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ค ำน ำ 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  42  มาตรา  47  และ  48  ได้
ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้
สถานศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   และด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542   ในมาตราดังกล่าว  โดยด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในส าหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการด าเนินงาน วิทยาลัยได้น ามาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในฉบับนี้มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการการควบคุมคุณภาพ   ตรวจสอบคุณภาพ   ภายใต้ระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552   ซึ่งผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยได้ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้เป็นการ
รวบรวมของคณะครู บุคลากรทุกคน รวมไปถึงแผนกวิชา จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
แผนกวิชา และระดับบุคคล และคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช 

 
 
        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ   
 ชื่อสถำนศึกษำ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
 ที่ตั้ง    : 244  หมู่ที่  7  ต าบลช้างกลาง  อ าเภอช้างกลาง  
    จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80250 
 โทรศัพท์   : 075-445734 
 โทรสำร    : 075-445735 
 E-mail Address : nk_atc@hotmail.com 
 Website   : www.nkatc.ac.th 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1   มกราคม  พ .ศ. 2522   เพ่ือจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช เพ่ือขยาย
การศึกษาสูงขึ้นถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวส. เกษตรกรรม) 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยสิริธรรมนคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537 และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539  และหลังจากได้มีการปฏิรูป
ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
2)  พ.ศ. 2545  ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
4  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546  และหลังจาก
พระราชบัญญัติการการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 มีผลบังคับใช้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช  ได้เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  ภาคใต้   
 

2. กำรจัดกำรศึกษำ 
 พ.ศ.  2524 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2527 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2528 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

พ.ศ.  2532 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษส าหรับ
โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

   - ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
พ.ศ.  2536 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.  2537 รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
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    รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
   - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.  2539 รับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต 

พ.ศ.  2542 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 
    สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 พ.ศ.  2543 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
   - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
 พ.ศ.  2546 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   - ประเภทวิชาประมง   สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 

 ปรัชญำ 
  “เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพ่ือพัฒนาให้บรรลุขีด
ความสามารถสูงสุดของตน” 
 

วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทาง

วิชาชีพคู่คุณธรรม  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพคู่คุณธรรม 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านวิชาชีพอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาไทย 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
 อัตลักษณ์  “ทักษะเยี่ยม” 
  หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ในปีกำรศึกษำ 2558 วิทยำลัยด ำเนินกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอน ในหลักสูตรต่อไปนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาในระบบ ด าเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
   1.1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต) 
    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   1.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
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    - สาขาวิชาพณิชยการ 
  1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.พิเศษ) ส าหรับโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
  1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   1.3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
    - สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
    - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   1.3.2 ประเภทวิชาประมง 
    - สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   1.3.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    - สาขาวิชาการบัญชี 
    - สาขาวิชาการตลาด 

2. การจัดการศึกษานอกระบบ    
เป็นการให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป   ซึ่ง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  ได้แก่  การฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น    
3. การจัดการบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่         

  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  ในโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา นครศรีธรรมราช  และการสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้   ร่วมพัฒนาชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
 

3. สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามาตรฐานที่ก าหนด ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 7 มาตรฐาน 45 ตัว
บ่งชี้ โดยมีการด าเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
วางแผน การด าเนินงานตามหลักการ และแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ จัดท าโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด จัดท าระบบและกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และทุกคนมีส่วนร่วม 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการ การศึกษา ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ทุกคนมีส่วนร่วม จัดท าคู่มือการ
ประกันคุรภาพและโครงสร้างการบริหาร ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ การด าเนินงาน จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองและรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัด และที่เก่ียวข้องทราบ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้า ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมิน
คุณภาพในสถานศึกษา โดยต้นสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปจัดท าแผนพัฒนา และด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 
 

4. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนำ 
 จุดเด่นของสถำนศึกษำ 

1.  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน  ท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์โครงการวิชาชีพ และมีผลงานซึ่ง
แสดงถึงความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเป็นระบบ 

2. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพนอกเหนือจากการศึกษาใน
ห้องเรียนและเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ 

3. ครูและนักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จึงให้ความ
สนใจและติดตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. สถานศึกษาจัดให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 

6. สถานประกอบการพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษามีการฝึกฝนในเรื่องความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี 

7. มีรายวิชาชีพที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
8. ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถานประกอบการ 

  9. สถานประกอบการเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา 
  10. สถานศึกษาจัดให้มีการต้อนรับนักเรียน  นักศึกษาก่อนเข้าสถานศึกษาบริเวณหน้า
ประตูของวิทยาลัยฯ  และจัดให้นักเรียน  นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา  เพ่ือคอยให้ค าแนะน าปรึกษา  ดูแล
และแก้ปัญหาทั้งเรื่องการเรียน  ความประพฤติ  การร่วมกิจกรรม  และปัญหาอ่ืน ๆ  ตลอดทั้งปีการศึกษา  
รวมทั้งจัดระบบให้ครูที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาในปีถัดไปเมื่อนักศึกษาเรียนในระดับที่สูงขึ้นจนจบ
หลักสูตรนั้น  ซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษา  เนื่องจากครูที่ปรึกษาจะมีข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือ
แก้ปัญหาได้ทันที และต่อเนื่อง 

11. จัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพภายใต้ “ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยนครศรี ธรรมราช  โดยจัด
กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
มาตรฐานประกันคุณภาพของหน่วยงานที่สังกัด  โดยมีนักศึกษาเป็นแกนน าด าเนินการภายใต้การแนะน า  
ดูแลของครูที่ปรึกษาอย่างมีระบบ 

12. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  6  โครงการ 
13. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวน 3 โครงการ 
14. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 14 โครงการ 
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15. โครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเพ่ือบริการวิชาชีพสู่สังคม มีแผนปฏิบัติงาน และ
ด าเนินโครงการ ได้เสร็จสิ้นตามปีงบประมาณฯ มีรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 

16. สถานศึกษาให้ความส าคัญในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยได้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับบุคคล ตลอดจน
จัดท าในระดับแผนกวิชา และสถานศึกษา และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

จุดที่ต้องพัฒนำของสถำนศึกษำ     
1. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนเป็นชิ้นงาน และมีการสรุปผลที่ชัดเจน 
2. สถานศึกษาไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้จัดท าและด าเนินจัดประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา พร้อมทั้ง
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

3. สถานศึกษาไม่มีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

4. แผนกสาขาวิชาไม่มีแผนงาน โครงการที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนให้บริการวิชาการ 
วิชาชีพแก่ชุมชนเพ่ือส่งเสริม พัฒนาทักษะของผู้เรียน 

5. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่องานอาชีพในชุมชน ท้องถิ่น น้อยมาก 

6. มีการบันทึก การเก็บข้อมูล การรายงานผลการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน/ระหว่างแผนกวิชา/
งาน/ฝ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. ครูผู้สอนให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก หรือในชุมชนโดย
เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน 

8. ต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณมาในต้นปีงบประมาณ จะช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไม่ต้องเร่งรีบด าเนินงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

9. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความถูกต้องและชัดเจน เพ่ือความมีประสิทธิภาพของ
การรวบรวมและรายงานข้อมูล 
 

5. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในอนำคต 
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
2. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้

เป็นไปตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดรับกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก มุ่งหวัง
ให้ผู้ส าเร็จการศกึษามีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีสังคมต้องการ และสามารถส าเร็จการศึกษาได้ ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

4. พัฒนาและปรับปรุงแต่ละแผนกวิชา  ให้มีห้องปฏิบัติงาน  ที่มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน
เพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท างานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดการเรี ยนการ
สอนแบบโครงงาน/ชิ้นงาน  และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

7. สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
งานอาชีพ  เผยแพร่สู่ชุมชน  ทั้งในระดับท้องถิ่น  จังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 

8. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ให้เป็นแกนน าในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม และมีรายได้
ระหว่างเรียน 

9. พัฒนางานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในวิทยาลัยและแก่ชุมชนภายนอก 
10. มีการนิเทศ  ก ากับ  และประเมินผล  ผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารโดยยึด

การปฏิบัติคุณภาพ PDCA 
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ตอนที่ 1 
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ                                                                                                             
1.1.1 ประวัติของสถำนศึกษำ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา  ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2522   เพ่ือจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 244 หมู่ 7 ต าบลช้างกลาง  
อ าเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนสายบ้านส้อง - นครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  783  ไร่  
300  ตารางวา 
 

บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมรำช 
ตุลาคม พ.ศ.  2523 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 นายอาสา  คงวิทยากุล 

 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2529 - สิงหาคม  พ.ศ.  2532 นายปลอบ หนูยิ้มซ้าย 
 สิงหาคม  พ.ศ.  2532 - ตุลาคม  พ.ศ.  2536 นายจงรัก  วณิชาชีวะ 
 ตุลาคม  พ.ศ.  2536 - พฤศจิกายน  พ.ศ.  2543 นายประกอบ รัตนพันธ์ 
 มีนาคม  พ.ศ.  2544 - ตุลาคม  พ.ศ.  2551 นายประเสริฐ ชูแสง 
 ตุลาคม  พ.ศ.  2551 - พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 นายนิวัตร ตระกูลสันติ 
 พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 - ปัจจุบัน   นายวิศวะ คงแก้ว 
 

1.1.2 ขนำดและท่ีตั้ง 
ชื่อสถำนศึกษำ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
ที่ตั้ง  : 244  หมู่ที่  7  ต าบลช้างกลาง  อ าเภอช้างกลาง   

   จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80250 
 โทรศัพท์  : 075-445734 
 โทรสำร  : 075-445735 
 E-mail Address  : nk_atc@hotmail.com 
 Website  : www.nkatc.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1 อาคารพืชกรรม 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2523 
2 อาคารสตัวบาล 8 x 44  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2523 
3 อาคารช่างกลเกษตร 8 x 48  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 2523 
4 อาคารเรยีน  1 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 2524 
5 เรือนเพาะช าไม้ผล 8 x 16  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2524 
6 โรงเรือนเลี้ยงไกไ่ข ่ 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2524 
7 โรงเรือนไก่ไข ่ 6 x 30.6  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2524 
8 โรงฝึกงานช่างเกษตร 12 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนแผนกวิชาช่างกลเกษตร 2524 
9 อาคารห้องสมดุ 8 x 24  ม. 1  หลัง  2524 
10 โรงเก็บรถแทรกเตอร ์ 5.5 x 40  ม. 1  หลัง  2524 

11 
โรงอาหารและร้านสหกรณ์
วิทยาลัยฯ 

10 x 28  ม. 1  หลัง  2524 

12 บ้านพักคร ู 6 x 12  ม. 4  หลัง  2524 
13 คอกโคเนื้อ 8 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2525 
14 โรงเก็บ บด  และผสมอาหารสตัว ์ 7.5 x 12  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงาแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2525 
15 โรงอาหารและหอประชุม 12 x 56  ม. 1  หลัง  2526 
16 อาคารพัสด ุ 12 x 20  ม. 1  หลัง  2526 
17 อาคารระบบน้ าประปา - 1  หลัง  2526 
18 อาคารอ านวยการ 10 x 27  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานฝ่ายบริหาร 2527 
19 อาคารเพาะช า 12 x 20  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2527 
20 โรงเก็บปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 8 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2527 
21 ฉางและลานตากเมล็ดพืช 16 x 34 1  หลัง  2527 
22 คอกสุกรขุน 13.5 x 30  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2527 
23 คอกสุกรพันธ์ุและคอกคลอด 9 x 21  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2527 
24 คอกฟักและเลี้ยงลูกไก่ 7 x 24  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2527 
25 คอกโคทั่วไป 7.5 x 36  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2527 
26 บ้านพักคร ู 6 x 12  ม. 7  หลัง  2527 
27 อาคารเรยีน 9 x 45  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนแผนกวิชาบรหิารธรุกิจ 2528 

28 
อาคารฝึกอบรมและบริการ
วิชาชีพ 

8 x 32  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนและฝึกอบรม 2528 

29 อาคารพยาบาล 6 x 11.56  ม. 1  หลัง  2528 
30 โรงเรือนเก็บเมล็ดพันธ์ุ 7 x 12  ม. 1  หลัง อาคารเรยีนแผนกวิชาพืชศาสตร ์ 2528 
31 คอกโคนมและโรงรีดนม 9 x 24  ม. 1  หลัง อาคารปฏิบตัิงานแผนกวิชาสตัวศาสตร ์ 2528 
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ล ำดับ ชื่ออำคำร ขนำด จ ำนวน สภำพกำรใช้งำน 
ปี  พ.ศ.ที่     
ก่อสร้ำง 

32 คอกเป็ด 9 x 28  ม. 1  หลัง อำคำรปฏบิัติงำนแผนกวิชำสตัวศำสตร์ 2528 

33 คอกคลอดและเลี้ยงลูกโค 5 x 20  ม. 1  หลัง อำคำรปฏบิัติงำนแผนกวิชำสตัวศำสตร์ 2528 

34 อำคำรอนุบำลลูกปลำ 8 x 21  ม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำประมง 2528 

35 อำคำรแปรรปูและจ ำหน่ำยผลผลิต 9 x 16  ม. 1  หลัง อำคำรปฏบิัติงำนแผนกวิชำอุตสำหกรรมเกษตร 2528 

36 โรงฝึกงำนช่ำงกลเกษตร 12 x 40  ม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำช่ำงกลเกษตร 2528 

37 โรงเก็บเครื่องทุ่นแรงเกษตร 12 x 24  ม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำช่ำงกลเกษตร 2528 

38 โรงเก็บเครื่องมือช่ำงเกษตร 12 x 28  ม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำช่ำงกลเกษตร 2528 

39 บ้ำนพักครู 8 x 8  ม. 4  หลัง  2528 

40 อำคำรห้องน้ ำห้องส้วม 4 x 4  ม. 4  หลัง  2528 

41 บ้ำนพักครู 6 x 10  ม. 17  หลัง  2529 

42 อำคำรห้องน้ ำห้องส้วม 4 x 4  ม. 2  หลัง  2529 

43 หอพักนักศึกษำหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2538 

44 อำคำรเรียน  3 10 x 50  ม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำพื้นฐำน 2539 

