาสตร    

ชางกลเกษตร    

ประมง    

การบัญชี    

คอมพิวเตอรธุรกิจ    

รวม  ปวช.    

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

หลักสูตรปวช. 

/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ

การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพ  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพ  (คน) 

รอยละของผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพ 

พืชศาสตร    

สัตวศาสตร    

ชางกลเกษตร    

ประมง    

การบัญชี    

คอมพิวเตอรธุรกิจ 20 7 35.00 

รวม  ปวช. 20 7 35.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร  ปวส./ 

สาขาวิชา 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ

การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพ  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพ  (คน) 

รอยละของผูเรียนท่ีผาน

การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพ 

พืชศาสตร    

สัตวศาสตร    

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    

การบัญชี    

การตลาด    

คอมพิวเตอรธุรกิจ 12 7 58.33 

รวม  ปวส. 12 7 58.33 

รวมทุกระดับชั้น 32 14 43.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี   1.6(ตอ)  

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ / หนวยงานท่ีผูเรียน 

เขาทดสอบมาตรฐานอาชีพ 
ท่ีต้ัง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 

หลักสูตร/ช้ันป สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนแรกเขา 

ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑตามหลักสูตร  

ปการศึกษา  2555 

จํานวน (คน) รอยละ 

ปวช.3 พืชศาสตร 14 10 71.43 

ปวช.3 สัตวศาสตร 12 8 66.67 

ปวช.3 ชางเกษตร 7 4 57.15 

ปวช.3 อุตสาหกรรมเกษตร 4 3 75.00 

ปวช.3 การประมง 6 2 33.34 

ปวช.3 การบัญชี 14 13 92.86 

ปวช.3 การขาย 13 5 38.47 

ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ 35 19 54.29 

รวม ปวช.3 105 64 60.96 

ปวส.2 พืชศาสตร 7 6 85.72 

ปวส.2 สัตวศาสตร 5 3 60.00 

ปวส.2 เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 6 3 50.00 

ปวส.2 การบัญชี 11 7 63.64 

ปวส.2 การตลาด 2 2 100.00 

ปวส.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 15 12 80.00 



 

รวม ปวส.2 46 33 71.74 

รวมทุกระดับ 151 97 64.24 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน  1  

ป 

 

หลักสูตร / สาขาวิชา  

/ สาขางาน 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

ในป

การศึกษา 

2554 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษาท่ี

ไมสามารถ

ติดตอได

ภายใน  1  ป 

รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศึกษาท่ี

ไมสามารถ

ติดตอได

ภายใน  1  ป 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษาท่ี

ไดงานทํา/

ประกอบ

อาชีพอิสระ

และศึกษาตอ

ภายใน  1  ป 

รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศึกษาท่ี

ไดงานทํา/

ประกอบ

อาชีพอิสระ

และศึกษาตอ

ภายใน  1  ป 

ปวช.      

สาขางานพืชศาสตร 67 0 0 67 100 

สาขางานสัตวศาสตร 9 0 0 9 100 

สาขางานชางเกษตร 5 0 0 5 100 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 3 0 0 3 100 

สาขางานประมง 4 0 0 4 100 

สาขางานการบัญชี 7 0 0 7 100 

สาขางานการขาย 6 0 0 6 100 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 25 0 0 25 100 

รวมระดับ  ปวช. 126 0 0 126 100 

ปวส.      



 

สาขาวิชาพืชศาสตร - 0 - - - 

สาขาวิชาสัตวศาสตร - - - - - 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 0 0 1 100 

สาขาวิชาการบัญชี 2 0 0 2 100 

สาขาวิชาการตลาด - - - - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 10 0 0 10 10 

รวมระดับ  ปวส. 13 0 0 13 13 

รวมทุกระดับ 139 0 0 139 100 

 

ตัวบงชี้ท่ี  1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผูรับบริการ ที่มี

ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

 

หลักสูตร / สาขาวิชา / 

สาขางาน 

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา ป

การศึกษา 2554ที่

ทํางานในสถาน 

ประกอบการ 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของสถานประกอบการหนวยงาน  หรือ

สถานศึกษา  ที่มีตอคุณภาพของ 

ผูสําเร็จการศึกษา 

ความรู ความ 

สามารถ

ทางดาน

วิชาการ 

ทักษะวิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม และ 

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาในป

การศึกษา 2554 ที่

ไดงานทําที่มีผล

การประเมินความ

พึงพอใจเฉลี่ย ทั้ง 

3   ดาน 

ตั้งแต  3.51-5.00 

ปวช.      



 

สาขางานพืชศาสตร 4 - - - - 

สาขางานสัตวศาสตร - - - - - 

สาขางานชางเกษตร 3 4.13 3.67 4.00 3.93 

สาขางานประมง - - - - - 

สาขางานการบัญชี - - - - - 

สาขางานการขาย - - - - - 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - - 

รวม ปวช. 7 4.13 3.67 4.00 3.93 

ปวส.      

