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ค าน า 
 
 เอกสารการรายงานการประเมินตนเอง  (Self   Assessment  Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2555  
ฉบบัน้ี  วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกนั
คุณภาพภายในท่ี ไดด้  าเนินการตลอดปีการศึกษา  2555 โดยจะน าผลการประเมินเพื่อพฒันาปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป สถานศึกษาไดใ้ชม้าตรฐานการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตวับ่งช้ี มาด าเนินการบริหารจดัการ
ตามกระบวนการ และกลไกระบบการประกนัคุณภาพภายในของ วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานทุกคนไดป้ฏิบติังานสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพ เป็นการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรทุก
คนของสถานศึกษามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน จดัท ากรอบการประเมิน สร้างเคร่ืองมือ 
ประยกุตเ์คร่ืองมือ น าไปปฏิบติั ประเมินกิจกรรมทุก ๆ ตวับ่งช้ี วิเคราะห์และตรวจสอบผลการปฏิบติัตลอดจน
การรายงานการประเมินตนเอง 
 วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  ขอเสนอรายงานผ ลการประเมินตนเอง (Self   Assessment Report : 
SAR)  ฉบบัน้ี โดยถือเป็นรายงานประจ าปีของวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ ท่ีจะเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ตามมาตรา  48  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2550  ต่อไป 
 

วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
               กนัยายน  2556 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา    

1. ระดบัตวับ่งช้ี 
1.1 ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน    จ  านวน    32  ตวับ่งช้ี 
1.2 ตวับ่งช้ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน    จ  านวน      2  ตวับ่งช้ี    

2. ระดบัมาตรฐาน 
 2.1 มาตรฐานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน จ  านวน     6   มาตรฐาน  
          2.2 มาตรฐานท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน จ  านวน     1   มาตรฐาน                                 
3. ผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั 
            ผา่นเกณฑก์ารประเมิน                          ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 
จุดเด่น   

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
2. ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน 
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจาการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  

ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 
5. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
6. ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
7. ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนุรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1๐ 11 12 รวม เฉล่ีย 

1 4 5 5 4 1  1 4 5    29 3.62 
2 5 4 5 5 5        24 4.8 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 
4 5            5 5 
5 4 5           9 4.5 
6 5 5 5 5         20 5 
7 5 4           9 4.5 

มาตรฐานที่  

ตัวบ่งช้ีที่ 



 

8. ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
9. ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
10. ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
11. ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 
12. ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
13. ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
14. ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
15. ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
16. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
17. ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
18. ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 
19. ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคาร

สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  ศนูยว์ิทยบริการ 
20. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์ 
21. ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
22. ระดบัคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
23. ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา  กบัเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ

ต่างประเทศ 
24. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
25. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของผูเ้รียน 
26. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู 

27. ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม 

28. ระดบัคุณภาพในการจดัโครงการ กิจกรรม ในดา้นปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 
29. ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
30. ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
31. ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
32. ระดบัคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

จุดที่ต้องพฒันา 

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  (V-
NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 



 

2. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 

แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

1.วิทยาลยัฯ  ควรเตรี ยมความพร้อมในเร่ืองการทดสอบ V-NET  ใหก้บันกัเรียน  นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใหน้กัเรียน  นกัศึกษา  มีจ  านวนท่ีสอบผา่นเพ่ิมข้ึน 

2.วิทยาลยัฯ  ควรปรับวิธีการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  รวมถึงมีการติดตามนกัเรียน  
นกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการเรียน  กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจมากข้ึน 

3.วิทยาลยัฯ  ควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียน  นกัศึกษา  ไดแ้สดงความสามารถทางดา้นวิชาการเพ่ิมข้ึนควร
เชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  มาใหค้วามรู้ใหค้รอบคลุมทุกสาขาวิชาอยา่งสม ่าเสมอ   เพื่อเสริมสร้างควา มรู้
ยิง่ข้ึน 

4.วิทยาลยัฯ  ควรเพ่ิมงบประมาณในดา้นการสนบัสนุนเก่ียวกบัผลงานนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ ส าหรับ

งานท่ีมีแนวโนม้สามารถน าไปเป็นประโยชน์สูงสุดได ้ และส่งประกวดอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