45 อำคำรเรียน 760  ตรม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ 2539 

46 หอพักนักศึกษำหญิงรวม 10 x 30  ม. 1  หลัง  2539 

47 อำคำรปฏบิัติกำรเพำะเลีย้ง 10 x 36  ม. 1  หลัง อำคำรปฏบิัติงำนแผนกวิชำประมง 2540 

48 หอประชุมนักศึกษำชำย 15 x 20  ม. 1  หลัง  2540 

49 โรงเรือนเลี้ยงไก่กระทง 6 x 23  ม. 1  หลัง อำคำรปฏบิัติงำนแผนกวิชำสตัวศำสตร์ 2541 

50 หอประชุมนักศึกษำหญงิ 10 x 36  ม. 1  หลัง อำคำรปฏบิัติงำนแผนกวิชำสตัวศำสตร์ 2541 

51 หอประชุมนักศึกษำหญงิ 10 x 26  ม. 1  หลัง  2541 

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

53 สนำมบำสเกตบอล 16 x 32 ม. 5  สนำม  2541 

54 อำคำรเครื่องกรองน้ ำ 2.5 x 4  ม. 1  หลัง  2541 
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ล ำดับ ชื่ออำคำร ขนำด จ ำนวน สภำพกำรใช้งำน 
ปี  พ.ศ.ที่     
ก่อสร้ำง 

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

56 อำคำรห้องน้ ำห้องส้วม 4 x 4  ม. 1  หลัง  2541 

57 อำคำรเรียนพืชศำสตร์ 8 x 44  ม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำพืชศำสตร์ 2542 

58 อำคำรเรียนสัตวศำสตร์ 8 x 44  ม. 1  หลัง อำคำรเรียนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 2542 

59 อำคำรเรียนอุตสำหกรรม 9 x 25  ม. 1  หลัง 
อำคำรเรียนแผนกวิชำอุตสำหกรรม

เกษตร 
2542 

60 อำคำรปฏิบัติกำรไม้ผล 8 x 12  ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำพืชศำสตร์ 2542 

61 อำคำรปฏิบัติกำรเห็ด 6 x 21  ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำพืชศำสตร์ 2542 

62 อำคำรปฏิบัติกำรสัตว์ปีก 8 x 12  ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 2542 

63 โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  2 6 x 30  ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 2542 

64 คอกสุกรขนุ 
13.5 x 30  

ม. 
1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 2542 

65 อำคำรหอพระ 6 x 6  ม. 1  หลัง  2542 

66 ส ำนักงำน  อกท. 8 x 20 ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำน  อกท. 2542 

67 โรงจอดรถ  (คณะวิชำสัตวศำสตร์) 
5.30 x 20  

ม. 
1  หลัง  2542 

68 อำคำรศูนย์วิทยบริกำร 30 x 30 ม. 1  หลัง 
อำคำรปฏิบัติงำนห้องสมุด, สื่อกำรเรียน

กำรสอน  และงำนเอกสำรกำรพิมพ ์
2544 

69 สนำมบำสเก็ตบอล 16 x 32  ม. 2  สนำม  2544 

70 โรงช ำแหละ 8 x 12  ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 2545 

71 อำคำรที่พักครูรวม 8 x 10  ม. 1  หลัง ที่พักครู 2545 

72 อำคำรที่พักคนงำน 12 x 12  ม. 1  หลัง ที่พักคนงำน 2545 

73 อำคำรเก็บเคร่ืองมือคนงำนกลำง 8 x 8 ม. 1  หลัง เก็บเคร่ืองมือ 2545 

74 ระบบประปำเพ่ิมเติม    2545 

75 อำคำรห้องน้ ำห้องส้วม 2 x 3  ม. 2 หลัง ห้องน้ ำห้องส้วม 2545 

76 อำคำรรับประทำนอำหำร 8 x 8 ม. 1 หลัง รับประทำนอำหำร 2545 
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ล ำดับ ชื่ออำคำร ขนำด จ ำนวน สภำพกำรใช้งำน 
ปี  พ.ศ.ที่     
ก่อสร้ำง 

77 อำคำรเรียนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 8 x 30 ม. 1 หลัง อำคำรเรียน 2547 

78 อำคำรเอกสำรกำรพิมพ์ 4 x 6 ม. 1 หลัง เอกสำรกำรพิมพ์ 2550 

79 โรงเรือนสุกรขุนระบบปิด 12 x 80 ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 2552 

80 โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์สุกรระบบปิด 12 x 40 ม. 1  หลัง อำคำรปฏิบัติงำนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ 2552 

 
 
1.1.3 สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ในอ าเภอช้างกลาง  ซึ่งอ าเภอ  
ช้างกลาง ตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจากจังหวัด  53  กิโลเมตร  
มีเนื้อที่ประมาณ  236.33  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอฉวาง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอลานสกา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนาบอน อ าเภอฉวาง 

 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  พ้ืนที่โดยทั่วไปปลูกยางพารา  สวน
ผลไม้และท านาในพ้ืนที่ราบลุ่ม  อ าเภอช้างกลางมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี  มีเพียง  2  ฤดู  คือ  ฤดู
ร้อน ระหว่าง  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  มีอากาศร้อนตลอดฤดู  และฤดูฝนระหว่างเดือน  มิถุนายน 
-มกราคม  เป็นแหล่งต้นก าเนิดแม่น้ าตาปี  ได้แก่  คลองจัง  คลองมิน  คลองจันดี  ไหลลงสู่คลองฉวาง
และมีภูเขาส าคัญ  ได้แก่  เขาหลวง  เขาธง  เขาเหมน 

ประชำกร 
 

ล ำดับที ่ ต ำบล 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวน

ครัวเรือน 
หมำยเหตุ 

ชำย หญิง รวม 
1 ช้างกลาง 8,671 8,762 17,433 5,203  
2 หลักช้าง 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  
 

(ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เดือนพฤษภำคม 2558) 
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กำรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง (ขนาดกลาง) 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง (ขนาดเล็ก) 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลสวนขัน (ขนาดเล็ก) 
ด้ำนกำรศึกษำ มีสถาบันในอ าเภอช้างกลาง ดังนี้ 
  1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
  2. โรงเรียนสังกัด ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 19 แห่ง 
  3. โรงเรียนสังกัดมัฐยมศึกษา จ านวน 1  แห่ง 
  4. โรงเรียนสังกัด ส านักงานการศึกษาเอกชน  จ านวน  4  แห่ง 
 
ด้ำนกำรศำสนำและศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีวัด
ทั้งสิ้น 11 วัด ซึ่งในจ านวนนี้ มีวัดมะนาวหวาน อันเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. 
2225 ได้รับพระราชทาน วิสงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้ยกฐานะเป็นอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2539 ปัจจุบันมีภิกษุสามเณรจ านวน ประมาณ 100 รูป โดยพระครูสถิตวิหารธรรม 
เป็นเจ้าอาวาส 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ  พ้ืนที่ของ  อ าเภอช้างกลาง  เป็นพ้ืนที่เนินที่ราบ  แถบบริเวณเทือกเขาหลวง
แนวทางทิศตะวันออกพ้ืนที่เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์มีป่าไม้ภูเขา  สายน้ า  ตลอดแนว
เขา  เหมาะแก่การปลูกพืชยืนต้นและท าสวนไม้ผล  โดยเฉพาะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา  สวนไม้ผล  
ไม้ยืนต้น ต่อมาพ้ืนที่ไม้ผล  จ าพวกทุเรียน  มังคุด  ลองกอง  และเงาะ  มีการนิยม  ปลูกกันมากขึ้น  และ
เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญรองจากยางพารา  ในอ าเภอช้างกลางเคยมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาการเกษตร 
โดยเฉพาะการด าเนินการองค์กรกลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างกลาง  ท าธุรกิจเรื่ องยางพารา  และกาแฟจน
เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วภาคใต้  ในปัจจุบันก็เช่นกันการท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง  สร้างชื่อเสียงใน
ด้านภูมิปัญญา  ด้านการเกษตร  เช่น  การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย  การเพาะเห็ดหอม  เทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพ
ในการพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาไม้ผลเพื่อการส่งออก  มังคุด  ทุเรียน 
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1.1.4 งบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น       5,3537,258          บาท รายละเอียดในตารางที่ 1 

 
รำยกำร จ ำนวนเงิน  (บำท) 

1. งบบุคลากร   
 (เงินเดือน,   เงินประจ าต าแหน่ง,   เงินวิทยฐานะ,  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า)                 

29,497,360 

  
2. งบด าเนินงาน  
     2.1    งบด าเนินงานของแผน  โครงการในแผนปฎิบัติการ 13,997,248 
     2.2    ค่าสาธารณูปโภค 850,000 
  
3.  ค่าเสื่อม 95,000 
  
4.  งบเรียนฟรี 15 ปี   
     4.1    ค่าจัดการเรียนการสอน 3,836,500 
     4.2    ค่าหนังสือเรียน เครื่องแบบอุปกรณ์ กิจกรรมฯ 1,756,150 
  
5. งบรายจ่ายอื่น  
     5.1 โครงการ Fix it  Center 250,000 
 5.2    สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 145,000 
     5.3    โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 50,000 
     5.4    โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 84,000 
     5.5    โครงการเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือความเป็นมืออาชีพฯ  
     5.6    โครงการสริมการมีงานท าเรียนจบพบงาน 30,000 
     5.7    โครงการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 70,000 
     5.8    โครงการสถานศึกษาขนาดเล็กฯ 55,000 
     5.9    โครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่ 40,000 
     5.10  โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ 761,000 
     5.11  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลฯ  
     5.12  โครงการส่งเสริมการพัฒนาจัดการทวิภาคี 20,000 
     5.13  โครงการผลิตและพัฒนาครู  โครงการวิทยาศาสตร์  
     5.14  โครงการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
     5.15  โครงการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องฯ ไทย จีน 300,000 
     5.16  โครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวฯ 1,700,000 

รวมงบด ำเนินกำรทั้งสิ้น 5,3537,258 
 

ตำรำงที่ 1.1 งบด ำเนินกำร  งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
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1.2 สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545  ปรับปรุง พ.ศ. 2546  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  2556  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา  มีดังนี้ 

1.2.1 จ ำนวนผู้เรียน  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2 ถึง ตารางที่ 1.4 

 
ตารางที่ 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  หลักสูตร 1.2  เพศ 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 

รวม 
ปกติ ทวิภำคี + เทียบโอนฯ 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ทั้งหมด 

ปวช.1 68 47 - - 68 47 115 
ปวช.2 35 25 - - 35 25 60 
ปวช.3 55 22 - - 55 22 77 

รวม ระดับ ปวช. 158 94 - - 158 94 252 
ปวส.1 44 13 - - 44 13 57 
ปวส.2 8 6 - - 8 6 14 

รวม ระดับ ปวส. 52 19 - - 52 19 71 
รวมทัง้หมด 210 113 - - 210 113 323 

 
ตารางที่ 1.3 จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

 

ผู้บริหำร/แผนกวิชำ 
 

จ ำนวน 
(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำร/ครู 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พน
ักง

ำน
ฯ 

อัต
รำ

จ้ำ
ง 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ ำ
กว

่ำ 

คร
ูผู้ช

่วย
/ค

ศ.
1 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 
ช ำ

นำ
ญ

กำ
ร

พิเ
ศษ

 
เช

ี่ยว
ชำ

ญ
 

ผู้บริหารและรองฯ 5 5 - - 4 1 1 4 - - - 3 2 - 
แผนกวิชา สามญัสัมพนัธ์ 10 9 1 - 1 9 - 3 7 - 1 5 3 - 
แผนกวิชา ประมง 5 5 - - 2 3 - 3 2 - - 5 - - 
แผนกวิชา สัตวศาสตร ์ 10 10 - - 9 1 - 2 8 - - 9 1 - 
แผนกวิชา ชา่งเกษตร 7 4 3 - 7 - - 1 5 1 - 4 - - 
แผนกวิชา พืชศาสตร ์ 7 5 2 - 6 1 - 2 5 - - 2 3 - 
แผนกวิชา  บริหารธุรกิจ 23 10 12 1 1 22 - 5 18 - 3 4 2 - 
แผนกวิชา อุตสาหกรรม 3 3 - - 1 2 - 1 2 - 1 2 - - 

รวมทั้งหมด 70 51 18 1 31 39 1 21 47 1 5 34 11  
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ตำรำงท่ี 1.4 จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนจ ำแนกตำมงำน สถำนภำพ เพศ วุฒิ
กำรศึกษำ 

 
 

งำนตำมโครงสร้ำงบริหำร
สถำนศึกษำ 

 
จ ำนวน 

(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ 

  ข
้ำร

ำช
กำ

ร 
ก.

พ.
 

  ล
ูกจ

้ำง
ปร

ะจ
 ำ 

  ล
ูกจ

้ำง
ชั่ว

คร
ำว

 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ ำก
ว่ำ

 

ม.
ปล

ำย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ญิญ
า 

ปร
ิญ

ญ
ำต

ร ี

สูง
กว

่ำ 
ป.