สาขาวิชาพืชศาสตร - - - - - 

สาขาวิชาสัตวศาสตร - - - - - 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า - - - - - 

สาขาวิชาการบัญชี 1 4.80 4.00 5.00 4.60 

สาขาวิชาการตลาด - - - - - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 3.90 3.83 4.34 4.02 

รวม ปวส. 3 4.35 3.92 4.67 4.31 

รวมทุกระดับ 10 4.24 3.80 4.34 4.12 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 1.9 (ตอ) 

สถานประกอบการท่ีใหขอมูล ท่ีต้ัง 

บริษัทพัฒนาซีฟูดซ  จํากัด หมู 3  ตําบลเขารูปช าง  อําเภอเมือง  จังหว ัดสงขลา  

90000  โทร.  074-336101 

บริษัททุงสงลิซซิ่ง  จํากัด  (สาขาทุงใหญ) 8732-2  หมู 2  ตําบลทายาง  อําเภอทุงใหญ  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  80240 

เทสโกโลตัส  Express  สาขาฉวาง ห มู   2   ตํ า บ ล ฉ ว า ง   อํ า เ ภ อ ฉ ว า ง   จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช  80150 

บริษัทจันดีปยะกลการ  จํากัด 81/2  หมู  3  ตํ าบลจันดี   อํ า เภอฉวาง   จั งห วัด

นครศรีธรรมราช  80250 

  

 

 



 

มาตรฐานที ่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย  มุงเนนสมรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน   

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา

หลักสูตร 

  

2. สถานศึกษามกีารพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร   

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   

5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนา

แลวตามขอ  1 – ขอ  4  ไมเกิน  3  ป  ไปใชอยางนอยรอยละ  

50  ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

รอยละ............. 

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

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

 

 

  

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา   

 

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จํานวน

รายวิชา

ที่เปด

สอน 

จํานวน

รายวิชาที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง  

รอยละของ

รายวิชาที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวน

รายวิชา

ที่เปด

สอน 

จํานวน

รายวิชาที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง  

รอยละของ

รายวิชาที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชพีและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวน

รายวิชา

ที่เปด

สอน 

จํานวน

รายวิชาที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง  

รอยละของ

รายวิชาที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส า มั ญ

สัมพันธ 
19 15 78.94 24 23 95.83 43 38 88.37 

พืชศาสตร 21 21 100 20 20 100 41 41 100 



 

สัตวศาสตร 21 10 47.62 16 13 81.25 37 23 62.16 

ช า ง ก ล

เกษตร 
14 13 92.86 11 9 84.81 25 22 88 

บริหารธุรกิจ 66 60 90 69 57 82.60 135 117 86.66 

อุตสาหกรร ม

เกษตร 
5 5 100 7 7 100 12 12 100 

ประมง 17 10 58.82 18 12 66.67 35 22 68.87 

รวม 163 134 82.20 165 141 85.45 328 275 88.84 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

(คน)ที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

รอยละของ

ครูที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

(คน)ที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

รอยละของ

ครูที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

(คน)ที่

จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

รอยละของ

ครูที่จัดทํา

แผนการ

จัดการ

เรียนรูดวย

เทคนิค

วิธีการสอน

ที่

หลากหลาย  

มุงเนน

สมรรถนะ

อาชีพและ

บูรณาการ

คุณธรรม  

จริยธรรม  

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค  

และ

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส า มั ญ

สัมพันธ 
12 11 91.66 12 12 100 24 23 95.83 

พืชศาสตร 9 9 100 9 9 100 18 18 100 

สัตวศาสตร 10 9 90 10 10 100 20 19 95 



 

ช า ง ก ล

เกษตร 
7 7 100 7 7 100 14 14 100 

บริหารธุรกิจ 22 22 100 22 22 100 44 44 100 

อุตสาหกรร ม

เกษตร 
3 3 100 3 3 100 6 6 100 

ประมง 7 5 71.42 6 5 83.33 13 10 76.92 

รวม 70 66 94.28 69 68 98.55 139 134 96.40 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 (ตอ)   

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ครู 

ที่ใชส่ือ 

และ 

เทคโนโลยี 

ที่ 

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

รอยละ

ของครูที่ 

ใชส่ือและ 

เทคโนโลยี

ที่ 

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ครู 

ที่ใชส่ือ 

และ 

เทคโนโลยี

ที่ 

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

 

รอยละ 

ของครูที่ 

ใชส่ือ 

และ 

เทคโนโลยี

ที่ 

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ครู 

ที่ใชส่ือ 

และ 

เทคโนโลยี

ที่ 

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

 

รอยละ 

ของครูที่ 

ใชส่ือ 

และ 

เทคโนโลยี

ที่ 

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

สามัญสัมพันธ 12 12 100 12 12 100 24 24 100 

พืชศาสตร 9 9 100 9 9 100 18 18 100 



 

สัตวศาสตร 10 10 100 10 10 100 20 19 100 

ชางกลเกษตร 7 7 100 7 7 100 14 14 100 

บริหารธุรกิจ 22 22 100 22 22 100 44 44 100 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เกษตร 
3 3 100 3 3 100 6 6 100 

ประมง 7 7 100 6 6 100 13 13 100 

รวม 70 70 100 69 69 100 139 139 100 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 (ตอ)   