 
ตอนที่ 1  

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 ช่ือสถานศึกษา    
 วิทยาลยัฯโพลีเทคนิคพณิชยก์รุงเทพ  [รหสัสถานศึกษา  กอ.206/2540] 
 ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้ง  ปี พ .ศ     2540    ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น   วทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 

(วพท.)  “POLY  KRUNGTHEP  TECHNOLOGICAL  COMMERCIAL  SCHOOL”  
  ตามใบอนุญาตเลขท่ี  กอ. 803/2554  ตั้งแต่วนัท่ี  9  กนัยายน  2554 
 ที่ตั้ง 

   อยูเ่ลขท่ี     136/13   หมู่ท่ี     11     ถนน     ตล่ิงชนั – สุพรรณบุรี   แขวง/ต าบล     ศาลา
ธรรมสพน  เขต/อ าเภอ          ทวีวฒันา    จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร         
รหสัไปรษณีย ์     10170 

                โทรศพัท ์         02-8851793 -4  โทรสาร      02-8851794    Website   www.Poly.ac.th  ตั้งอยูใ่นเขต     

พ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั     กรุงเทพมหานคร    เขต(ท่ี)     3 

สังกดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณวทิยาลยัฯ 
          ยา่นธุรกิจการคา้             ใกลส้ถานประกอบการภาครัฐ 
        /   ใกลส้ถานประกอบการภาคเอกชน           ใกลส้ถานศึกษาระดบัเดียวกนั 
           ใกลนิ้คมอุตสาหกรรม             อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................. 

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

2.1  สภาพสงัคมของชุมชน  

 ชุมชนบริเวณรอบ ๆ วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลกรุงเทพ  อยูใ่กลย้า่นธุรกิจการคา้  มีหน่วยงาน  

สถานประกอบการภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  มีสถาบนัการศึกษาระดบัอนุบาลถึงระดบัมธัยมศึกษาใกล้

วิทยาลยัฯ    ลกัษณะเป็นอาคารพาณิชย ์ หมู่บา้น   

a. สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  

 เศรษฐกิจของชุมชนบริเวณรอบ ๆ วิทยาลยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

คา้ขาย   มีรายไดป้านกลาง 

           2.3 ขอ้มลูของผูป้กครอง  

 

http://www.poly.ac.th/


 

 ผูป้กครองนกัเรียน  นกัศึกษา  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  - ระดบั
ปริญญาตรี  มีอาชีพรับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการบางส่วน  ฐานะครอบครัวมีรายไดป้านกลาง  มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อปีโดยประเมิน  120,000  บาท 
 

3. ประวตัสิถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ  เป็นวิทยาลยัฯ อาชีวศึกษาสงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจดัตั้งคร้ังแรกเม่ือปี  2540  
ตั้งอยูท่ี่ 136/13 หมู่ท่ี 11 ถนนตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี  กอ .206/2540 โดยเปิดสอนหลกัสูตรกรมอาชีวศึกษามี นายชวลิต เบ็ญจาธิกุล   เป็นผูรั้บ
ใบอนุญาตจดัตั้งวิทยาลยัฯ ต่อมาถึงแก่กรรม ไดมี้การจดัตั้งให ้นางบงัอร  เบ็ญจาธิกุล เป็นผูรั้บใบอนุญาต และ
ใหน้าย ดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล เป็น ผูจ้ดัการ มีนายปราการ  เกิดมีสุข เป็นอาจารยใ์หญ่   ปี พ.ศ. 2554  มีนาย
อนุพงศ ์  ทรงก าพล  เป็นผูอ้  านวยการ และปัจจุบนั  นางสาวเฉิดโฉม   ชยัอุดมสุข  เป็นผูอ้  านวยการ  และได้
มอบหมายนางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล  เป็นผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการแทน  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี   2  ปีการศึกษา  
2555 เป็นตน้ไป  เปิดท าการเรียนการสอนในชั้น ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบญัชี และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์ช่างไฟฟ้าก าลงั ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรมและระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบญัชี 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต ์ช่างไฟฟ้าก าลงั  ช่างเทคนิคสถาปัตย ์                 
 ต่อมาในปี พ.ศ.  2546  วิทยาลยัฯไดข้อเพ่ิมหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยใชห้ลกัสูตร
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบบ่าย  ระหว่างเวลา  14.20 น. – 21.00 น. ดงัน้ี ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขางานยานยนต ์สาขาวิชาการไฟฟ้าก าลงั   สาขางานสถาปัตยกรรม 
 และในปี  พ .ศ.  2551  ไดข้อเพ่ิมหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช .)  ประเภทวิชา ศิลปกรรม  
สาขางานออกแบบ  และสาขางานวิจิตรศิลป์ 