ตร
 ี

ข้าราชการ ก.พ. 3 3 - - - 3 - - - 3 - 
ลูกจ้างประจ า 15 - 15 - 14 1 8 2 4 1 - 
ลูกจ้างชัว่คราว 28 - - 28 17 11 18 2 3 5 - 

รวมทั้งหมด 46 3 15 28 31 12 26 4 7 9 - 
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1.3 ระบบโครงสร้ำงบริหำร 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
บริหารงานดังนี้  
            
            
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยวิศวะ   คงแก้ว 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 
นายนิวัตร  ตระกูลสันติ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

 
นางบัณฑิตา  ทวีเมือง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

 
นายสุวิทย์  เพ็ญสวัสด์ิ 

รักษาการ รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 
นายวิเชียร  บัวชื่น 

รักษาการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
นางปราณี  ต้ังเกียรติก าจาย 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 
นายสุวิทย์  เพ็ญสวัสด์ิ 
หัวหน้างานบุคลากร 

 
นางคณิศร  ชูชื่น 

หัวหน้างานการเงิน 

 
นางธนัญญา  ลั่นซ้าย 
หัวหน้างานการบัญชี 

 
นายปราโมทย์  สหายรักษ์ 

หัวหน้างานพัสดุ 

 
นายชัยพร   ถูกต้อง 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 
นางอัญชลี   รักขาว 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางปิยมาศ  สุวรรณมณี 
หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 

 
นางสาวเอมพวัลย์  ศรีมุกข์ 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 
นางมณฑา  ลิมปิยประพันธ์  
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 
นางสาวอมรศรี ศรีอินทร ์
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

นางสุจิตตรา  ขันทอง 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน ฯ 

 
นายสมพร   สองเมืองสุข 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า 

และประกอบธุรกิจ 

 
สมพร  สองเมืองสุข 

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 

 
นางสาวธิดารัตน์  ทองขาว 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

 
นายพัฒนา  ทุ่งโพธิ์ตระกูล 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 
นายพัฒนา  ทุ่งโพธิ์ตระกูล 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการ

สอน 
 

นางศิรินทิพย์ ภู่ลา 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
 

 
นายไสว เลื่องสีนิล 
หัวหน้างานปกครอง 

 
นางพรทิพย์  คงแก้ว 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 

 
นางประทุม   ไกรรอด 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา 

 
นายสุนทร  บูรณ์พงษ์ทอง 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การ 

บริการชุมชน 

 
นางสายใจ   ตระกูลสันติ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 
นายวิเชียร   บัวชื่น 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

 

 
นางมณฑา  ลิมปิยประพันธ์ 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 
 

นางสุจิรา   สายนาค 
หัวหน้างานวัดผลและ

ประเมินผล 
 

 
นางกุลศานต์  เจริญสม 

หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

 
นายสมพร  สองเมืองสุข 

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

 
นายไสว  เลื่องสีนิล 

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
 

นายวิรัช   ช่วยกาญจน์ 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกล

เกษตร 
 
 

นางสาวกรรณิการ์  อ าลอย 
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

 
นางมัณฑนา   เจริญสม 

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 



17 

 

 

 

 
1.4 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
 

ล ำดับที่ ผลงำนดีเด่น หลักฐำนอ้ำงอิง 

1. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี
การศึกษา  2558  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผลงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารกระต่ายจากหญ้าเนเปียร์ 

เกียรติบัตร 

2. 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประจ าปีการศึกษา  
2558  อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง ไซหรัป  
จากกล้วยน้ าว้า 

เกียรติบัตร 

3. 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี
การศึกษา  2558   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เรื่อง
ขนมฝอยแฟนซี 

เกียรติบัตร 

4. 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 มาตรฐานเหรียญทองการ
แข่งขันทักษะการจัดสวนถาด การประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 23 - 27 
พฤศจิกายน 2558  

การประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 36
ระหว่าง วันที่  23 - 27 
พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

5. 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 มาตรฐานเหรียญทองการ
แข่งขันทักษะช่างยนต์ การประชุมวิชาการ อกท. ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 
2558 

การประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 36
ระหว่าง วันที่ 23 - 27 
พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

6. 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 มาตรฐานเหรียญทองการ
แข่งขันสัมมนาผลงานวิชาการประเภท ผลงานการวิจัย
สาขาทั่วไป  เรื่องขนมฝอยแฟนซี การประชุมวิชาการ 
อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 23 - 27 
พฤศจิกายน 2558 

การประชุมวิชาการ อกท. 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 36
ระหว่าง วันที่ 23 - 27 
พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

7. 

ไดร้ับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 มาตรฐานเหรียญทองการ
แข่งขันโฟล์คซอง การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 
2558 

การประชุมวิชาการ อกท. ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 36ระหว่าง วันท่ี 

23 - 27 พฤศจิกายน 2558 ณ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
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1.5 ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

1.5.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  
  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 

1.5.2 การพัฒนาผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพทางการเรียน มี

ศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

1.5.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน     
การสอน   

  สถานศึกษามีหลักสูตรสมรรถนะและ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.5.4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทาง
วิชาชีพ  สิ่ งประดิษฐ์   นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

 ผู้ เรียนและครูผู้สอนท าวิจัยและพัฒนา
ผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 

1.5.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน    
และสังคม 

          บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน องค์กร 
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ 

1.5.6 การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 

 มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมี
สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

1.5.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

1.5.8 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศกึษา 

1.5.9   การประกันคุณภาพการศึกษา           ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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1.1 ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

1.6.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

 ผู้ เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 
สถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  1.6. 2  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 
 ไม่มี เหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้ น ภายใน

สถานศึกษา 
1.6. 3  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด      ไม่มีสิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา 
1.6. 4  ความเสี่ยงด้านสังคม  เช่น  การตั้งครรภ์      

ก่อนวัยอันควร         
 ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ไม่มีพฤติกรรม ด้านชู้สาว 

1.6. 5  ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม 
 ผู้ เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 

สถานศึกษา ไม่มีพฤติกรรมมั่วสุม ด้านการ
พนัน 
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ตอนที่  2 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
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  ตอนที่  2 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 
2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

1. ปรัชญำ 
“เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจเพ่ือพัฒนาให้บรรลุขีด

ความสามารถสูงสุดของตน” 
 2. วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพคู่คุณธรรม มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 3. พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพคู่คุณธรรม 
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง
ที่ด ี
  3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านวิชาชีพอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาไทย 
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
 4. อัตลักษณ์  “ทักษะเยี่ยม” 
 5. เอกลักษณ์ “ทักษะเยี่ยม บริการเด่น.” 
 
2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
2.2.1 การบริหารจัดการ 
สถานศึกษา  
  

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1) พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม
อ า ชี ว ศึ ก ษ า ด้ ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  
ตรวจสอบได้ 
2)  จั ดและพัฒนาโครงสร้ า งการ
บริหารสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม
ระเบียบของ สอศ. 
3)  พัฒนาระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้ เป็นปัจจุบันและมี
ความถูกต้องของข้อมูลและน าการ
จัดการความรู้มาใช้ ในการพัฒนา
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
การศึกษา 
4 )  พัฒ นา ร ะบ บนิ เ ทศ  ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้าสู่
การปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร
ทุกระดับ 

2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

ผู้ เ รี ย นมี ก า ร พัฒนาคุณภ า พ
ทางการเรียน มีศักยภาพและมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
 
 

 

1) จัดท าระบบการดูแลนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2) จัดบริการตรวจสอบสารเสพติด
ให้กับผู้เรียน 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธ์ 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5) ประสานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
6) พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานพึงพอใจ 

 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ห ลั ก สู ต ร ฐ า น
สมรรถนะและจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7) ปรับพ้ืนฐานผู้ เรียนให้มีความรู้
ความข้าใจในหลักการสื่อสารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
8) พัฒนาความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่ จ า เป็นในการศึกษา
ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

2.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานวิจัย 

ผู้เรียนและครูผู้สอนท าวิจัยและ
พัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
และนักเรียน นักศึกษา ท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
และนักเรียน นักศึกษา ท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่มี
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือน าไป
เผยแพร่ระดับชาติ 
3) จัดงบประมาณส าหรับใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน  
ให้สอดคล้องกับภารกิจตามนโยบาย
และตามความต้องการของผู้ท า 
4) จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกับนวั ตกรรม  สิ่ งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานด้วยวิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย 

2.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชนองค์กรภาครัฐ เอกชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1)  จัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับ
ประชาชนทุกระดับ 
2) จัดงบประมาณส าหรับกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและฝึก
ทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับภารกิจ
ตามนโยบายและตามความต้องการ
ของประชาชน 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้   

สถานศึกษามีอาคารสถานที่ วัสดุ
ฝึก ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยี
สารสน เทศที่ ทั นสมัยและจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

1) พัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบคอมพิวเตอร์  ให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
2) พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม  
อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน  
ห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3) พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม
ศูนย์วิทยบริการ ให้เหมาะสมเอ้ือต่อ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4) พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม  
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เพียงพอ มี
ความเหมาะสมและทันสมัย อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
5) จัดระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ มี ค ว ามทั นสมั ย เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับความต้องการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียน 
8 )  จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า  ใ ห้ น่ า อ ยู่  มี ค ว า ม
ปลอดภัย เหมาะสมกับการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

2.2.7 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  มีคุณธรรมจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 

 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
2) จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
3) ส่ ง เสริมและสนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ 

2.2.8 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา        

                                        
                                        

                                         

มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร่ ว ม กั น จั ด
การศึกษา 
2) จัดหาผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาผู้เรียน 

 
2.3 มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง                   

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ มำตรกำรป้องกันและควบคุม 
2.3.1  ค ว าม เ สี่ ย ง ด้ า นค ว า ม     
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ     
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1) จัดระบบการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  
ในสถานศึกษา 
2) สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการ
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ มำตรกำรป้องกันและควบคุม 
ช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของส่วนรวม 

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาท                   

                                       
                                        

ไม่มี เหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษา 

1)  จัดระบบการดูแลผู้ เรี ยน และ
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น ส ถ า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าที่ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การ
เผ้าระวัง การตรวจค้นอาวุธ การก ากับ
ติดตาม และรายงานผล 
2) จัดกิจกรรมสร้างเสริมการท างาน
ร่วมกัน การสร้างความรักความผูกพัน  
ค ว า ม เ อ้ื อ อ า ท ร ต่ อ กั น  ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม 

2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    
  

ไม่มีสิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา 1)  จัดระบบการดูแลผู้ เรี ยน และ
บุคลากรภายในสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าที่ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การ
คัดกรอง การเฝ้าระวัง การตรวจค้น
และการตรวจสารเสพติด การกับก า
ติดตาม และรายงานผล 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติด อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
        

ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่มีพฤติกรรมด้านชู้
สาว 

1)  จัดระบบการดูแลผู้ เรี ยน และ
บุคลากรภายในสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าที่ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การ
คัดกรอง การเฝ้าระวัง การก ากับ
ติดตาม และรายงานผล 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเพศศึกษา อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตน
ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการพนัน     ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายใน 1) จัดระบบการดูแลผู้ เรียน และ
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ มำตรกำรป้องกันและควบคุม 
และการมั่วสุม   
 

สถานศึกษาไม่มีพฤติกรรมมั่วสุม
ด้านการพนัน 

บุคลากรภายในสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย
หน้าที่ การจัดท าคู่มือปฏิบัติ การคัด
กรอง การเผ้าระวัง การก ากับติดตาม  
และรายงานผล 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของการเล่นการพนัน  
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตน
ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

 
2.4  กำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
2.4.1 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ
การเตรียมการเพ่ือออกไปท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา เช่น การเชิญผู้ประกอบการมาให้
ความรู้ในการเตรียมตัวเพ่ือออกไปประกอบ
อาชี พ  จั ดกิ จ กร รมศึ กษาดู ง าน  และฝึ ก
ประสบการณ์งานอาชีพ จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1. สถานศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการในการ
คัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง  หรือ สัมพันธ์กับ
สาขางาน 

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียน ก่อนออกไปฝึกงาน พร้อม
มอบหนังสือคู่มือการฝึกงาน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และให้ออกนิเทศไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

4. ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลการฝึกงาน  และให้
วัดผลร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน 

5. วิทยาลัยฯ มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ  หน่วยงานที่ผู้เรียนฝึกงาน 

2) จัดท าโครงการ โครงงานวิชาชีพ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
คือ ให้ได้ผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
งานอาชีพได้ โดยให้มีผู้ประกอบการงานอาชีพ
เป็นที่ปรึกษาร่วมหรือให้การสนับสนุน 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร น า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร   ม า
ประชาสัมพันธ์  และเชิญชวน  มีการจัดสรรงบประมาณ  
เ พ่ือส่ ง เสริมสนับสนุน   ให้ ผู้ เ รี ยนจัดท า   โครงการ  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  พร้อมทั้งน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และประกอบ
อาชีพของผู้ที่สนใจ  ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  มีการเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
3) ควรมีมาตรการให้ครูทุกคนมีผลงานที่เป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
อาชีพได้อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน โดย
ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า จ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น
งบประมาณในงานที่เป็นเป้าหมายหลักของ
สถานศึกษา 

           สถานศึกษามีการน าข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์  
และเชิญชวน  มีการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน  ให้ครูจัดท าโครงการ  สิ่ งประดิษฐ์   งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย พร้อมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและประกอบอาชีพของผู้ที่สนใจ  
ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 

4) ให้ทุกแผนกสาขาวิชาจัดท าแผนงานโครงการ
ที่ชัดเจนเพ่ือจัดการให้ผู้เรียนทุกคนได้จัดท า
กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ในสาขา
งานที่เรียนเป็นประจ าทุกปี 
 

1. ประชุมแผนกวิชา 
2. ศึกษาค้นคว้าหาอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดยเน้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ฝึกอาชีพต่าง ๆ  ให้กับประชาชนผู้สนใจ  เพ่ือน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

4. ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม  ตามที่ชุมชน
ต้องการ  และด าเนินการฝึกอบรมตามแผนที่วางไว้ 

5. ติดตามประเมินผลและสรุปผล 

 
5) ให้ทุกแผนกสาขาวิชาจัดท าแผนงานโครงการ
ที่ชัดเจนเพ่ือจัดการผู้เรียนให้เรียนรู้ งานจาก
ประสบการณ์จริงในสาขาที่เรียน เป็นประจ าทุก
ปี 

1. จัดท าโครงการแผนกวิชา เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการ
เรียนการสอน ในรายวิชาโครงการ 

2. ฝึกอาชีพต่าง ๆ  ให้กับผู้ เรียน  เพ่ือน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ตามแผนการเรียนรู้วิชาโครงการ 

3. ติดตามประเมินผลและสรุปผล 

 
2.4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
1) สถานศึกษาควรท าการส ารวจความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  และ
ประ เมิ นผลการทดลอง ใช้หลั กสู ต ร ฐ าน
สมรรถนะ  ที่ได้พัฒนาแล้วทุกรายวิชา  เพ่ือน า
ผลไปปรับปรุง   พัฒนาให้ เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง 

- สถานศึกษาได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ เช่น 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มหาชน (จ ากัด)  บริษัท ซ้งพันธุ์ปลา  
บริษัท SAMSUNG จ ากัด  บริษัท  Central Group  จ ากัด  
และ บริษัท S & P จ ากัด โดยความยินยอมของผู้ปกครอง 
นักเรียน นักศึกษา  เพ่ือจัดการเรียน การสอนแบบทวิภาคี   
โดยทางวิทยาลัยได้ท าหลักสูตร ร่วมกับสถานประกอบการ  
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป   

2) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและนิเทศ
ติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ในการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