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ครูที่

จัดทํา

บันทึก

หลังการ

สอน 

รอยละ

ของครูที่

จัดทํา

บันทึก

หลังการ

สอน 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ครู 

ที่ใชส่ือ

และ 

เทคโนโลยี

ที่

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

รอยละ 

ของครูที่ 

ใชส่ือและ 

เทคโนโลยี

ที่

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ครู 

ที่ใชส่ือ

และ 

เทคโนโลยี

ที่

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

รอยละ 

ของครูที่ 

ใชส่ือและ 

เทคโนโลยี

ที่

เหมาะสม 

ในการจัด 

การเรียน 

การสอน 

สามัญสัมพันธ 12 11 91.66 12 12 100 24 23 95.83 

พืชศาสตร 9 9 100 9 9 100 18 18 100 

สัตวศาสตร 10 9 90 10 10 100 20 19 95 

ชางกลเกษตร 7 7 100 7 7 100 14 14 100 

บริหารธุรกิจ 22 22 100 22 22 100 44 44 100 

อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 100 3 3 100 6 6 100 

ประมง 7 5 71.42 6 5 83.33 13 10 76.92 

รวม 70 66 94.28 69 68 98.55 139 134 96.40 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 (ตอ)   

แผนกวิชา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จํานวนครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน 

รายวิชาท่ี 

เปดสอน 

 

จํานวนครูท่ี

นําผลจาก

การสอนดวย

เทคนิค

วิธีการสอน 

ท่ีหลาก 

หลายและ 

ผลการ 

นิเทศการ

จัดการเรียน

การสอนไป 

จัดทําวิจัย 

เพื่อแกไข 

ปญหาหรือ

พัฒนา 

การเรียน 

การสอน 

ไมนอย 

กวา  1 

รายวิชา 

ท่ีสอน 

จํานวนครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน 

รายวิชาท่ี 

เปดสอน 

 

จํานวนครูท่ี

นําผลจาก

การสอนดวย

เทคนิค

วิธีการสอน 

ท่ีหลาก 

หลายและ 

ผลการ 

นิเทศการ

จัดการเรียน

การสอนไป 

จัดทําวิจัย 

เพื่อแกไข 

ปญหาหรือ 

พัฒนา 

การเรียน 

การสอน 

ไมนอย 

กวา  1 

รายวิชา 

ท่ีสอน 

จํานวนครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน 

รายวิชาท่ี 

เปดสอน 

 

จํานวนครูท่ี

นําผลจาก

การสอนดวย

เทคนิค

วิธีการสอน 

ท่ีหลาก 

หลายและ 

ผลการ 

นิเทศการ

จัดการเรียน

การสอนไป 

จัดทําวิจัย 

เพื่อแกไข 

ปญหาหรือ 

พัฒนา 

การเรียน 

การสอน 

ไมนอย 

กวา  1 

รายวิชา 

ท่ีสอน 

สามัญสัมพันธ 12 19 1 12 24 3 24 43 4 

พืชศาสตร 9 21 2 9 20 2 18 41 4 

สัตวศาสตร 10 21 - 10 16 - 20 37 - 

ชางกลเกษตร 7 14 - 7 11 - 14 25 - 

บริหารธุรกิจ 22 66 2 22 69 2 44 135 4 



 

อุตสาหกรรมเกษตร 3 5 - 3 7 - 6 12 - 

ประมง 7 17 - 6 18 - 13 35 - 

รวม 70 163 5 69 165 7 139 328 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 (ตอ)   

แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน 

รายวิชา

ที่ 

เปดสอน 

 

จํานวน

ครูที่นํา

ผลจาก

การวิจัย

ไป 

แกไข

ปญหา 

หรือ

พัฒนา 

การเรียน 

การสอน 

ไมนอย

กวา 1 

รายวิชา

ที่สอน 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน 

รายวิชา

ที่ 

เปดสอน 

 

จํานวน

ครูที่นํา

ผลจาก

การวิจัย

ไป 

แกไข

ปญหา 

หรือ

พัฒนา 

การเรียน 

การสอน 

ไมนอย

กวา 1 

รายวิชา

ที่สอน 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน 

รายวิชา

ที่ 

เปดสอน 

 

จํานวน

ครูที่นํา

ผลจาก

การวิจัย

ไป 

แกไข

ปญหา 

หรือ

พัฒนา 

การเรียน 

การสอน 

ไมนอย

กวา 1 

รายวิชา

ที่สอน 

สามัญสัมพันธ 12 19 1 12 24 3 24 43 4 

พืชศาสตร 9 21 2 9 20 2 18 41 4 

สัตวศาสตร 10 21 - 10 16 - 20 37 - 

ชางกลเกษตร 7 14 - 7 11 - 14 25 - 

บริหารธุรกิจ 22 66 2 22 69 2 44 135 4 

อุตสาหกรรมเกษตร 3 5 - 3 7 - 6 12 - 

ประมง 7 17 - 6 18 - 13 35 - 

รวม 70 163 5 69 165 7 139 328 12 



 