 

4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 



  

โครงสร้างการบริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่าย / แผนก / งาน   
 สถานศึกษาได้กระจายอ านาจการบริหารงานให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกนัคดิ ร่วมตดัสินใจและปฏิบัตร่ิวมกนัเพือ่บรรลุเป้าหมายในการด าเ นินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มโีครงสร้างการบริหารดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- งานวางแผนและพฒันา  - กลุ่มงานปกครอง   - บรรจุ  จ าหน่าย บุคลากร  - งานพฒันาส่ิงแวดลอ้ม - งานธุรการ  - จดัท ารายงานประจ าปี 
- นิเทศการเรียนการสอน   - งานพฒันาส่งเสริม  - งานสวสัดิการครู                                        ภายในวิทยาลยัฯ  - งานการเงิน/งบประมาณ - รวบรวมเอกสาร 
- งานทะเบียนวดัผลและผล     คุณธรรมจริยธรรม   - งานส่งเสริมและพฒันาบุคลากร            - งานพฒันาดา้นความปลอด - งานบญัชีวิทยาลยัฯ                        ตามตวับ่งช้ี 
  สัมฤทธ์ิทางการเรียน    - งานประวติัขอ้มูล  - ทะเบียนครู / ทะเบียนวิทยาลยัฯ                     ภยั ในวิทยาลยัฯ  - งานพสัดุ/ครุภณัฑ ์              - จดัท าแผนพฒันา 
- งานพฒันาการเรียนการสอน                        นกัเรียน เอกสารโครงการ      - งานพฒันาอาคารสถานท่ี - งานกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา       วิทยาลยัฯ 
  และจดัการเรียนการสอน หลกัสูตร                      - งานตรวจสารเสพติด         - งานเงินอุดหนุน  - จดัท าแผนปฏิบติัการ 
- งานหอ้งสมุด/ศูนยว์ิทยบริการ  - กลุ่มงานกจิกรรมภายในภายนอก        - งานสารสนเทศ  - จดัท าธรรมนูญวิทยาลยัฯ 
- งานวิจยัและพฒันา    - งานประชาสัมพนัธ์    และแนะแนวการศึกษา         - รวบรวมแผนพฒันา 
                                                    งานพยาบาล งานชุมชนสัมพนัธ์  งานอาจารยท่ี์ปรึกษา งาน นกัศึกษาวิชาทหาร           จากฝ่ายต่าง ๆ 

ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูอ้  านวยการ 

ครูใหญ่ 

ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที ่ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอ  านวยการ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 



  

5. ข้อมูลด้านการบริหาร 
      5.1 คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบนั   ตามท่ีตราสารจดัตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการ
ด ารง ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.บงัอร         เบ็ญจาธิกุล ประธานคณะกรรมการ 3  ปี 
2 นายดวงฤทธ์ิ        เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง รองประธานคณะกรรมการ 3  ปี 
3 นายอนุพงศ ์        ทรงก าพล ผูอ้  านวยการ 3  ปี 
4 นายอธิสุ              พนัธศรี ผูแ้ทนครู 3  ปี 
5 นางสุธีรา             ครุฑอว้น ผูแ้ทนครู 3  ปี 
6 นายธวชัชยั          แสงจีน ผูแ้ทนชุมชน 3  ปี 
7 เจา้อาวาสวดัพุทธจกัร ผูแ้ทนชุมชน 3  ปี 
8 นางวงเดือน         จิรปฐมชยั ผูแ้ทนผูป้กครอง 3  ปี 
9 นางเนาวรัตน์       สุขเข ผูแ้ทนผูป้กครอง 3  ปี 
10 นางสาวสมัโอ      ปานป่ิน ผูแ้ทนนกัเรียน 3  ปี 
11 นางสาวกญัญารัตน์     อนัทะสี ผูแ้ทนนกัเรียน 3  ปี 
12 นางสาวน ้ าออ้ย     แก่นเขียว กรรมการและเลขานุการ  