-  สถานศึกษาได้มีค าสั่งการส่งเสริมและนิเทศ  ติดตามให้
ครูผู้สอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  นอกจากนี้
วิทยาลัยยังได้จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการศึกษา 
โดยใช้ Google for education และ โปรแกรม RMS 2012   
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
3) สถานศึกษาควรจัดให้มีการสัมมนาการ
ฝึกงานของผู้เรียนหลังสิ้นสุดการฝึกงานโดยเชิญ
สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สัมมนาเพ่ือน าผลจากประสบการณ์การฝึกงาน
ของผู้ เ รี ยนและข้ อ เสนอแนะ จากสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน 

-  สถานศึกษาได้มอบหมายให้งานความร่วมมือและงาน
ฝึกงาน  ออกแบบการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับสมถรรนะ 
และค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรการจัดการศึกษา  เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการบันทึกการฝึกงาน  น าเสนอครูที่รับผิดชอบ 
และวิทยาลัยต่อไป        

2.4.3 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ 
1) จัดหาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 

2) จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ส ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
3) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

3) จัดหาผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ส ารวจผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่ตรงกับความต้องการและสามารถเข้าร่วมจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาผู้เรียน 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 

4) จัดท าแผนงบประมาณสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) จัดท าประมาณการงบประมาณในการจัดการเรียนการ
สอนของแผนกวิชาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในระดับ ปวช. ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับ ปวช.
ของแผนกวิชา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 

6) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้เรียนไม่ส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

1) ประชุมแผนกวิชา 
2) ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุ/ปัญหาของผู้เรียนที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
3) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
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ตอนที่ 3 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
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ตอนที่ 3 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำงวิชำชีพ  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำร จนเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะ
ทำงวิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็ นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน  มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้บุคลากรได้ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้  มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
นอกจากนั้นสถานศึกษาสนับสนุนการจัดท าโครงการต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนามากขึ้น  เช่น  
โครงการบริการชุมชน  โครงการ Fix it center  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เป็นต้น  เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการ
หรือท างานในสถานประกอบการได้เป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 ควำมพยำยำม  ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่วิทยาลัย
ก าหนด  โดยวิเคราะห์หลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และการนิเทศการสอน  จัดท า
โครงการวิชาชีพต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการได้ 
 สัมฤทธิ์ผล  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่
ยอมรับ  สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 71.83 อยู่ในระดับ ดี 
 กำรค ำนวณ 
   ร้อยละ =     

จ ำนวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00  

 ขึ้นไป     
  x 100 

                             จ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด – จ ำนวนผู้เรียนที่ออกกลำงคัน 
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 ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดี 

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทัง้นี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช. และ 
ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 71.83 

4 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช .  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช .  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 

4 

พอใช้ 

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช. 
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช.  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช.  
และ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา ต่ ากว่าร้อยละ 50 

1 

 

 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ  2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  - ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด 
  - ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
  - ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
  - ข้อมูลของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
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มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะ
ทำงวิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของ
ผู้เรียน 

 ควำมตระหนัก  สถานศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน  ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ จึงได้จัดให้มี
การสร้างเครื่องมือเพ่ือท าการวัดคุณภาพผู้เรียน 

ควำมพยำยำม  จัดท าเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่างที่รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน ในปีการศึกษา 2558 

สัมฤทธิ์ผล  จากการที่สถานศึกษาได้สร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใน และเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย  4.55  อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิด
เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

4.55 

 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

4 

พอใช้ 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

3 

ต้องปรับปรุง 
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

2 
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คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 1 

 

หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  - เครื่องมือประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 
  - ผลการประเมินจากแผนกต่าง ๆ ที่ส่งนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2558 
 
 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำง
วิชำชีพ   และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 ควำมตระหนัก   หลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ระดับชั้น  ปวช .  3  และ
ระดับชั้น  ปวส.2  ได้ก าหนดให้นักเรียน  นักศึกษาต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีการ
พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน  ก าหนดมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพ  ให้มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน  ก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการใช้หลักสูตรตาม
โครงสร้างหลักสูตร  และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรที่ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 ควำมพยำยำมกสถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  ให้การด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ใน
ภาคเรียนที่  6  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น  ปวช.  3   ภาคเรียนที่  4  ส าหรับนักศึกษาระดับชั้น  ปวส.2  
ดังนั้นวิทยาลัยฯได้ก าหนดให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการร่วมกับหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลเข้าร่วม
ประชุมกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อม  ก าหนด
แนวทางในการประเมิน  พิจารณาเครื่องมือในการประเมิน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ก าหนดวันในการประเมิน
และประกาศให้นักเรียน  นักศึกษาทราบ  รวมถึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดท าแบบประเมินและ
ตัวแทนของสถานประกอบการในแต่ละสาขางาน/สาขาวิชา  เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภายในสถานศึกษากับแผนกวิชา
ต่าง  ๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  โดยการเข้าร่วมจัดท ากรอบและแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตามค าสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่  026/2557  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2557  ระดับชั้น  ปวช. และ
ปวส.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   ประเภทวิชาเกษตรกรรม
และประมง  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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จัดท าเครื่องมือและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2558   รวมถึงมีการท าประกาศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เพ่ือแจ้งผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
 สัมฤทธิ์ผลกกกผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษาประจ าปีการศึกษา  2558  มี
นักเรียน  นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (  ปวส.) ชั้นปีที่  2  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2558  เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจ านวน  74  คน  และผ่านการประเมินจ านวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  
100  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ  ดีมาก 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 
ดีมาก ผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้ เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ใน ระดับปวช . 
และระดับปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน 
และภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ 100 

5 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

ผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้ เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้ เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช . 
และระดับ ปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ 70 – 79.99 

4 

พอใช้ 

ผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้ เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช. 
และระดับ ปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้ เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช. 
และระดับ ปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา  ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  
จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาต่ า
กว่าร้อยละ 50 

1 
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หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ  2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
    1.  รายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท ากรอบและแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
กกกกกกกก2.  ค าสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่  026/2557  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก3.  ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที ่ 022/2558  เรือ่ง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าเครื่องมือและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
กกกกกกกก4.  บันทึกข้อความ  รายงานผลการประชุมการจัดแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
กกกกกกกก5.  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 
กกกกกกกก6.  แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคความรู้  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
กกกกกกกกึ7.  แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคปฏิบัติ  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
กกกกกกกก8.  แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคความรู้  ประเภทวิชาพาณิชยการ 
กกกกกกกก9.  แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคปฏิบัติ  ประเภทวิชาพาณิชยการ 
กกกกกกกก10.  แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคความรู้  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
กกกกกกกก11.  แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคปฏิบัติ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
กกกกกกกก12.  รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3 
กกกกกกกก13.  รายงานผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) ชั้นปีที่  2 
กกกกกกกก14. ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เรื่อง  ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  ระดับ  ปวช.  และปวส.  ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก15.  ข้อมูลผู้เรียน  ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2 
กกกกกกกก16.  ภาพถ่าย 
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มำตรฐำนที่  1   ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด     พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำง
วิชำชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่  1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
กกกกกกกกควำมตระหนักกกในปีการศึกษา  2558  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ให้แก่
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556) และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  เพ่ือ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน  นักศึกษา  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
นักศึกษาระดับชาติ  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือน าผลการสอบไป
ใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
กกกกกกกกควำมพยำยำม  ในปีการศึกษา  2558  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ให้แก่
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยฯ 
ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล  ครูที่ปรึกษา  ร่วมกับแผนกวิชา  
ได้ท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  โดยการแจกเอกสารแจ้งรายละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) พร้อม
ค าอธิบายในกิจกรรมหน้าเสาธงและ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  ขอความร่วมมือจากงานทะเบียน
เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดส่งข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาให้กับ  
สทศ.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เพ่ือชี้แจง  ท าความเข้ าใจ  
ก่อนท าการพัฒนาผู้เรียน  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส าหรับเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ขึ้นในทุกรายวิชาที่ท าการทดสอบ  ได้มีการประกาศวิทยาลัยฯ 
รายชื่อผู้เข้าสอบและสนามสอบ  และได้มีการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  นักศึกษาในวันที่ท า
การสอบ  จัดครูผู้สอนเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน  นักศึกษาเข้าทดสอบเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET)   
กกกกกกกกสัมฤทธิ์ผล    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปี
การศึกษา  2558  มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา  2558  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – 
NET)  ทั้งหมดจ านวน  53  คน  และจ านวนนักเรียนที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
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อาชีวศึกษา (V-NET) วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  
34.32  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ค่าคะแนน  1   
กกกกกกกกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจ าปีการศึกษา  
2558  มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา  2558  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET)  
ทั้งหมดจ านวน  …..  คน  และจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ฉบับที่  1  วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป จ านวน  …..  คน  คิดเป็นร้อยละ  
.....  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ  .....  . 
กกกกกกกกผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผู้ เ รี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา  ต่ ากว่า ร้อยละ 35 

1 

 
กกกกกกเกณฑ์กำรตัดสิน 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 
ดีมาก ผู้ เ รี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา  ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

5 

ดี ผู้ เ รี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา  ร้อยละ 55 –64.99 

4 

พอใช้ ผู้ เ รี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา  ร้อยละ  45 – 54.99 

3 
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ต้องปรับปรุง ผู้ เ รี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา  ร้อยละ 35 – 44.99 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผู้ เ รี ยนที่ มี คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา  ต่ ากว่า ร้อยละ 35 

1 

กกกกกกกกหลักฐำน/ร่องรอย  ประกอบกำรพิจำรณำ(จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ  จ ำนวน 1 
ชุด    และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ ) 
ประกอบด้วย 
กกกกกกกก1.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/3478  เรื่อง  
ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก2.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
1496  เรื่อง  ขอให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซด์ 
กกกกกกกก3.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/5094  เรื่อง  แจ้ง
ก าหนดการน าส่งรายชื่อ  และข้อมูลผู้เข้าสอบ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V 
– NET) ปีการศึกษา  2558  รอบท่ี  2 
กกกกกกกก4.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/6370  เรื่อง  
ตรวจสอบข้อมูลการสอน  และแจ้งเพิ่ม/ลด  รายชื่อผู้เข้าสอบ  V – NET  ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก5.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
1724  เรื่อง  ขอจัดส่งปฏิทินงาน  V – MET ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก6.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
2671  เรื่อง  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก7.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/7953  เรื่อง  การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  
2558 
กกกกกกกก8.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
0385  เรื่อง  ขอแจ้งมติที่ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก9.  ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่  001/2559  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เพ่ือเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V  NET) 
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กกกกกกกก10.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  เชิญประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก11.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่  ศธ  0646.1/0071  เรื่อง  ขอ
อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  ระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2   
กกกกกกกก12.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  รายงานผลการน าส่งรายชื่อ  และข้อมูลผู้เข้าท าการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก13.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  รายงานผลการประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก14.  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้า
สอบและสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก15.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  รายงานผลผู้เข้าท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 

      
มำตรฐำนที่  1   ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด     พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะทำง
วิชำชีพ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรจน
เป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกกควำมตระหนักกกในปีการศึกษา  2558  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ให้แก่
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  เพ่ือ
ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน  นักศึกษา  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
นักศึกษาระดับชาติ  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือน าผลการสอบไป
ใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
กกกกกกกกควำมพยำยำมกกในปีการศึกษา  2558  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  หรือ  V – NET  ให้แก่
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  2546  ทุกสาขางานและสาขาวิชาในหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยฯ 
ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล  ครูที่ปรึกษา  ร่วมกับแผนกวิชา  
ได้ท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน  นักศึกษาโดยการแจกเอกสารแจ้งรายละเอียด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) พร้อม
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ค าอธิบายในกิจกรรมหน้าเสาธงและ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  ขอความร่วมมือจากงานทะเบียน
เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดส่งข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาให้กับ  
สทศ.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เพ่ือชี้แจง  ท าความเข้ าใจ  
ก่อนท าการพัฒนาผู้เรียน  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส าหรับเตรียมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ขึ้นในทุกรายวิชาที่ท าการทดสอบ  ได้มีการประกาศวิทยาลัยฯ 
รายชื่อผู้เข้าสอบและสนามสอบ  และได้มีการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  นักศึกษาในวันที่ท า
การสอบ  จัดครูผู้สอนเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน  นักศึกษาเข้าทดสอบเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET)     
  กกกกกกสัมฤทธิ์ผลกกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ   ประจ าปีการศึกษา  2558  มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  ทุก
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2558  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งหมดจ านวน  53  คน  และจ านวนนักเรียนที่
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  16  
คน  คิดเป็นร้อยละ  23.88  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ค่า
คะแนน  1 
กกกกกกกกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีการศึกษา  2558  มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  2  ทุกหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2558  เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งหมดจ านวน  12  คน  และจ านวนนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  4  คน  
คิดเป็นร้อยละ 30.76 มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตามระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 1 
กกกกกกกกผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  ต่ า
กว่า ร้อยละ 35 

1 

 
กกกกกกกกเกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 
ดีมาก ผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

5 
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ดี ผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ 55 –64.99 

4 

พอใช้ ผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ  45 – 54.99 

3 

ต้องปรับปรุง ผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ 35 – 44.99 

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ใน ระดับปวช.จ าแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  ต่ า
กว่า ร้อยละ 35 

1 

กกกกกกกก 
หลักฐำน/ร่องรอย  ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ  จ ำนวน 1 ชุด  และ 
2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
กกกกกกกก1.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/3478  เรื่อง  
ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก2.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
1496  เรื่อง  ขอให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนผ่านเว็บไซด์ 
กกกกกกกก3.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/5094  เรื่อง  แจ้ง
ก าหนดการน าส่งรายชื่อ  และข้อมูลผู้เข้าสอบ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V 
– NET) ปีการศึกษา  2558  รอบท่ี  2 
กกกกกกกก4.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/6370  เรื่อง  
ตรวจสอบข้อมูลการสอน  และแจ้งเพิ่ม/ลด  รายชื่อผู้เข้าสอบ  V – NET  ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก5.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
1724  เรื่อง  ขอจัดส่งปฏิทินงาน  V – MET ปีการศึกษา  2558 
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กกกกกกกก6.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
2671  เรื่อง  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก7.  หนังสือน าเข้า  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่  ศธ 0606/7953  เรื่อง  การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  
2558 
กกกกกกกก8.  หนังสือน าเข้า  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่  ศธ 0584.03/ว 
0385  เรื่อง  ขอแจ้งมติที่ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบ  การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก9.  ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่  001/2559  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เพ่ือเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V  NET) 
กกกกกกกก10.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  เชิญประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก11.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  ที่  ศธ  0646.1/0071  เรื่อง  ขอ
อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  ระดับชั้น  ปวช.3  และระดับชั้น  ปวส.2   
กกกกกกกก12.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  รายงานผลการน าส่งรายชื่อ  และข้อมูลผู้เข้าท าการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก13.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  รายงานผลการประชุมเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก14.  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้เข้า
สอบและสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
กกกกกกกก15.  บันทึกข้อความ  เรื่อง  รายงานผลผู้เข้าท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
อาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา  2558 
 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะ
ทำงวิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
หรือ หน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

ควำมตระหนัก  การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนรู้จะ
เป็นปัจจัยในการพัฒนาให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท างานเป็น แก้ปัญหาได้ 
มีภูมิรู้  ภูมิปัญญา และภูมิคุ้มกัน เพียงพอที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามจากธรรมชาติ จากค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่ไม่พึงประสงค ์รวมทั้งภูมิเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแข่งขันในตลาดเสรีของประชาคมอาเซียน 
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ควำมพยำยำม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการท าความเข้าใจ 
แจ้งข้อมูล  และน านักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือฝึกทักษะและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าสู่เส้นทางอาชีพ และการแข่งขันในตลาดเสรีของประชาคมอาเซียน 

สัมฤทธิ์ผล  ผลการทดสอบมาตรฐานอาชีพ นักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 มี
นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2  เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ ทั้งหมด
จ านวน ….. คน  และผ่านการประเมินจ านวน …. คน คิดเป็นร้อยละ …. มีระดับคุณภาพในการผ่านการ
ประเมินตามระดับ ........... 