ตัวบงชี้ท่ี  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

  ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑ 

และวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชาที่สอน   

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนวัดและประเมินผลที่ตาม

แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน   

3. สถานศึกษาดําเ นินการให ครูทุกคนใช วิ ธีการ วัดและ

ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน   

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  ใหผูเรียนมีสวนรวมใน

การวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน   

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวัดและ

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง

ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอน   

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน   

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

  ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและ

ทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร 
 

 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน พรอมมี

คูมือการฝกงาน 
 

 

3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผู เรียนในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 
 

 

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 

ผลการประเมิน

โดยเฉลี่ย เทากับ

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

 

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไป

ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขา

รวมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ขอกําหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

  ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  

ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  อยางนอยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

ประชุม  จํานวน  

1  ครั้ง/ภาคเรียน  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

 

 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย  ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา  และมีผลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย  เทากับ

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

 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
  



 

หรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทําหนาที่แทนคณะกรรมการสถานศึกษาในระหวางยังไมมี

การแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝาย

ในสถานศึกษา ผู เรียน  ชุมชน สถานประกอบการ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 

2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

โดยการมีส วนรวมของครู   และบุ คลากรทุ กฝ าย ใน

สถานศึกษา   

 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

เสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  

 

5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป  

 

 

สรุป  : ในปการศึกษา  2555  ผูสอนมีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  จํานวน  5  ขอ 



 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา   

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ

ครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ชุมชน   และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ   

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ   

4. สถานศึกษามีการประเมินผล  การดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ   

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร

จัดการ   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย

ของหนวยงานตนสังกัด 
 

 

2. สถานศึกษามีการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  อยางนอยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

ประชุม  จํานวน  

25  ครั้ง/ภาค

เรียน 

 

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง  ผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา  อยางนอยภาคเรียนละ  

1  ครั้ง 

ประชุม  จํานวน  

2  ครั้ง/ภาคเรียน 

 

4. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ผูปกครอง  รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ไปใชใน

การพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย  เทากับ

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

 

 

  

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีขอมูลพื้น  9  ประเภท และอาจมีขอมูลอื่นที่

จําเปนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถวน  และเช่ือมโยงเปนระบบ  

และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหายของ

ขอมูล   

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเน่ือง

และเปนปจจุบัน   

3. สถาน ศึกษาดํา เ นินการ ใหครู และบุคลากรทุกฝ ายใน

สถานศึกษา  และผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลสารสนเทศ   

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน   

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร

จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยเฉลี่ย  

3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 

โดยเฉลี่ย  

เทากับ  4.23  

 

  

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษาการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน  โครงการ

บริหารความเสี่ยงที่สําคัญ  อยางนอย  5  ดาน  ไดแก  ดานความ

ปลอดภัย  ดานการทะเลาะวิวาท  ดานสิ่งเสพติด  ดานสังคม  

ดานการพนันและการมั่วสุม  โดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  และ ผูปกครอง 

มี โ ค ร ง ก า ร

บ ริ ห า ร ค ว า ม

เสี่ยง  จํานวน  5  

ดาน  ไดแก   

1. ด า น ค ว า ม

ปลอดภัย 

2. ด า น ก า ร

ทะเลาะวิวาท 

3. ด านสิ่ ง เสพ

ติด 

4. ดานสังคม 

5. ด า น ก า ร

พนันและการมั่ว

สุม 

 

2. สถานศึกษาสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ  

 

3. สถานศึกษามีการประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ  

 

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

บริหารความเสี่ยง  

 



 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน ลดลง  จํานวน  

5  ดาน 

 

 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน ง า น แ น ะ แ น ว

ดําเนินการ 

 

2. สถานศึกษามีการแตงต้ังครูที่ปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูที่

ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ  1  ครั้ง 

สัปดาหละ 

1  ครั้ง 

 

3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน 

 

มีการจัดประชุม

ผู ป ก ค ร อ ง  

สรางเครือขาย 

 

4. สถาน ศึกษามี แผนงาน โคร งการ  ส ง เ ส ริ มส นับส นุน

ทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนผูที่รองขอ 

รอยละ  64.58  

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียน

ปญญาเลิศ 

มีระบบดูแลโดย

งานครูที่ปรึกษา

มีการตรวจสาร

เสพติด มีการ

แขงขันทักษะ  

อกท. มีนักเรียน

รางวัล

พระราชทาน 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.7 (ตอ)  ขอมูลดานทุนการศึกษา 

ระดับชั้น/สาขางาน 
จํานวนผูเรียนท่ีขอ

ทุนการศึกษา(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ี

ไดรับทุนการศึกษา

(คน) 

รอยละของ 

ผูเรียนท่ีไดรับ

ทุนการศึกษา 

ปวช.    

สาขาวิชาพณิชยการ 9 2 22.22 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 3 2 66.67 

สาขางานพืชศาสตร 6 6 100 

สาขางานสัตวศาสตร - - - 

สาขางานชางเกษตร - - - 

สาขางานประมง - - - 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 3 3 100 

สาขางานการบัญชี 12 8 66.67 

สาขางานการขาย - - - 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 3 100 

รวม ระดับ ปวช. 36 24 66.67 

ปวส.    