  
  5.2  ผูรั้บใบอนุญาต     ผศ. ดร.บงัอร     เบ็ญจาธิกุล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก   Doctor of Philosophy in Management  [DPM] 
ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่ วนัท่ี  4  สิงหาคม  2546 

  5.3  ผูจ้ดัการ    ดร.ดวงฤทธ์ิ    เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาเอก    สาขาบริหารการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่   วนัท่ี  20  กรกฎาคม  2548 

5.4  ผูอ้  านวยการ    นางสาวเฉิดโฉม    ชยัอุดมสุข 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   สาขาบริหารการศึกษามหาบณัฑิต 
ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่   วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2555 
     5.5  ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีแทนผูอ้  านวยการ  นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ด ารงต าแหน่งน้ีตั้งแต่  วนัท่ี  8   พฤศจิกายน  2555 
 
 



 

6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอืน่ ๆ  (ส ารวจ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน) 

ประเภท

บุคลากร 

จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วชิาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ
ศษ

 

ม ี ไม่
ม ี

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว่
าป
ริญ

ญา

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต 1         

ผู้จดัการ 1         

ผู้อ านวยการ 1         

ครู 44 44  20 24  14 20  

บุคลากรทางการ

ศึกษา 
8       8 1 

บุคลากร

สนับสนุน 
2   20 24    3 

รวม 57 44     14 28 4 

 

ครู    หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุใหเ้ป็นครูในสถานศึกษา 

ครูพิเศษ   หมายถึง  ครูท่ีมีสญัญาจา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า  9  เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา   หมายถึง  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ งานแนะแนว   

 งานเทคโนโลย ี      การศึกษา งานทะเบียนวดัผล  และงาน  

บริหารงานทัว่ไป 

บุคลากรสนบัสนุน   หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

                และบุคลากรทางการศึกษา 

 



 

จ าแนกครูตามสาขาวชิา/สาขางาน 

สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วชิาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ
ศษ

 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโ
ท 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว

่าป
ริญ

ญา

ตรี
 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 24 24  12 12  10 14  

สาขาวชิาช่างยนต์ 7 7  2 5   7  

สาขาวชิาไฟฟ้า 6 6  3 3  3 3  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 3 3  2 1  1 2  

สาขาวชิาศิลปกรรม 4 4  1 3   4  

รวม 44 44  20 24  14 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลกัสูตร ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน และช้ันปี   

(ปีที่จดัท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัที่ 10 มถุินายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

หลกัสูตร/ประเภทวชิา ช้ันปี รวม 

1 2 3 

ผูเ้รียนรวมทั้งสถานศึกษา     

ปวช. 240 247 227 714 

ปวส. 54 115 - 169 

ปวช.  แยกตามประเภทวชิา 
 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   สาขาวิชาบญัชี 
    

 
 

23 

 
 

34 

 
 

16 

 
 

73 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
  สาขาวิชาช่างยนต ์
  สาขาวิชาไฟฟ้า 
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

79 
77 
38 

81 
61 
40 

68 
74 
42 

228 
212 
120 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
  สาขาวิชาออกแบบ 

 
14 
9 

 
5 
26 

 
12 
15 

 
31 
50 

รวม 240 247 227 714 
ปวส. แยกตามประเภทวชิา 
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  สาขาวิชาการบญัชี 
 

 
 

17 

 
 

29 

 
 
- 

 
 

46 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
  สาขาวิชาช่างยนต ์
  สาขาวิชาไฟฟ้า 
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

10 
16 
11 

38 
29 
19 

- 
- 
- 

48 
45 
30 

รวม 54 115 - 169 

รวม ปวช.  ปวส. 294 362 227 883 



 

หมายเหตุ    กรณีท่ีสถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ตามปกติ เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคี การเทียบโอนประสบการณ์ ของใหส้ถานศึกษา
รายงานจ านวนผูเ้รียน แต่ละวิธีการจดัการเรียนการสอน ดว้ย 