 
 
ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ไม่ประเมิน   
 
 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 70 –79.99 

4 

พอใช้ 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน ระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน ระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพใน ระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษาต่ ากว่า ร้อยละ 50 

1 
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หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะ
ทำงวิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ตัวบ่งช้ีที่  1.7  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์

หลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้บุคลากรได้ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
นอกจากนั้นสถานศึกษาสนับสนุนการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนามากขึ้น เช่น 
โครงการบริการชุมชน โครงการ Fix it center การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือ
ท างานในสถานประกอบการได้เป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ควำมพยำยำม  ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอน  ตามแผนกการจัดการเรียนรู้ตามที่วิทยาลัย
ก าหนด  โดยวิเคราะห์หลักสูตร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และการนิเทศการสอน  จัดท า
โครงการวิชาชีพต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการได้ 

สัมฤทธิ์ผล  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มีความรู้ทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่
ยอมรับ  สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อย
ละ 47.52 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้น ใน 
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 47.52 

1 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 70 – 79.99 

4 

พอใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าของรุ่นนั้นใน  
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษาต่ ากว่า ร้อยละ  50 

1 

 

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

- ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า 
- ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด แบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
- ข้อมูลของผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
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มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะ
ทำง วิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ หรือประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน 
1 ป ี

ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าความรู้และทักษะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชัพ  ได้ให้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ด าเนิน
โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

ควำมพยำยำม  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ได้จัดบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ต่อ  การประกอบอาชีพและเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษา  และจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และ
แนวทางในการประกอบอาชีพ  เป็นการสร้างความมั่นใจเพ่ือเลือกแนวทางทางที่จะศึกษาต่อ  หรือ
ประกอบอาชีพตามความพร้อมของตนเอง 

สัมฤทธิ์ผล  จากการจัดกิจกรรม  และด าเนินงานตามโครงการติดตามผู้ส า เร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา  2557  ร้อยละ  100  ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ปี  พ.ศ.  2558  ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 100 

5 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 
1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 70 – 79.99 

4 

พอใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีเทียบกับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา ร้อยละ 50 – 59.99 

2 
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ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปีเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา  
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษาต่ ากว่า ร้อยละ 50 

1 

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

-  แฟ้มติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
- หนังสือราชการติดต่อขอแนะแนวศึกษา ภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 

เอกสารการจัดปัจฉิมนิเทศให้ผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา  2558  
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มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำร ทักษะ
ทำงวิชำชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรหรือท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการผลิตคือ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา  ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อไป  จึงได้ให้งานแนะแนวส ารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษาได้จัดท าเครื่องมือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน  3  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยให้สถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษาที่รับผู้ส าเร็จการศึกษา  ปี
การศึกษา  2558  ท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีผลการประเมินความพึงพอใจ  คิด
เป็นร้อยละ  100  โดยพิจารณาจากภาพรวมค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ และมีผลการประเมินความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

5 

เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
80 ขึ้นไป เม่ือเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 

4 

พอใช้ 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 

3 

ต้องปรับปรุง 

1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 
50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม 

2 

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

- แบบติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
- แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการ ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนสะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 71.83 4 (ดี) 

2 ระดับความพึ งพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมผีล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (1) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (1) 

ปฏิบัติ (1) และ
มีผล (5) 

5 (ดีมาก) 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ 100 5 (ดีมาก) 

4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช้ 45 – 54.99 
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ร้อยละ 34.32 
1 (ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน) 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช้ 45 – 54.99 
- ต้องปรับปรุง 35 – 44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ร้อยละ 25 
1 (ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน) 

6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิ วิ ช า ชี พ  ห รื อหน่ ว ย ง าน ที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

 
ไม่มีการ
ทดสอบ 

7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 
 
 
 

ร้อยละ 47.52 
1(ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน) 
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี  

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช้ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

5 (ดีมาก) 

9 ระดับความพึ งพอใจของสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ห น่ ว ย ง า น  ห รื อ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  (1) และมผีล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1)  และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (1) 

ดีมาก ปฏิบัติ  
(1) และมีผล 
(5) 

 

5 (ดีมาก) 
 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 3.38( พอใช้) 
 

(หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย) 
 
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1 

จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งช้ี  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, และ 1.9 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ 1.4, 1.5, และ 1.7 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
มุ่งเน้นสมรถนะอำชีพ  และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน   
 ควำมตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีว่า  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นั้น  เป็นสิ่งจ าเป็นโดยการเตรียมผู้เรียนให้
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต  
ในขณะที่ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ก็ได้มีการจัดประชุมสัมมนา  และอบรมครู  ทั้ง
ผู้บริหารและผู้สอนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียนดังกล่าว 

ควำมพยำยำม  วิทยาลัยฯ  จึงได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. ส ารวจความต้องการ  หรือความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  กับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ครูผู้สอน  ผู้เรียน  
ผู้ปกครอง  เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 2. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  จ านวน  7  รายวิชา  ซึ่งประกอบด้วย  
รายวิชาผลิตพืชสมุนไพร  รายวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  รายวิชาโครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
รายวิชาผลิตไก่ไข่  รายวิชาการเลี้ยงแพะและแกะ  รายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด  และรายวิชา
โครงการวิชาชีพ 
 3. ด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาในภาคเรียนที่  1  และภาค
เรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558 
 4. ด าเนินการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วหลังจากการทดลองใช้  

สัมฤทธิ์ผล  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ  1 
– ข้อ  4   ไม่เกิน  3  ปีไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจ านวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศกึษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ  
1 – ข้อ  4   ไม่เกิน  3  ปีไปใช้  อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจ านวนสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน 

5 

ดี 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 

4 

พอใช้ 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 

3 

ต้องปรับปรุง 
1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
1 

 

หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมิน ระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
 1. จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
 2. รายงานการส ารวจความต้องการหรือความจ าเป็นในการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา 
 3. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 4. หลักฐานการจัดการใช้หลักสูตร 
 5. หลักฐานการประเมินหลักสูตร 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
มุ่งเน้นสมรถนะอำชีพ  และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ   
 ควำมตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีว่า  การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการ  เพราะนอกจากจะมีผลให้ครูได้วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบแล้วยังสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพตามองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชาที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างทันต่อ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  หรือการก้าวสู่ประชาคาอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ 
 ควำมพยำยำม  สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ที่ก าหนด
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 สัมฤทธิ์ผล  จ านวนครูทั้งหมด  60  คน  มีผู้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งสองภาคเรียน  เป็นจ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  100   
 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1.สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
5.สถานศึกษามีครูด าเนินการตาม(1)ร้อยละ 80 ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา 

5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก ปฎิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตามประเด็น (5) 5 
ดี ปฎิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตามประเด็น (4) 4 

พอใช้ ปฎิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตามประเด็น (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฎิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตามประเด็น (2) 2 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฎิบัติตามประเด็น (1) 

1 

  
 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
 1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
  - ค าสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 
  - ตารางสอนรายบุคคล 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละ
คนทุกรายวิชาที่สอน 
  - ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบเท่ากับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
มุ่งเน้นสมรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ   
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการประชุมชี้แจง  
สนับสนุนให้ครูทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายวิชาที่สอนทุกรายวิชา 
 ควำมพยำยำม  ครูทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรม
การเรียนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายวิชาที่สอน  จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และ
บันทึกหลังสอนทุกรายวิชา 
 สัมฤทธิ์ผล  ในปีการศึกษา  2558  ทั้ง  2  ภาคเรียน  ครูจ านวน  60  คน  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิด
เป็นร้อยละ  100  ครูจ านวน  60  คน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
คิดเป็น  ร้อยละ  100   และครูจ านวน  60  คน  ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และจัดท า
บันทึกหลังสอน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฎิบัติตามประเด็น (1) มีผลตามประเด็น (5) 5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน  ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม     และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน  
 

5 

ดี 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน                 

4 

พอใช้ 
สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให้
ครูแต่ละคนท าบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชา
ที่สอน 

3 

ต้องปรับปรุง 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
รายวิชาที่สอน     

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน                                 

1 

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

- แบบสรุปจ านวนครูทั้งหมดและจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2558 และ 
2/2558 

- ค าสั่งมอบหมายปฏิบัติการสอน  ภาคเรียนที่  1/2558 และ  2/2558 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครูในแผนกวิชาต่าง ๆ 
- รายงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
- รายงานการวิจัยการพัฒนาผู้เรียน 
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มำตรฐำนที่  2  ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
มุ่งเน้นสมรถนะอำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ   
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  โดยสถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน  ก าหนดให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  
ก าหนดให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 ควำมพยำยำม  สถานศึกษาจัดระบบการบริหารตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2549  โดยสถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน ก าหนดให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  
ก าหนดให้ครูทุกคน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  โดยวิทยาลัยฯ นั้นจะก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา  ให้มีการนิเทศในการจัดการเรียนการสอน  ส่งต้นฉบับข้อสอบที่จะ
ท าการสอบปลายภาคเรียน  รายงานการจัดการเรียนรู้  รายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน  นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครู  และก าหนดให้มีการรายงานผลการส่งผลการเรียนใน
ทุกภาคเรียน 
 สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการที่สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามระเบียบโดยการให้ครูทุก
คนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาที่สอน  ก าหนดให้ครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่
สอน  ก าหนดให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน  
ก าหนดให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา  ก าหนดให้ครูทุกคน  น าผล
จากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ  100  มีระดับคุณภาพในการผ่านการประเมินตาม
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก ปฎิบัติตามประเด็น (5)  ข้อ 5 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด  และแจ้งหลักเกณฑ์ 
และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาที่สอน 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนวัดและประเมินผลที่ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัด  และประเมินผลที่
หลากหลาย  และเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนน าผลจากการวัด   และ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชาที่สอน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 
  
 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
 - ค าสั่งมอบหมายวิชาสอน 
 - รายงานผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
 - ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียน 
 - รายการผลการจัดการเรียนรู้ 
 - แบบส ารวจเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  หรือประชำคมอำเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
มุ่งเน้นสมรถนะอำชีพ  และบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน   
ควำมตระหนัก  วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมผู้เรียนเพ่ือเข้าฝึกงานในสถาน

ประกอบ  หน่วยงานที่ท าความร่วมมือในด้านฝึกงานเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะเป็นแนวทางในการจัดการ
ฝึกงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   พ .ศ. 2555  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และเพ่ือคุณภาพของผู้เรียนที่สถานประกอบการ  หน่วยงาน  ต้องการ 

ควำมพยำยำม  วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา  ดังนี้ 
1. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความ

ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง  หรือ สัมพันธ์กับสาขางาน 
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียน ก่อนออกไปฝึกงาน พร้อมมอบหนังสือคู่มือการฝึกงาน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ และให้ออกนิเทศไม่น้อยกว่า 

2 ครั้ง 
4. ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลการฝึกงาน  และให้วัดผลร่วมกับสถานประกอบการ  

หน่วยงาน 5. วิทยาลัยฯ มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน
ที่ผู้เรียนฝึกงาน 

สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยฯ  สามารถด าเนินการฝึกงานได้ครบกระบวนการของการส่งผู้เรียนไป
ฝึกงาน  ท าให้มีคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในระดับ ดีมำก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน  และท าความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน 

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้ เ รี ยนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุง
โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมสัมมนา 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และ
ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร 

2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน พร้อมมีคู่มือ
การฝึกงาน 

3. สถานศึกษามีการนิ เทศการฝึกงานของผู้ เรี ยนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 

4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สัมมนา 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 

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

- ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและท าความร่วมมือ ในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร  จ านวน  40 แห่ง 

- รายงานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนฝึกงาน 
- คูม่ือการฝึกงาน 
- ผลการประเมินการฝึกงานของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2558 
- รายงานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ 
 
  ควำมตระหนัก  วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  การจัดท า
โครงการรายได้ระหว่างเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  ให้มีประสบการณ์ในการหารายได้เพ่ือ
เลี้ยงชีพต่อไปในอนาคต   