สาขาวิชาพืชศาสตร 2 1 50.00 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 5 4 80.00 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1 - 0 



 

สาขาวิชาการบัญชี 3 2 66.67 

สาขาวิชาการตลาด 1 - 0 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - - - 

รวมระดับ ปวส. 12 7 58.33 

รวมทุกระดับ 48 31 64.58 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ

ใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  ในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา  และการใชอาคาร

สถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทย

บริการ  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียน   

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ     

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่  

หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  โดยครู  

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน  

 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 

– 5.00 

ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 

โดยเฉลี่ย  เทา

 



 

กับ..4.0 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

ปรับปรุงการ

บริหารจัดการ

ดาน............... 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน การจัดหา การใช วัสดุ  อุปกรณ  

ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 
  

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ     

3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใช

วัสดุ  อุปกรณ  ครุ ภัณฑ  และคอมพิวเตอร   โดยครู   และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 

– 5.00 

ผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 

โดยเฉลี่ย  เทา

กับ...3.60..... 

 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

บริหารจัดการ 

ปรับปรุงการ

บริหารจัดการ

ดาน............... 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  75 รอยละ  100  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับทุนการศึกษา  ทุนวิจัย  หรืองานสรางสรรค  

จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอย

ละ  5 รอยละ  5.60  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือหนวยงาน  องคกรภายนอก ตรง

กับสาขาวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  5 รอยละ  2.99  

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  ไมนอยกวา

รอยละ  75 รอยละ  100  

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการ หรือ

วิชาชีพ  หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหนวยงาน  หรือองคกร

ภายนอก  ไมนอยกวารอยละ  5 รอยละ  34.32  

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวารอยละ  10  ของงบดําเนินการ รอยละ  1.86  

2. สถานศึกษามีรายได หรือมีมูลคาของผลผลิต  ผลงานจากการ

ใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวารอยละ  25  

ของคาวัสดุฝก  รอยละ  164.75  

3. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการ

การบริการวิชาการและวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  1  ของ

งบดําเนินการ รอยละ 3.83  

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม  สนับสนุนใหครูและ

ผูเรียนจัดทํา  และดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอย

กวารอยละ  5  ของงบดําเนินการ รอยละ  5.60  

5. สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม 

ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ

พลโลก  ไมนอยกวารอยละ  5  ของงบดําเนินการ รอยละ  1.03  

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังในประเทศ

และ หรือตางประเทศ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือขายทั้งในประเทศและ  หรือ

ตางประเทศ 

  

2. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน  

ผู เ ช่ียวชาญ  ผูทรง คุณวุฒิ  ทั้ ง ในประเทศและ  หรือ

ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน  ไมนอยกวารอยละ  80  ของ

จํานวนสาขางานที่เปดสอน 

รอยละ  100  

3. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ 

และ  หรือตางประเทศ  ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ

สถานศึกษา  ไมนอยกวา  20  แหง 

สถาน ประกอบการ

ทั้งในประเทศ และ 

หรือตางประเทศ ที่มี

สวนรวมในการจัด

การศึกษากับ

สถานศึกษาจํานวน  

17  แหง 

 

4. สถ าน ศึกษามี ก า ร ร ะดมทรัพ ย าก รอื่ น  ๆ   เ ช น  

งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ฯลฯ  เพื่อสงเสริม  

สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ไมนอยกวา  5  รายการ 

จํานวน   รายการ  

5. สถานศึกษามีการการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษา  กับ เครื อข ายทั้ ง ในประเทศและ  หรื อ

ตางประเทศ  เพื่อการปรับปรุง 

ผลการประเมิน โดย

เฉลี่ย  เทากับ 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ขอกําหนด บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  และชุมชน 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  กิจกรรม  บริการ

วิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน 

 

 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานใหทุกสาขางานดําเนินงานไม

นอยกวา  2  โครงการ  กิจกรรม  ตอป  

จํานวน..9..

โครงการ กิจกรรม 

ตอสาขางาน ตอป 

 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ไมนอยกวารอยละ  60  เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 

ครเูขารวมโครงการ

กิจกรรม  รอยละ 

70 

 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน  ไม

นอยกวารอยละ  60  เขารวมโครงการ  กิจกรรม 

 

ผูเรียนเขารวม

โครงการ กิจกรรม

รอยละ 70 
ตอสาขางาน 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ โดย

เฉลี่ย  เทากับ4 

 

 

 



 

มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

ขอกําหนด สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัยท่ี

เปนประโยชน  ตลอดจนมีการเผยแพร 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

ของผูเรียน 

 ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

  ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  ใหผูเรียนจัดทํา  และ

ดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย 

 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน  ปวช.3  และ 

ระดับช้ัน  ปวส.2  จัดทําแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย  โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด  ตาม

เกณฑเฉลี่ย  ระดับช้ัน  ปวช.3  จํานวน  3  คน : 1  ช้ิน  และ

ระดับช้ัน  ปวส.2  จํานวน  2  คน : 1  ช้ิน 

ระดับช้ัน  ปวช.3 

ทั้งหมด 89 คน จํานวน  

47  ช้ิน 

เฉลี่ย 1.89 คน : ช้ิน  

ระดับช้ัน  ปวส.2  

ทั้งหมด  39  คน  

จํานวน  33  ช้ินเฉลี่ย 

1.18 คน : ช้ิน 

 