8. เกยีรตปิระวตัขิองสถานศึกษา (รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ผูบ้ริหาร  ครู  

บุคลากร  และผูเ้รียน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสงัคมในรอบปีการศึกษา) 

8.1   ผลงานวทิยาลยัฯ    

1. โล่จากสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยขอบคุณท่ีใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรและนกัเรียน

นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาตะกร้อชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี  2555   

2. โล่จากสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยขอบคุณท่ีใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรและนกัเรียน

นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาตะกร้อชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ประจ าปี  2555   

3.โล่จากสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยขอบคุณท่ีใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรและนกัเรียน

นกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาตะกร้อชิงถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัฯ   ประจ าปี  2555   

8.2  ผลงานผู้บริหาร 

 ผศ.ดร.บงัอร  เบ็ญจาธิกุล   ผูรั้บใบอนุญาต  ท าผลงานทางวิชาการไดรั้บเกียรติเป็น  

“ผูช่้วยศาสตราจารย”์ 

 นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง   ผูจ้ดัการ   เป็นไดรั้บเกียรติ จากกรมพลศึกษา  

กระทรวงกีฬาและการท่องเท่ียว  ใหเ้ป็นผูจ้ดัการทีมตะกร้อนกัเรียนอาเซียน ไปแข่งขนัท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย   เป็นกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย   

   นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูอ้  านวยการ  ไดรั้บเกียรติบตัรผูบ้ริหาร

ดีเด่น  จากสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน  สงักดัส านกังานบริหารงาน

คณะกรรมการศึกษาเอกชน   

8.3  ผลงานครู 

 นายประสพโชค   ถาวรนนัท ์   หวัหนา้แผนกช่างยนต ์  ไดรั้บเกียรติบตัรครูดีเด่น  จาก

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน  สงักดัส านกังานบริหารงานคณะกรรมการศึกษา 



 

เอกชน   

8.4  ผลงานนักศึกษาจากการแข่งขันทักษะวชิาชีพคร้ังที่  27 

เกยีรติบัตรเหรียญทอง    

1. ประเภทวิชาช่างไฟฟ้า    

นายอรรถพล หล้าขอด 

      นายเดโช หนูแป้นน้อย 

2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ การประกวดรําวงมาตรฐาน  

     นายโชติอนันต์ ไชยโกฎ ิ

     นางสาวรัชนีกร ชนะชัย 

เกยีรติบัตรเหรียญเงิน 

1. ประเภทการประกวดร้องเพลงลกูทุ่ง  

นายจิรวัฒน์ ฝอยทอง 

นางสาววัชรี เกิดศรีเลก็ 

นางสาวกมลชนก    โตอินทร์ 

2.ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 

     นายพิรุฬห์ สมนึก 

     นายสุทธิกานต์ หวัดไทยสง 

     นายณัฐชากรณ์ สุยะนนท์ 

     นายโชติอนันต์ ไชยโกฎ ิ

     นายสิทธิโชค สุขสาํราญ 

3.ประเภทการประกวดรําวงมาตรฐาน  

นายธาดาพงศ์ บุญป๋ัน 

     นางสาวนฤมล มลภิรมย์ 

     นายสิทธิศักด์ิ สุขสาํราญ 

     นางสาวพัชราภรณ์   สุทธิศักดา 

     นายรังสรรค์ เข่ือนรัตน์ 

     นางสาววัชรี เกิดศรีเลก็ 



 

     นายณัฐชากรณ์ สุยะนนท์ 

     นายนันทกานต์ ป้ันรูป 

เกยีรติบัตรเหรียญทองแดง 

1.ประเภทวิชาช่างยนต์   

     นายณรงค์ฤทธ์ิ กุมขุนทด 

     นายทรงพล พวงคาํ 

 2.ประเภทวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 

      นายวรพต เกิดแสงดวง 

      นายรัชชานนท์ วงษ์อ้าย 

      นายวีรพล สมจิตต์ 

 3.ประเภทวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรม 

      นายธีรสิทธ์ิ ธนะสันต์ 

      นายสุทธิพงศ์ ปิยะวิสุทธิกุล 

      นายกิตติ อสุวรี 

 4.ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 

      นางสาวนฤมล มลภิรมย์ 

      นางสาววัชรี เกิดศรีเลก็ 

      นางสาวสุภาพร บุญกลํา่ 

      นางสาวมกุดา นาคเรไร 

      นางสาวนันทิดา พวงไพโรจน์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายของสถานศึกษา   
ที่ มาตรฐาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1 ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
2 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