ควำมพยำยำม  วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดแนวทางในการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ  การจัดท า
โครงการรายได้ระหว่างเรียน โดยจัดประชุมคณะครูผู้สอน ในรายวิชาการเขียนแผนธุรกิจ และวิชา
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โครงการ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทั้งหมด ได้จัดท าการเขียนแผนธุรกิจการจัดท าโครงการ  ในการ
หารายได้ระหว่างเรียน 

สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยฯ  สามารถด าเนินการให้ผู้เรียนได้เขียนแผนธุรกิจ และจัดท าโครงการหา
รายได้ระหว่างเรียน  โดยผู้เรียนผ่านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจหรือจัดท าโครงการหารายได้ระหว่าง
เรียน คิดเป็นร้อยละ 50.37 อยู่ในระดับ ดีมำก 

 
 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 50 ขึ้นไป  5 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
5 

ดี ร้อยละ 40 – 49.99   4 
พอใช้ ร้อยละ 30 – 39.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 20 – 29.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า ร้อยละ 20 1 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง   
ควำมตระหนัก  วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมผู้เรียนเพ่ือเข้าเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงในสถานประกอบ  หน่วยงานที่ท าความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์จริงเป็นอย่าง
ยิ่ง  เพราะจะเป็นแนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์จริง  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และเพ่ือคุณภาพของผู้เรียนที่สถานประกอบการ  หน่วยงาน  ต้องการ 

ควำมพยำยำม  วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์จริง  ของนักเรียน
นักศึกษา  ดังนี้ 

1. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และท าความ
ร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์จริง  หรือ สัมพันธ์กับสาขางาน 

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนผู้เรียน ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง  พร้อมมอบหนังสือคู่มือ
การฝึกประสบการณ์จริง   

3. แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการฝึกประสบการณ์จริง  ในสถานประกอบการ และให้ออก
นิเทศไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

4. ก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลการฝึกประสบการณ์จริง    และให้วัดผลร่วมกับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  

สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยฯ  สามารถด าเนินการฝึกประสบการณ์จริง  ได้ครบกระบวนการของการส่ง
ผู้เรียนไปฝึกประสบการณ์จริงท าให้มีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์จริง  อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ผลกำรประเมิน 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก มีจ านวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดย
ระบบความร่วมมือในสถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 

94.24 

ดีมาก 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรตัดสิน ค่ำคะแนน 

ดีมำก ร้อยละ 80 หรือมำกกว่ำ  5 

ดี 
ร้อยละ 70 – 79.99   

4 

พอใช้ 
ร้อยละ 60 – 69.99 

3 

ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 50 – 59.99 

2 

ต้องปรับเร่งด่วน 
ต่ ากว่า ร้อยละ 50 

1 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี  ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้  ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผล (1) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) 
และมีผล 

(5) 
5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
- ดี  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อยละ 70 - 
79.99 ขึ้นไป 
- พอใช้  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อยละ 60 
– 69.99 ขึ้นไป 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) และมีผลร้อย
ละ 50 – 59.99 ขึ้นไป 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ (1) และมี
ผลน้อยกว่าร้อยละ 50 

ปฏิบัติ (1) 
และมีผล 
ร้อยละ  
100 

5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพภายในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1ข้อ 

ปฏิบัติ 5 
ข้อ 

5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพภายในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 
ข้อ 

5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพภายในการฝึกงาน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 
ข้อ 

5   (ดีมาก) 
 
 
 

6.ระดับคุณภาพในการจัดการศูนย์บ่ ม
เพาะวิสาหกิจ 
 

- ดีมาก ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
- ดี ร้อยละ 40 – 49.99  
- พอใช้ ร้อยละ 30 – 39.99 
- ต้องปรับปรุง ร้อยละ 20 – 29.99 

ร้อยละ 
50.37 

5 (ดีมาก) 
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- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 20 

7. ร้อยละของผู้ เรียนที่ ได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง 

- ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- ดี ร้อยละ 70 – 79.99  
- พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 
- ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 
94.24 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  2 5 (ดีมำก) 
 

(หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย) 
 

 
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2 

จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 และ 2.7 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 

ควำมตระหนัก  สถานศึกษาให้ความส าคัญกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552  หมวด  4  คณะกรรมการในสถานศึกษา  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือร่วมประชุมก าหนด
เป้าหมาย  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ก าหนดแผนการรับนักเรียนนักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา  
สาขาวิชาที่เปิดสอน  การก ากับติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษาด าเนินการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาท าหน้าที่ประชุมก าหนดเป้าหมาย  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  ก าหนดแผนการรับ
นักเรียนนักศึกษา  การยุบขยายและเพ่ิมประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอน  การก ากับติดตามและการ
ประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ด าเนินการให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดีมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ตามที่
ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. สถานศึกษาด า เนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรื อวิทยาลั ย  ในการปฏิบัติ ง านร่ วมกับ
สถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4   ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3   ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2   ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1   ข้อ 1 

 

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

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
- รายงานการประชุม 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ควำมตระหนัก  วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักว่างบประมาณในการจัดการศึกษาที่ภาครัฐจัดสรรให้มี

อย่างจ ากัด  จึงต้องใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ  วิทยาลัยมี
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ไว้ในแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2557 – 2558  อย่างชัดเจน 

ควำมพยำยำม   
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการ  เพื่อเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. งานวางแผนและงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการฉบับร่าง 
 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
 4. งานวางแผนและงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  แจ้งแผนกวิชา/
ผู้รับผิดชอบ 
 5. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 6. งานวางแผนและงบประมาณ  ควบคุม  ตัดจ่ายเงินงบประมาณ 
 7. วิทยาลัยด าเนินการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 8. วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 9. วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม
ของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา  วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  สรุปผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
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 ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5 

 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 4  4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1  1 

 

หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
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- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  2557 – 2558 
- รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี  2557 – 2558 
- รายงานการประชุม 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก าหนด  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน 
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ เรียน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ดังนี้  คือ  ทักษะเยี่ยม  มีแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ซึ่งโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน  เช่น  โครงการจัดการเรียน
การสอนของแผนกวิชา  โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
หน่วย  โครงการบริการวิชาชีพของแผนกวิชา  และโครงการศูนย์เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นต้น 

ควำมพยำยำม   สถานศึกษาด าเนินการตามแผน  โดยมีค าสั่งให้ครูปฏิบัติการสอน  ท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  ครูผลิตเอกสารประกอบการสอน  และใช้ใบงานที่ผลิตขึ้นให้นักศึกษาได้ฝึก  มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามสาขางานที่ศึกษา  มีการใช้ศูนย์เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ในการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนชั้น  ปวช.1  มีการฝึกซ้อมทักษะแก่นักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะ
ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  และส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค  และ
ระดับชาติ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน  มีแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่สถานศึกษาก าหนด  มีการด าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ  และมีการประเมินผลการด าเนินงาน  ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ ดี 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดี 

1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

4 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 4  4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ข้อ 1  1 

 

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

- โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับหน่วย
ประกอบด้วยโครงการ  ค าสั่ง  ก าหนดการแข่งขัน สรุปผล  และรายงานผล 

- สรุปผลการประกวด การแสดงและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ควำมตระหนัก  ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการบริหารสถานศึกษา  โดยค านึงถึงนโยบาย
ของต้นสังกัด  พร้อมกันนี้ได้มีความตระหนักในการกระจายอ านาจการบริหารงานผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษา  และได้มีนโยบายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองตลอดจนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาสถานศึกษา  ทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และการมอบหมายงาน
ตามนโยบายของต้นสังกัดของสถานศึกษา  ผ่านแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  นอกจากนี้พยายามจัดให้มี
การประชุมชี้แจงทุกฝ่ายทราบถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษา 

ควำมพยำยำม  ผู้บริหารสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา  วางนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา  พร้อมกันนี้ได้น านโยบายการจัดการ
สถานศึกษาจากต้นสังกัดมาจัดท าเป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าปี   โดยได้เน้นให้คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  ผ่านแผนงานโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  ผู้บริหารสถานศึกษาได้น านโยบายจากต้นสังกัด  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2558  โดยมีผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2558  ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  8  ครั้ง  มีการจัดประชุม
ผู้ปกครอง  ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน  2  ครั้ง  และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งระดับ
คุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 
ครั้ง 
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวิทยาลัย ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.00 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 
2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
วิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรบัปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 

1 

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

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี  งบประมาณการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานการประชุมครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 
- การประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 

 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อระบบการสื่อสารและสารสนเทศ  

เพราะมีบทบาทอย่างมากกับการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารจัดการและทางด้านการเรียนการสอน  
ทั้งนี้วิทยาลัยฯ  ตระหนักดีถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นระบบ  มีความรวดเร็วในการ
รับและส่งข้อมูลอย่างดี  ได้มีการออกแบบโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคารต่าง ๆ  
และสถานศึกษาได้มีแบบความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  มีการ
จัดประชุมและด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้  นอกจากนี้ได้ก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของวิทยาลัยรับผิดชอบโดยตรง  และยังได้มีการจัดส่งบุคลากรของทาง
วิทยาลัยฯเข้าร่วมรับการฝึกอบรมทางด้านการดูแลระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
แก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้ 

ควำมพยำยำม  วิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณในการด าเนินการทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยในปีการศึกษา  2558  ได้ด าเนินการอนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายในจุดที่มีปัญหาในการใช้งานไปแล้วอย่างน้อย  5  จุดด้วยกัน  คือ  
ห้อง  Server  แผนกวิชาพืชศาสตร์  แผนกวิชาอุตสาหกรรม  แผนกวิชาประมง  และอาคารระยะสั้น 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด  และยังมีแผนการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สามารถ
ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทุกจุดภายในสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ  สามารถ รับ ส่งข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  -    และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่ค้นคว้าได้มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถจัดส่งเอกสารต่าง ๆ  ให้แก่หน่วยงานที่
ร้องขอได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด  และเมื่อการใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ  มีปัญหาก็จะมี
บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ที่สามารถเข้าไปก ากับดูแลและสามารถแก้ไขปัญหาให้ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับ ดีมาก  
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 ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงเป็นระบบ  และมี
ระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉลี่ย 4.00 

5 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบ
ส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 

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

- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  อย่างน้อย 9 ประเภทและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

- หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
- หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
- หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของ 

สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยง  5  ด้าน  ได้แก่  
ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดย
แผนกวิชาบริหารธุรกิจได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของของสถานศึกษารับผิดชอบ
โดยตรง  และได้จัดท าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงทั้ง  5  ด้าน 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษาได้มีการเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ทางเข้าหน้า
ประตูวิทยาลัยฯ  โดยได้มีการพูดคุยท าความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์  และระเบียบข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ  
และก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาที่น ารถจักรยานยนต์เข้ามาในวิทยาลัยฯ มีการสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับ
และคนซ้อนท้าย  รวมถึงได้มีการร่วมมือกันจากหน่วยงานภายนอกคือ สถานีต ารวจภูธรช้างกลาง ในการ
อบรมขับข่ีปลอดภัยและการสอบใบขับข่ีภายในวิทยาลัยฯ และมีการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการตรวจหา
สารเสพติด  รวมถึงสถานศึกษาได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของสถานศึกษา
รับผิดชอบโดยตรง  และมีการเฝ้าระวังและติดตามเด็กท่ีอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะ
วิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม ลดลง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาการวิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส าคัญ อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่ว
สุม โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  
ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหาร
ความเสี่ยง 
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  
ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและ
การมั่วสุม 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาการวิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส าคัญ อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้าน
การทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม  ด้านการพนันและการ
มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
2. สถานศึกษาสถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง 
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1 – ข้อ  4 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1 – ข้อ  3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1 – ข้อ  2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1  1 

 

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

- ผลการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2558 
- โครงการตรวจสารเสพติด ประจ าปี 2558 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ควำมตระหนัก   สถานศึกษา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  เพ่ือส่งเสริม  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีแนวทางในการเรียนรู้จนจบหลักสูตรทั้งผู้เรียนที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงและผู้เรียนกลุ่มปัญญาเลิศ 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษา  ได้มีการจัดระบบดูแลผู้เรียน  โดยมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
จัดให้มีครูที่ปรึกษาและให้มีชั่วโมงโฮมรูม  ที่ต้องพบครูที่ปรึกษา  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  เพ่ือให้แนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน  นักศึกษาในการปกครองดูแล  และมีเครือข่ายผู้ปกครอง  มีการ
ประสานงานกลับผู้ปกครอง  และพบผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครอง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับทุนการศึกษา  และให้ได้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศให้ได้ไป
แข่งขันทักษะต่าง ๆ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  โดยมีระบบดูแล
ผู้เรียน  ได้แก่  มีการปฐมนิเทศผู้เรียน  มีการแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษา  และมีชั่วโมงให้พบครูที่ปรึกษา  มี
เครือข่ายผู้ปกครอง  มีแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ร้องขอได้ และจัดระบบดูแล
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบ
ครูที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแล
ผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนร้อยละ 86.95 ของจ านวนผู้ที่ร้องขอ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริม
ผู้เรียนปัญญาเลิศ 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
 - การจัดปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม่โดยงานแนะแนว  และการจัดชั่วโมงโฮมรูมให้ครูที่
ปรึกษาได้ปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษา  โดยงานครูที่ปรึกษา- ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีชั่วโมงพบครูที่
ปรึกษา มีสมุดบันทึกรายงานของครูที่ปรึกษา 
 - ระบบเครือข่ายผู้ปกครองของครูที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครองที่มาประชุมในวันประชุม
ผู้ปกครองจากงานทะเบียน เครือข่ายผู้ปกครองในการประชุมเรื่องเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 - ค าสั่งเรื่องทุนการศึกษา ผลการคัดเลือก ที่ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ที่ร้องขอ โดยงานแนะแนวและหลักฐานการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
 -  หลักฐานระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  โดยครูที่ปรึกษาที่ติดต่อกับ
ผู้ปกครองทั้งทางโทรศัพท์  หรือติดต่อด้วยหนังสือทางสารบรรณ  ด้านงานปกครองได้มีการคัดกรองตรวจ
สารเสพติด  หลักฐานการเชิญผู้ปกครองของผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า  มาร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศงานกิจกรรม  ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะ  อกท.  ระดับหน่วย  ระดับภาค  และ
ระดับชาติ  ค าสั่งคณะท างานนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานเพ่ือส่งเสริมนักเรียนปัญญาเลิศ 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่
ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  ส่ ง เสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ที่ร้อง
ขอ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียน
ปัญญาเลิศ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และ
กำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร 
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญของบรรยากาศในการเรียนการสอนและการใช้
ประโยชน์จากอาคารสถานที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาด้าน
อาคารสถานที่ไว้ในพัฒนาของวิทยาลัย 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษา มีกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา มีการปลูก
และตัดแต่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