3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  50  ของ

จํานวนผลงานทั้งหมด  ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

นําไปใชประโยชนใน

สถานศึกษา 

รอยละ  100 

 

4. สถานศึกษาไดนําโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  

หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  25  ของจํานวนผลงาน

ทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
เผยแพรตอสาธารณชน 

รอยละ  38.16 

 



 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรอืงานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน

ผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัลในระดับ

ชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

ผลงานที่นําไปใช

ประโยชน หรือไดรับ

รางวัลในระระดับชุมชน  

จังหวัด  ภาค  และชาติ

รอยละ  38.16 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 (ตอ) 

หลักสูตร/

ชั้นป 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 

ผูเรียนที่จัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน

และโครงการวิชาชีพ 

จํานวน 

(ชิ้นหรือเรื่อง) 

จํานวนที่

นําไปใช

ประโยชน

ใน

สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือ

เรื่อง) 

จํานวนที่

เผยแพรตอ

สาธารณชน  

(ชิ้นหรือ

เรื่อง) 

จํานวน

ผลงานที่

นําไปใช

ประโยชน 

หรือไดรับ

รางวัลใน

ระดับ

ชุมชน  

จังหวัด  

ภาค  และ

ชาติ (ช้ิน

หรือเร่ือง) 

ปวช.1 เกษตรศาสตร 69 - - - - 

พาณิชยการ 42 - - - - 

ปวช.2 พืชศาสตร 7 - - - - 

สัตวศาสตร 13 - - - - 

ชางกลเกษตร 13 2 2 2 - 



 

อุตสาหกรรมเกษตร - - - - - 

ประมง 13 5 5 - - 

การบัญชี 11 - - - - 

การขาย 6 - - - - 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 11 - - - - 

ปวช.3 พืชศาสตร 13 7 7 2 2 

สัตวศาสตร 11 2 2 - - 

ชางกลเกษตร 4 3 3 3 3 

อุตสาหกรรมเกษตร 4 13 13 1 1 

ประมง 7 3 3 1 1 

การบัญชี 14 3 3 2 2 

ขาย 6 2 2 - - 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 14 14 8 8 

รวม  ระดับชั้น  ปวช.3  89 47 47 17 17 

รวม  ระดับชั้น  ปวช. 274 54 54 19 17 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1 (ตอ) 

 

หลักสูตร/

ชั้นป 

สาขาวิชา/ 

สาขางาน 

จํานวน

ผูเรียน

ท้ังหมด 

ผูเรียนที่จัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน

และโครงการวิชาชีพ 

จํานวน 

(ชิ้นหรือ

เรื่อง) 

จํานวนที่

นําไปใช

ประโยชน

ใน

สถานศึกษา 

(ชิ้นหรือ

เรื่อง) 

จํานวนที่

เผยแพรตอ

สาธารณชน  

(ชิ้นหรือ

เรื่อง) 

จํานวน

ผลงานที่

นําไปใช

ประโยชน 

หรือไดรับ

รางวัลใน

ระดับชุมชน  

จังหวัด  

ภาค  และ

ชาต(ิช้ิน

หรือเร่ือง) 

ปวส.1 พืชศาสตร 3 1 1 1 1 

สัตวศาสตร 7 - - - - 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 4 1 1 - - 

การบัญชี 1 - - - - 

การตลาด 2 - - - - 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 10 1 1 1 1 

รวมระดับชั้น  ปวส.1 27 3 3 2 2 

ปวส.2 พืชศาสตร 8 1 1 1 1 

สัตวศาสตร 4 2 2 - - 



 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 5 3 3 - - 

การตลาด 8 13 13 - - 

การบัญชี 2 3 3 - - 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 12 12 12 12 12 

รวมระดับชั้น ปวส.2 39 33 33 12 12 

รวมระดับชั้น  ปวส 66 36 36 14 14 

รวมระดับชั้น  ปวช.3  และ  ปวส.2 128 80 80 29 29 

รวมทุกระดับ 340 90 90 33 31 

 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค   หรืองานวิจัย  

ของผูคร ู

 ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

  ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษาสงเสริม  สนับสนุน  ใหครูจัดทํา   และ

ดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  จัดทํานวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  

 

จํานวนครูทั้งหมด  68  คน 

จํานวนนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย  12 ชิ้น 

เทากับ  รอยละ 17.65 ชิ้น 

 



 

3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและได นํานวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอยกวา

รอยละ 75  ของจํานวนผลงานทั้งหมด  ไปใชประโยชนใน

สถานศึกษา  

นําไปใชประโยชนใน

สถานศึกษารอยละ100 

 