3 ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

4 ดา้นการบริการวิชาการวิชาชีพ ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

5 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั 

ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

6 ดา้นการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

7 ดา้นการประกนัคุณภาพ ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 2  

การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 

1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  
 

       “ เรียนดี  กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   กิจกรรมมากมาย” 

  1.2  วสัิยทัศน์     

วสัิยทัศน์    คือ  “วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ”  มุ่งพฒันา  นกัเรียน  นกัศึกษา   ใหเ้ป็น
เลิศในทุก ๆ ดา้นเท่าท่ีศกัยภาพของนกัเรียน  นกัศึกษา แต่ละบุคคลจะอ านวยเพื่อใหม้ีโอกาส  
ประสบผลส าเร็จ  ในหนา้ท่ีการงานมากท่ีสุด  โดยใหเ้ป็นเลิศในดา้นวิชาการ  ทางร่างกายและทาง
จิตใจ เป็นคนดีในสงัคม และเป็นท่ียอมรับทัว่ไป เช่น  ท างานดี  เล่นกีฬาเก่ง  เ ป็นท่ีรัก  เคารพนบั
ถือ  และไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน” 

  1.3 เอกลกัษณ์ 
“พฒันาความรู้  ควบคู่คุณธรรม” 

  1.4. อตัลกัษณ์ 
     “สร้างคนดี  มคุีณธรรม” 
 

2. แผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตารางสรุปแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา  2555 
 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดั งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผดิชอบ 

แผนงานโครงการฝ่ายวิชาการ  
1.โครงการนิเทศการเรียนการสอน
ของครู 
2. โครงการเสริมหลกัสูตรการเรียน
การสอนภาษาจีนโดยอาจารยจ์าก
ต่างประเทศ 
3. โครงการเสริมหลกัสูตรการเรียน
การสอนภาษาองักฤษโดยอาจารย์
จากต่างประเทศ 
4. โครงการจดัสอบวีเน็ต  ประจ าปี
การศึกษา  2555 
5. โครงการนิเทศนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
-พฒันาการสอนของครูผูส้อนทุกคน 
 
-เสริมความรู้ดา้นภาษารองรับประชาคม
อาเซียนใหน้กัเรียน  นกัศึกษา 
 
-เสริมความรู้ดา้นภาษารองรับประชาคม
อาเซียนใหน้กัเรียน  นกัศึกษา 
 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาสอบผ่าน วี
เน็ต  50%   
 
-ผลการประเมินจากสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
-ครูผูส้อนทุกคนที่สอน  ไม่นอ้ย
กว่า ร้อยละ  80 
-นกัเรียนนกัศึกษาระดบัชั้น   
ปวช.1 
 
-นกัเรียนนกัศึกษาระดบัชั้น   
ปวช.1 
 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ระดบั ปวช.3 
และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ระดบัชั้น  
ปวช. 2  และ  ปวส. 1 ทุก
สาขาวิชา 

 
5,000 

 
20,000 

 
 

20,000 
 
 

10,000 
 

30,000 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 

ภาคเรียนที่  2 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

อ.เสนาะ  ครุฑอว้น 
อ.สุธีรา    ครุฑอว้น 



 

แผนงานโครงการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.โครงการประชุมผูป้กครอง 
นกัเรียน นกัศึกษา 
 
2.โครงการเฟรสช่ีบอบแอนดเ์กิร์ล 
 
3.โครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
4.โครงการโพลีเทคก๊อตทาเร้น 
 
 
5.โครงการพิธีไหวค้รู ประจ าปี 
 
 
 
6.โครงการใหค้วามร่วมมือกบั
ชุมชน/ภาครัฐและเอกชน 
 
7.โครงการร่วมมือแกไ้ขปัญหา
ทะเลาะวิวาทของนกัเรียนนกัศึกษา
กลุ่ม  4  ธนบุรี 
 
8.โครงการดนตรี กีฬาตา้นยาเสพติด 

 
 