สัมฤทธิ์ผล  อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน มีความเหมาะสมในการเรียนรู้  
และจัดครุภัณฑ์ให้กับผู้เรียนครบถ้วนทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ปฏิบัติ 4 ข้อ ผลการประเมินคุณภาพ ใน
ระดับ  ดี 

 

ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 1-4 4 

 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครู  และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
4. สถานศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 
5.00 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

5 
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ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

  
 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
 -  รายงานการประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานฟาร์ม และพ้ืนที่ฝึก
ปฏิบัติงาน 
  
 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ควำมตระหนัก  วิทยาลัยฯ  เล็งเห็นความส าคัญและพยายามจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน  ตามความต้องการของแต่ละแผนกวิชาฯ  ด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  เพ่ือชี้แจงนโยบายร่วมกันก าหนดกรอบและจัดล าดับความต้องการครุภัณฑ์  และอุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชาฯ  ทั้งระยะสั้น  (ในปีงบประมาณ)  และระยะกลาง  
(ล่วงหน้า  2 – 3  ปี)   
 ควำมพยำยำม  ผู้บริหารฯ  และบุคลากรที่รับผิดชอบร่วมกันหาข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์  
และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ  ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  คุณภาพดีและตรงกับกิจกรรมที่น าไปใช้ 
 สัมฤทธิ์ผล  แผนกวิชาฯ  ได้รับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตรงตามความต้องการ  ส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน 
 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4 ข้อ 4 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ   
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
4. สถานศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 
– 5.00 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 

หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  -  เอกสารแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 ฉบับ 
  -  ส าเนาเอกสารการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 ชุด 
  
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือ
 วิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง มี
ระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ
ครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ มีกำรระดม
ทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.10 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ควำมตระหนัก  สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการสร้างความเชื่อถือศรัทธาในสถานศึกษาและ

ได้รับการยอมรับจากสังคม  โดยก าหนดแนวทางด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ  ปฏิบัติงานด้วยคุณภาพ  วิสัยทัศน์และจิตส านึกต่อสังคม จึงให้ความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือพัฒนางานจึงสนับสนุนให้บุคลากร  ได้รับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและ
ศึกษาต่อ  ทั้งด้านการพัฒนาเพ่ือการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น โครงการ
พัฒนาบุคลากร  โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
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ควำมพยำยำม  สถานศึกษา  โดยผู้บริหารและงานพัฒนาบุคลากร  ได้ด าเนินการตามโครงการ
ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ  โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ  จัดและสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

  สัมฤทธิ์ผล 

ผู้บริหารและงานพัฒนาบุคลากร  ได้ด าเนินการตามโครงการในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
ด้านต่าง ๆ  โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  จัดและสนับสนุน
โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยปฎิบัติตามประเด็น 3 ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้ 
 

 ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 
 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอก ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ  
หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
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หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 

- สรุปการเดินทางไปราชการ เพ่ือการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- หนังสือราชการ โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 
หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก ตรงกับสาขาวิชาชีพ 

- ภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสังสรรค์ 
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

- ส าเนา หนังสือประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก เช่น เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี หนังสือ
ส าคัญการท าหน้าที่ต่าง ๆ 

- สรุปการใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ 
 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงบด าเนินการ  ได้แก่  ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย  ค่าตอบแทน  ในการจัดการเรียน
การสอน จัดการประกวด  จัดโครงการ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  การ
ด าเนินงานตามโครงการเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและสร้างคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการ 

ควำมพยำยำม  ในการจัดแผนปฏิบัติการมีการประชุมวางแผนใช้จ่ายโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา  โดยการจัดสรรรายได้ที่ได้รับให้สมดุลกับค่าใช้จ่ายและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่เกิดแก่
ผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ  การเงิน และบัญชี  มีขั้นตอน
การตรวจสอบภายในอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง  โดยยึดแผนการปฏิบัติการประจ าปีเป็นเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน  และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามล าดับความส าคัญของโครงการ  ตามมติของ
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโดยค านึงถึงประโยชน์  ประหยัด  และคุ้มค่า  ตรวจสอบได้ ถ้า
หากมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองอีกครั้ง  
เพ่ือให้ระบบการใช้จ่ายมีประโยชน์และคุ้มค่าและประหยัดมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายเงินโดยเน้น
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

สัมฤทธิ์ผล  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน   
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษามีรายจ่ายค่ าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ
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ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
และสถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้อ 5 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบด าเนินการ 
2. สถานศึกษามีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของค่าวัสดุฝึก  
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับ
การการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ  
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง ไทยและพลโลก ไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ 1 

 

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

- ทะเบียนคุมเงินจัดสรร งบประมาณ พ.ศ. 2558 
- รายงานค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและโครงการ ประจ าเดือน กันยายน – ตุลาคม 2558 
- แบบรายงานผลผลิตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 
- รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

  ข้อก ำหนด  บริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน มีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำหรือวิทยำลัย  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัต
ลักษณ์ ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรบริหำรควำม
เสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์อำคำรสถำนที่มีกำรบริหำร
จัดกำรวัสดุครุภัณฑ์ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กับเครือข่ำยทั้งใน
ประเทศและ หรือต่ำงประเทศ 
 ควำมตระหนัก   วิทยาลัยฯ เห็นความส าคัญต่อการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา การระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศเพ่ือการปรับปรุง 

ควำมพยำยำม  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน มีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ 
และ หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา การระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น 
งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศเพ่ือการปรับปรุง 

สัมฤทธิ์ผล  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน   มีสถานประกอบการทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา  

 
ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 
2. วิทยาลัยฯ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผู้ เ ชี่ ยวชาญ  ผู้ ท รงคุณวุฒิ  ทั้ ง ในประเทศและ หรื อ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 
3. วิทยาลัยฯ มีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และ 
หรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
4. วิทยาลัยฯ มีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ  เช่น งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา  ไม่น้อยกว่า  5 รายการ 
5. วิททยาลัยฯ มีการการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
เพ่ือการปรับปรุง 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อ 1 

 

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

- หนังสือท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  -  สรุปรายงานการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
  -  โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช านาญการด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากรทำงการศึกษา 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดท า
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 
 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 
 

4  (ดี) 

4. ระดับคุณภาพภายในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

5.  ระดับคุณภาพภายในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

6 .  ระดับคุณภาพภายในการ
บริหารความเสี่ยง 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

7 .  ระดับคุณภาพภายในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 
 

4 (ดี) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

8.ระดับคุณภาพภายในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อ า ค า ร ส ถ า น ที่  ห้ อ ง เ รี ย น  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

9 .  ระดับคุณภาพภายในการ
บริ ห า ร จั ด กา ร วั ส ดุ  อุ ปก รณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 (ดี) 

10. ระดับคุณภาพภายในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 3 ข้อ 3 (พอใช้) 

11. ระดับคุณภาพภายในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

12. ระดับคุณภาพภายในการ
ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด
อาชีวศึกษา  กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ  หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 3 ข้อ 3 (พอใช้) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  3 4.33  (ดี) 
 

(หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย) 
สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 3 

จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 และ 3.11 
  จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 3.10และ 3.12 
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ข้อก ำหนด  บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และชุมชน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 ควำมตระหนัก   สถานศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญของการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม  จึง
เป็นภาระงานที่ต้องด าเนินการ  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล  และสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น  โดยการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือช่วยเหลือสังคม  และชุมชน  ให้การถ่ายทอดวิชา
ความรู้ที่จะน าไปประกอบอาชีพ  โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ควำมพยำยำม  ในการวางแผนการให้บริการวิชาชีพ  สถานศึกษาได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าหาอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ฝึกอาชีพต่าง ๆ  ให้กับประชาชนผู้สนใจ  เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3. ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม  ตามท่ีชุมชนต้องการ  และด าเนินการฝึกอบรมตาม
แผนที่วางไว้ 
  4. ติดตามประเมินผลและสรุปผล 
 สัมฤทธิ์ผล  งานโครงการพิเศษ  ได้รับมอบหมาย  รับผิดชอบ  การฝึกอาชีพให้กับชุมชนและผู้ที่
สนใจ  เช่น  โครงการฝึกอบรบวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  และ
โครงการ  108  อาชีพ  ทั้งยังสนับสนุนทรัพยากรให้สถานศึกษา  เพ่ือฝึกอาชีพให้กับชุมชนและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  ที่สนใจ  จ านวน  7  กิจกรรม  เน้นผลให้ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ  มีระดับคุณภาพด้าน
การประเมิน  ระดับ  ดีมาก 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ  
และวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานให้ทุกสาขางานด าเนินงาน 7  
โครงการ กิจกรรมต่อปี  
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ร้อยละ 80  
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.00  

5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ  
และวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการด าเนินงานให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่
น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี  
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 

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

- โครงการฝึกอบรมระยะสั้น,  โครงการ  108  อาชีพ,  ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 4 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่  4.1 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่  - 
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 ข้อก ำหนด  ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัยท่ีเป็น ประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ของผู้เรียน 

ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน  ในแผนกวิชาต่าง  
ๆ  ได้มีการจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท า  และได้ส่งเสริมให้มีการน า  โครงการ   สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  เผยแพร่ใน
ระดับต่าง ๆ  และไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับต่าง ๆ 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษามีการน าข้อมูลข่าวสาร  มาประชาสัมพันธ์  และเชิญชวน  มีการ
จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  ให้ผู้เรียนจัดท า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย  พร้อมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และประกอบอาชีพของผู้ที่สนใจ  
ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  มีการเผย แพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน 
 สัมฤทธิ์ผล  มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ  คือ 
1. สถานศึกษาสง่เสริม สนบัสนนุ  ให้ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด  จัด

แสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3  และ ระดบัชั้น ปวส. 2  จัดท า
แสดงโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด  
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จ านวน 3 คน  : 1  ชิ้น และระดับชัน้ ปวส. 2  
จ านวน  2 คน  : 1  ชิ้น 
3. สถานศึกษาได้น าโครงการ  สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทัง้หมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
4. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน ์หรือได้รับรางวัล   ใน
ระดับชุมชน  จงัหวัด  ภาค  และชาติ 

4 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และ ระดับชั้น 
ปวส. 2 จัดท าแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 
3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  
น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
  

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

    1.  หนังสือประกาศแจ้งการให้ทุน นักเรียน นักศึกษา  ในการจัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
  2.  หนังสือประกาศแจ้งการให้ นักเรียน นักศึกษา  จัดส่งโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย  เข้าร่วมประกวด และเผยแพร่  ในระดับต่าง ๆ 
  3.  เกียรติบัตร  รางวัล ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับในระดับต่าง ๆ 
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 ข้อก ำหนด  ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรือ
งำนวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนมีกำรเผยแพร่ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ของครู 

ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  เพ่ือกระตุ้นให้ครู  ในแผนกวิชาต่าง ๆ 
ได้มีการจัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า  
และได้ส่งเสริมให้มีการน า  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  เผยแพร่  และไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนในระดับต่าง ๆ 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษามีการน าข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์  และเชิญชวน  มีการจัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  ให้ครูจัดท าโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
พร้อมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและประกอบอาชีพของผู้ที่ สนใจ  ทั้งใน
สถานศึกษา  ชุมชน  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 สัมฤทธิ์ผล   มีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้อ  คือ 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  ให้ครูจัดท า   และ 
   ด าเนินการจัดประกวด  จัดแสดงนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
   งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน  จัดท านวัตกรรม 
    สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
   งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ 
   จ านวนผลงานทั้งหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

4 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท า และด าเนินการ
จัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
3. ส ถ านศึ กษ า ได้ จั ด ปร ะกวดและ ได้ น า น วั ต ก ร รม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
5. สถานศึกษาด าเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 

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

   1.  หนังสือประกาศแจ้งการให้ทุน ครูในการจัดท า และเข้าร่วมประกวด และเผยแพร่  โครงการ 
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ในระดับต่าง ๆ   
  2.  หนงัสือประกาศแจ้งการให้ ครู  จัดส่งโครงการ  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย   
    3.  หลักฐานแสดงการเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน 
     4.  รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียน และรายงานผล โครงการพัฒนา
บุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การน าเสนองานวิจัยชั้นเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2558” 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ
ผู้เรียน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 (ดี) 

2. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 (ดี ) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่  5 4.00 (ดี) 
(หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่  5 
จุดเด่น  ได้แก่   ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่  5.1 และ 5.2 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่  - 
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มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ข้อก ำหนด  ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรัก
ชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ส่งเสริม
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายตลอดปีการศึกษา  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ได้
ผ่านการวางแผนร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้เรียนที่เป็นแกนน า 

ควำมพยำยำม  บุคลากรในสถานศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายและให้ครอบคลุม  ซึ่งสถานศึกษาจะให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกด้านการรัก
ชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีครูที่ปรึกษากิจกรรมที่
รับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชา  หรือนักศึกษาแกนน า  พบผู้เรียน  ให้ค าปรึกษาแนะน า  และช่วยให้การจัด
กิจกรรมด าเนินไปตามแผน  ที่ได้ร่วมกันวางแผนเขียนโครงการต่าง ๆ  ด าเนินงานติดตามและประเมินผล 
เพ่ือที่จะรองรับการพัฒนาผู้เรียน  และติดตามประเมินผล 

สัมฤทธิ์ผล  จากที่บุคลากรในสถานศึกษาได้ด าเนินการในการพัฒนาผู้เรียนโดยได้จัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์  และมีประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่สังกัด  ความต้องการของนักศึกษาและ
ชุมชน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ทางวิชาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึก  เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ตลอดจนมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ครบทุกด้าน  ในระดับชั้น  ปวช.  และระดับ  ปวส.  จ านวน  6  
ครั้ง  โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา  คิดเป็น  ร้อยละ  100 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  5  ข้อ 5 
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 เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ  
กิจกรรม  
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม การปลูกฝั งจิ ตส านึ กด้ านการรั กชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ   
กิจกรรม การปลูกฝั งจิ ตส านึ กด้ านการรั กชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 