4. สถานศึกษาได นํานวัตกรรม  สิ่ งประดิษฐ  งาน

สรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  50  ของ

จํานวนผลงานทั้งหมด  เผยแพรตอสาธารณชน 

เผยแพรตอสาธารณชน 

รอยละ  16.67 

 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ไมนอยกวารอยละ  5  ของ

จํานวนผลงานทั้งหมด  นําไปใชประโยชน  หรือไดรับ

รางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 

ผลงานที่นําไปใช

ประโยชน หรือไดรับ

รางวัลในระดับชุมชน  

จังหวัด  ภาค  และชาติ   

รอยละ  0 

 

 

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2 (ตอ) 

แผนกวิชา 

จํานวน

ครู

(คน) 

จํานวน(ชิ้น) 

จํานวนที่

นําไปใช

ประโยชน

ใน

สถานศึกษ

า 

(ช้ินหรือ

เร่ือง) 

จํานวนที่

เผยแพรตอ

สาธารณชน 

(ช้ินหรือ

เร่ือง) 

จํานวน

ผลงานที่

นําไปใช

ประโยชน 

หรือไดรับ

รางวัลใน

ระดับ

ชุมชน  

จังหวัด  

ภาค  และ

ชาติ 

นวัตกรร

ม 

ส่ิงประดิษ

ฐ 

งานวิจั

ย 

งาน

สรางสรร

ค 

สามัญสัมพันธ 12 1 - 2 - 3 1 - 

พืชศาสตร 9 - - 4 - 4 - - 

สัตวศาสตร 9        

ประมง 7 - - 1 - 1 1 - 

ชางกลเกษตร 7 - - - - - - - 

อุตสาหกรรมเกษตร 3 - - - - - - - 

บริหารธุรกิจ 21 3 - 1 - 4 - - 

รวม 68 4 - 8 - 12 2 - 

 

   

 

 



 

มาตรฐานที ่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ขอกําหนด ปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติ  

เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุง  ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงชี้ท่ี  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรม    

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม  ไมนอยกวา  

5  โครงการ  กิจกรรม 

จํานวน 10 

โครงการ / 

กิจกรรม 
 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผู เรียนทุกคนเขารวมโครงการ  

กิจกรรม  การปลูกฝ งจิตสํานึกดานการรักชาติ   เทิดทูน  

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรม   

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด  339 คน 

จํานวนผูเรียนที่

เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 2,119 

คน  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย   ใน

สถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝง

จํานวนครูทั้งหมด 

77 คน  



 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

จิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   

 

จํานวนครูที่เขา

รวมโครงการ 

กิจกรรม 253 คน 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  

กิจกรรม  การปลูกฝ งจิตสํานึกดานการรักชาติ   เทิดทูน

พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา

ศิลปะ  วัฒนธรรม  โดยครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

และผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย .... 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษา  ที่มีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา  ใน

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย  - 
 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ไมนอยกวา  5  โครงการ  

กิจกรรม  

จํานวน  10 

โครงการ  

กิจกรรม 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ  

กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 339  คน 

จํานวนผูเรียนที่

เขารวมโครงการ 

กิจกรรม  

1,571  คน 

 

3. สถานศึกษาดําเ นินการใหครูและบุคลากรทุกฝ ายใน

สถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝง  

จิตสํานึกดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม   

 

จํานวนครูทั้งหมด 

77  คน 

จํานวนครูที่เขา

รวมโครงการ 

กิจกรรม 240 คน 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  

กิจกรรม  การปลูกฝงจิตสํานึกดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

โดยครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพือ่นํา

ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย  4.17 
 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู เกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษา  ที่มีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา  ใน
ผลการประเมิน  



 

การปลูกฝงจิตสํานึกดานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และมีผล

การประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

โดยเฉลี่ย  4.15 

  

ตัวบงชี้ท่ี  6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬาและ

นันทนาการ  ไมนอยกวา  5  โครงการ  กิจกรรม 

จํานวน  7 

โครงการ กิจกรรม 

 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ  

กิจกรรม  ดานการกีฬา  และนันทนาการ 

 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด  339 คน 

จํานวนผูเรียนที่เขา

รวมโครงการ 

กิจกรรม 1,432 

คน 

 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ  กิจกรรม  ดานการกีฬา  

และนันทนาการ 

 

จํานวนครูทั้งหมด   

77 คน 

จํานวนครูที่เขารวม

โครงการ 

กิจกรรม 267 คน 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  

กิจกรรม  ดานการกีฬา  และนันทนาการ  โดยครู  และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพื่อนําผลไป

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย............ 

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

 



 

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษาที่มีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา  ใน

การสงเสริมดานการกีฬา  และนันทนาการ  และมีผลการ

ประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย - 
 

  

 

 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  ใหแกครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  และผูเรียน 

จํานวนครูทั้งหมด  

77  คน 

จํานวนครูที่ไดรับ

ความรู  173  คน 

จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด  339  คน 

จํานวนผูเรียนที่

ไดรับความรู  

1,207  คน 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ  การบริหารจัดการ

สถานศึกษา  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมี

สวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และ

ผูเรียน  

จํานวน  16 

โครงการ  กิจกรรม 

 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยครู  และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และผูเรียน  เพื่อนําผลไป

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย  4.12 

 



 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ภายนอกสถานศึกษา  ที่มีผลตอการปลูกฝงจิตสํานึกดาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลการประเมิน  โดย