 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสรงน้ าพระและรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 
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  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสวัสดี ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับ
โครงการผู้น าความดีอาชีวศึกษา 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการวันปิยมหาราช 
 
 
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ข้อก ำหนด  ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรัก
ชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 ควำมตระหนัก  สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมที่มีความหลากหลายตลอดปีการศึกษา  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ผ่านการวางแผนร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้เรียนที่เป็นแกนน า  โดยสถานศึกษานั้นให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้มีแผนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม  และค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ของสถานศึกษา  และด าเนินกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษามอบหมายหน้าที่ให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียน  ให้ค าแนะน า  และช่วย
ให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปตามแผน  ในชั่วโมงกิจกรรมและช่วงเวลาที่ผู้เรียนได้จัดการประชุมสมาชิกของ
กิจกรรมนั้น ๆ  โดยบุคคลากรในสถานศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
และให้ครอบคลุม  เพ่ือให้เข้าถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งครูที่ปรึกษากิจกรรมที่รับผิดชอบ
ในแต่ละสาขาวิชาและนักศึกษาเป็นแกนน า  ได้ร่วมกันวางแผนเขียนโครงการต่าง ๆ  ด าเนินงานติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือที่จะรองรับการพัฒนาผู้เรียนและติดตามประเมินผลให้เข้ากับมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามที่สถานศึกษาจัด
ให้ โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. จ านวน 3 
โครงการ / กิจกรรม โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

5 
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ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครู  
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
4.15 

 
เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ  
กิจกรรม  
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  
ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 

 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
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  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
เกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคใต้ 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจปลูกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการจัดสวน 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการร่วมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่นทีเกษตรนครศรี ร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชินี 
 

 
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ข้อก ำหนด  ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรัก
ชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม  ซึ่งเป็นการ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  ที่มีความหลากหลายตลอดปีการศึกษา  เช่น  กิจกรรมกีฬาสี
ของวิทยาลัย  กิจกรรมวันส าคัญ  “วันปีใหม่  2558”  เป็นต้น  โดยกิจกรรมส่วนใหญ่นี้  ได้ผ่านการ
วางแผนร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้เรียนที่เป็นแกนน า  โดยสถานศึกษานั้นให้ความส าคัญต่อการจัด
กิจกรรม  ส่งเสริมให้นักศึกษานั้นได้มีส่วนร่วม  ให้มีแผนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา  มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมและค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  และด าเนินกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษามอบหมายหน้าที่ให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียน  ให้ค าปรึกแนะน า  และ
ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม  ให้ด าเนินไปตามแผนในชั่วโมงกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์  และ
ช่วงเวลาว่างที่ผู้เรียนนั้นได้มีจัดการประชุมสมาชิกของกิจกรรมนั้น ๆ  โดยบุคคลากรในสถานศึกษาจะได้
เห็นถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  ส่งเสริมความความสามัคคีในหมู่คณะ  และให้
ครอบคลุม  เพ่ือให้เข้าถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งครูที่ปรึกษากิจกรรมที่รับผิดชอบในแต่
ละสาขาวิชาและนักศึกษาเป็นแกนน า  ได้ร่วมกันวางแผนเขียนโครงการต่าง ๆ  ด าเนินงานติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อที่จะรองรับการพัฒนาผู้เรียนและติดตามประเมินผลให้เข้ากับมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตามที่สถานศึกษาจัดให้ โดย
สถานศึกษาได้จัดกีฬาและนันทนาการ ในระดับชั้น ปวช. และระดับ ปวส. จ านวน 5 โครงการ / กิจกรรม 
โดยจัดครบทุกสาขางาน / วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประเด็น
การพิจารณา 5 ข้อ 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดี 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และ
นันทนาการ 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 
 

 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายใน 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจ าปี 2558 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 

 

 
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ข้อก ำหนด  ปลูกฝังจิตส ำนึก และเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรัก
ชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุง  ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ควำมตระหนัก  สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมุ่งเน้นสมรรถนะโดยสนับสนุน  ส่งเสริม  และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบบูรณาการ  โดย
การก าหนดให้ทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
มาร่วมอยู่ด้วยทุกรายวิชา 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษาได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูผู้สอน  และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้
ในด้านการเขียนโครงการ  และการเขียนแผนธุรกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประกอบอาชีพตามที่ตนถนัดและมีความพร้อม  อีกทั้งจัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุน
ผู้เรียนที่ยากจนให้ได้มีโอกาสท างาน  หรือประกอบอาชีพ 

สัมฤทธิ์ผล ผู้เรียนนั้นมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนผู้เรียนนั้นให้ท าโครงการวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัก
แก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการท างาน ในระดับชั้น ปวช . และระดับ ปวส. โดยจัด
ครบทุกสาขางาน / วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมได้ครบตามจ านวนที่ระบุไว้มี
มากกว่า 5 กิจกรรม และปฏิบัติตรงตามประเด็นการ
พิจารณา 5 ข้อ 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  
3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีผลต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  1  ข้อ 1 

 

 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2. จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมน าความรู้ผู้น า
เกษตรกรในอนาคต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยนครศรีธรรมราช 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเถ้าแก่น้อยปลานิล 
  - รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการประมง – อุตสาหกรรมสร้างเงินล้าน 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการผึ้งโพรงไทย 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อเพ่ืออาชีพ 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการช าแหละไก่พ้ืนเมือง 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจ าหน่ายและบริการด้านคอมพิวเตอร์ 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการน าบัญชีรับ – จ่ายสู่เพ่ือน 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจ าหน่ายน้ าดื่ม 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการซ่อมแซมแอร์ภายในวิทยาลัย 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคาร์แคร์วิทยาลัย 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือจ าหน่าย 
  -  รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือจ าหน่าย 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 
5.00  (ดี

มำก) 
(หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย) 

 

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่  6.1, 6.2, 6.3  และ 6.4   
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่  - 
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มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ  พ.ศ. 2555 และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  

ควำมตระหนัก  สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยมีโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรในสถานศึกษา  มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ควำมพยำยำม  สถานศึกษาได้จัดปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ระดับบุคคล แผนกวิชา 
ให้บุคลากรในสถานศึกษา ในห้วงของเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2555  และมีการน าข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินภายนอกรอบที่  3  ว่าสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของการเตรียมการเพ่ือออกไปท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เช่น การเชิญผู้ประกอบการมาให้
ความรู้ในการเตรียมตัวเพื่อออกไปประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์งานอาชีพ 
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ผลส ำเร็จ  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเตรียมการเพ่ือออกไปท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา โดยการเชิญผู้ประกอบการมาให้ความรู้ในการเตรียมตัวเพ่ือออกไปประกอบอาชีพ จัดกิจกรรม
ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์งานอาชีพ ส่วนในภาพรวมของการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
สถานศึกษามีรายงานการประเมินตนเอง รายงานการตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในประจ าปี  รายงาน
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  และมีการรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในต่อ
สาธารณชน มีการปฏิบัติ  5  ข้อ   ผลการประเมินคุณภาพ  ในระดับ  ดีมาก 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
2. สถานศึกษาได้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา     
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่างต่อเนื่องจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

5 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดีมาก 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 
2. สถานศึกษาได้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ข้อ  1 – ข้อ  4 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ข้อ  1 – ข้อ  3 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา   ข้อ  1 – ข้อ  2 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  ข้อ  1  1 

 

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

- คู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 
- รายงานผลการตรวจประเมินภายในประจ าปี 
- รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 
- รายงานผลการประเมิน การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ข้อก ำหนด  จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555 และน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555  
 ควำมตระหนัก สถานศึกษา ได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งในหมวดที่ 6    มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 
47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและระดับแผนกวิชา  ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการควบคุมคุณภาพ  กรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ควำมพยำยำม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้วางแผนการจัดท า รายงานการ
ประเมินตนเอง  (SAR)   ระดับบุคคล ของบุคลากรทุกคน ในสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา 
และระดับสถานศึกษา ซึ่งมีคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาและคู่มือ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา  ข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน  ส าหรับให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงาน
แต่ละตัวบ่งชี้  และมีการก ากับติดตามและตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารของสถานศึกษา 

สัมฤทธิ์ผล  ผลจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาได้ท าการประเมินตนเอง  
มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ ดีมาก จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ระดับดี  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  ระดับ พอใช้  จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ ระดับ ปรับปรุง ไม่มี ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 3 และ อยู่ในระดับ  ตามที่ก าหนดไว้ในกลไกระบบ
การประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี 

ผลกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำคะแนน 

ดี 
มีจ านวนตัวบ่งชี้  24 – 29  ตัวบ่งชี้  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

4 
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เกณฑ์กำรตัดสิน 

ระดับคุณภำพ ประเด็นกำรพิจำรณำ  ค่ำคะแนน 

ดีมาก 
มีจ านวนตัวบ่งชี้  30 – 34  ตัวบ่งชี้  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง  หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 
มีจ านวนตัวบ่งชี้  24 – 29  ตัวบ่งชี้  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

4 

พอใช้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้  18 – 23  ตัวบ่งชี้  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก  3 

ต้องปรับปรุง 
มีจ านวนตัวบ่งชี้  12 – 17  ตัวบ่งชี้  ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
มีจ านวนตัวบ่งชี้  ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งชี้  ที่มีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุด  ในระดับ  5  คะแนน  ดีมาก   

1 

  
 หลักฐำน/ร่องรอย ประกอบกำรพิจำรณำ (จ ำนวน 2 ชุด : 1. ส่งงำนประกันฯ จ ำนวน 1 ชุด 
และ 2.  จัดใส่แฟ้มเตรียมรับกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) ประกอบด้วย 
  - คู่มือและแผนการประกันคุณภาพภายใน 
  -  รายงานการตรวจติดตามผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 

 

 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี ้

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน 

- ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5 (ดีมาก) 

2 .  ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก  
- ดีมาก 30 – 34  ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใด
ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
- ดี  24 – 29  ตัวบ่งชี ้  
- พอใช้  18 – 23  ตัวบ่งชี ้  
- ต้องปรับปรุง  12 – 17  ตัวบ่งชี้   
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่า  12  ตัวบ่งชี้   

24 ตัวบ่งชี้ 4 (ดี) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 4.5 (ดี) 
 

(หมำยเหตุชี้แจง : สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7 ให้น ำค่ำคะแนนของทุกตัวบ่งชี้มำหำค่ำเฉลี่ย) 
 

สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 7 
จุดเด่น  ได้แก่  ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 และ 7.2 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่  - 
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ตอนที่  4 
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
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ตอนที่  4 

สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 
 4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2558 สรุปได้ดังนี้ 
  4.1.1 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับดีมำก  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.2, 1.3, 1.8, 1.9  
   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7  
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11   
   มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
   มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4    
   มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
  4.1.2 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับดี เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 3.7, 3.9 
   มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2  
    มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
  4.1.3 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับพอใช้ เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10, 3.12 
        4.1.4 มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตำมล ำดับ
ดังนี้ 
    มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1.4, 1.5, 1.7 
      

4.2 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
  4.2.1 แผนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ   

 1) โครงการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
    2) โครงการบริหารงานทั่วไป 
    3) โครงการงานบุคลากร 
    4) โครงการงานการเงิน 
    5) โครงการงานการบัญชี 
        6) โครงการพัสดุกลาง 
         7) โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม สัมมนา เอนกประสงค์และศูนย์วิทยบริการ 
         8) โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
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         9) โครงการงานทะเบียน 
       10) โครงการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       11) โครงการงานแผนงบประมาณ 
       12) โครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  4.2.2 แผนพัฒนำผู้เรียน 

 1) โครงการงานวิทยบริการและห้องสมุด 
    2) โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
         3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
         4) โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ 
         5) โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
         6) โครงการกิจกรรม อกท. ระดับหน่วย/ภาค/ชาติ 
                7) โครงการกีฬาและนันทนาการ 
         8) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
    9) โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์และยาเสพย์ติด 
            10) โครงการงานปกครอง 
        11) โครงการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
        12) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  
        13) โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
            14) โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
        15) โครงการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
      16) โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 
    17) โครงการสอนซ่อมเสริม 
        4.2.3 แผนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
    1) โครงการงานพัฒนาการเรียนการสอน  
    2) โครงการงานวัดผลและประเมินผล 
    3) โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
  4.2.4 แผนพัฒนำกำรจัดท ำผลงำนโครงงำนทำงวิชำชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งำนวิจัย 
    1) โครงการงานวิจัยพัฒนา  
    2) โครงการงานสิ่งประดิษฐ์     
  4.2.5 แผนพัฒนำกำรบริกำรทำงวิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและสังคม 
    1) โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 
    2) โครงการชีววิถีตามแนวพระราชด าริ  
        3) โครงการความความร่วมมือและบริการชุมชน                             
  4.2.6 แผนพัฒนำกำรจัดหำทรัพยำกรและแหล่งกำรเรียนรู้ 
    1) โครงการยางพารา 
    2) โครงการปาล์มน้ ามัน 
         3) โครงการไม้ประดับ 
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    4) โครงการพืชสมุนไพร 
         5) โครงการการปลูกพืชไร้ดิน 
         6) โครงการขยายพันธ์ไม้ประดับ 
    7)  โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
       8) โครงการเลี้ยงกบ 
       9) โครงการไก่ไข ่
       10) โครงการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร 
       11) โครงการไก่พ้ืนเมือง 
       12) โครงการไรแดง 
       13) โครงการปลาสวยงามและพันธ์ไม้น้ า 
       14) โครงการผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี 
                 
  4.2.7 แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    1) โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
  4.2.8 แผนพัฒนำกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ                     
      
    1) โครงการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
             2) โครงการระดมทรัพยากรการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา   
  4.3 สิ่งท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบัน การศึกษาอ่ืน ๆ  ในท้องถิ่น 
   4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
   4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐ
และเอกชน 
   4.3.4 เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด รวมทั้ง
การปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
   4.3.5 การได้รับการนิเทศ ติดตาม งานทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
   4.3.6    การได้รับเงินสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ 
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