เฉลี่ย  3.51 – 5.00 

ผลการประเมิน 

โดยเฉลี่ย  4.10 

 

  

 

 

 



 

มาตรฐานที ่ 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอกําหนด จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ.  2555  และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

  ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

1. สถานศึกษาม ี

 - การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 

 - จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครู  

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน   ชุ ม ช น  

สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  และ

เอกชน 

 

 

2. สถานศึกษาไดการ ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา  และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา     

 

 

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 
 

 

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษายาง

ตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  และผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

 



 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555  

 ตัวบงชี้ท่ี ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

1.1 ดีมาก 5 

1.2 ดีมาก 5 

1.3 ดีมาก 5 

1.4 รอผล - 

1.5 รอผล - 

1.6 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 

1.7 พอใช 3 

1.8 ดีมาก 5 

1.9 ดีมาก 5 

2.1 พอใช 3 

2.2 ดีมาก 5 

2.3 พอใช 3 

2.4 ดีมาก 5 

2.5 ดี 4 

3.1 พอใช 3 

3.2 ดีมาก 5 

3.3 ดี 4 

3.4 พอใช 3 



 

 ตัวบงชี้ท่ี ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

3.5 ดีมาก 5 

3.6 ดีมาก 5 

3.7 ดีมาก 5 

3.8 ดี 4 

3.9 ดี 4 

3.10 ดี 4 

3.11 พอใช 3 

3.12 พอใช 3 

4.1 ดีมาก 5 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี  7.2 (ตอ) 

ตัวบงชี้ท่ี ระดับคุณภาพ คาคะแนน 

5.1 ดีมาก 5 

5.2 ตองปรับปรุงเรงดวน 1 

6.1 พอใช 3 

6.2 ดีมาก 5 

6.3 พอใช 3 

6.4 ดีมาก 5 

7.1 ดีมาก 5 

7.2 ตองปรับปรุง 2 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  7.2 (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผาน ไมผาน 

มีจํานวนตัวบงช้ี  30 – 34  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  และไมมีตัวบงช้ีใดที่อยูในเกณฑ

ตองปรับปรุง  หรือตองปรับปรุงเรงดวน  

 

มีจํานวนตัวบงช้ี  24 – 33  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก    
 

มีจํานวนตัวบงช้ี  18 – 23  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ   



 

สูงสุด ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

มีจํานวนตัวบงช้ี  12 – 17  ตัวบงช้ี  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด  ในระดับ  5 คะแนน  ดีมาก   
  

มีจํานวนตัวบงช้ี  ตํ่ากวา  12  ตัวบงช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ

สูงสุด ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก    
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลงานดีเดนครู และ ผูเรียน  ปการศึกษา  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รางวัล/ผลงานดีเดน  

 1.  ไดรับโลเกียรติประวัติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยการเขารวมโครงการประเมินผลการ

ดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน ใหไว ณ วันที่  11  กุมภาพันธ  2556 

 2.  ไดรับเกียรติบัตร  จากการผานการพิจารณาคัดเลือกเปนหนวย อกท. ดีเดน  ระดับภาค ภาคใต

อันดับที่ 1 ในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามรมราชกุมารี   

ระดับภาค  ภาคใต  ครั้งที่  34  ระหวางวันที่  19 - 23 พฤศจิกายน  2555  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

กระบี่ 

 3.  ไดรับเกียรติบัตร  จากการนํานโยบายสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ  กับสมาคม

วิชาชีพ องคกรวิชาชีพในการจัดอาชีวศึกษารวมกันและมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา  

ระดับดีมาก(STAR)  ใหไว ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ  2556 

 4.  ไดรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร  ครูผูสอนดีเดน ประจําป 2555  นางธิดารัตน เทพรัตน 

 5. ไดรับรางวัลหน่ึงแสนครูดี ประจําป 2555 ผอ.1 คน /รองฯ 2 คน /ครู 13 คน  ดังน้ี 

  1.  นายวิศวะ  คงแกว   ผูอํานวยการ 

  2.  นางสาววัฒนา  ต้ังพินิจกุล  รองผูอํานวยการ 

  3.  นายอภิชาต  พิกุลทอง   รองผูอํานวยการ 

  4.  นางธิดารัตน  เทพรัตน   คร ู

  5.  นายสุทัศน  ลิมปยประพันธ  คร ู

  6.  นางมณฑา  ลิมปยประพันธ  คร ู

  7.  นางสมจิตต  สังขจันทร   คร ู

  8.  นางพรทิพย  คงแกว   คร ู

  9.  นางอาภรณ  ดานสกุล   คร ู



 

  10. นายประสิทธิ์  สุวรรณา   คร ู

  11. นายสุวิทย เพ็ญสวัสด์ิ   คร ู

  12. นางสุจิรา  สายนาค   คร ู

  13. นางสุกัญญา  พลวิก   คร ู

  14. นางสาวสลักจิต  สุมาตรา  คร ู

  15. นางศิริพร  จันทศร ี   คร ู

  16. นางสาวเอมพวัลย  ศรีมุกข  คร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