-สร้างความเขา้ใจในเร่ืองกฎระเบียนต่าง 
ๆ  และการบริหารจดัการของวิทยาลยัฯ   
รวมถึงผลการเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา 
-สร้างความสัมพนัธ์และรู้จกักนัในระดบั 
ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา 
-สร้างความสัมพนัธ์และสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ก่อนเขา้เรียน 
-เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษามีความกลา้
แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง
และการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
-สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครูและ
นกัเรียน นกัศึกษา รวมถึงใหน้กัเรียน 
นกัศึกษา  ระลึกถึงพระคุณของครู  ใน
ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
-สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน/ภาครัฐ
และเอกชน 
 
-สร้างความร่วมมือกบัสถานบนัการศึกษา
ในระดบัอาชีวศึกษา  ฝ่ังธนบุรี  เพื่อลด
ปัญหา  และแกไ้ขปัญหาการทะเลาะ
วิวาท 
 

 
 
-ผูป้กครอง  นกัเรียน นกัศึกษา  
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ระดบัชั้น  
ปวช.  1  ทุกสาขาวิชา 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ระดบัชั้น  
ปวช.  1  ทุกสาขาวิชา 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ทุกระดบัชั้น 
ทุกสาขาวิชา 
 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ทุกระดบัชั้น 
ทุกสาขาวิชา 
 
 
-ผูบ้ริหาร  ครู บุคลากร  และ
นกัเรียนนกัศึกษา ทุกคน 
 
-ผูบ้ริหาร  ครู บุคลากร  และ
นกัเรียนนกัศึกษา ทุกคน 
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50,000 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 

 
ภาคเรียนที่  1 

 
ภาคเรียนที่  1 

 
ภาคเรียนที่  1 

 
 

ภาคเรียนที่  1 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา – 
งานปกครอง 

 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา – 

งานปกครอง 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา –
งานปกครอง 

 
 
 



 

 
 
9.โครงการนกัเรียน  นกัศึกษา
ปลอดภยั 
10.โครงการใหทุ้นนกักีฬาเรียนฟรี 
 
11.โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียน  
นกัศึกษา กรมพลศึกษา 
 
12.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 
 
13.โครงการบริการชุมชนร่วมกบั
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 
 
 
14.โครงการรณรงคป์ระชาธิปไตย 
 
 
 
15.โครงการสมานฉันทว์ิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม  4  ธนบุรี 
 
 

-การใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ในช่วงเวลา
พกัรับประทานอาหารกลางวนั  เพื่อลด
ปัญหายาเสพติด 
-เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางมา
เรียนของนกัศึกษา 
-สร้างโอกาสใหก้บันกัศึกษาที่เก่งกีฬา
และขาดแคลนทุนการศึกษา 
-ส่งเสริมนกัเรียนที่มีความสามารถดา้น
กีฬา  เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนักีฬากบัองคก์ร
ภายนอกเป็นประจ าทุกปี 
-เพื่อสืบสานประเพณี  ดา้นวฒันธรรม
ไทย 
 
-เพื่อส่งครู บุคลากรและนกัเรียน  
นกัศึกษาเขา้ร่วมใหบ้ริการวิชาชีพ  และ
วิชาการ  ร่วมกบัสมาคมตะกร้อแห่ง
ประเทศไทยไม่นอ้ยกว่าปีละ  3  คร้ัง 
-จดัครู และนกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
รณรงคป์ระชาธิปไตยกบัเขตทวีวฒันา  
เพื่อเป็นการแสดงถึงการร่วมพลงักนัไป
เลือกตั้ง 
-สร้างความร่วมมือกบัสถานบนัการศึกษา
ในระดบัอาชีวศึกษา  ฝ่ังธนบุรี  เพื่อลด
ปัญหา  และแกไ้ขปัญหาการทะเลาะ

-ผูบ้ริหาร  ครู บุคลากร  และ
นกัเรียนนกัศึกษา ทุกคน 
 
-นกัเรียนนกัศึกษา ทุกคน 
 
-นกักีฬาที่มีความสามารถ 
 
-จ านวนนกักีฬาที่ไดรั้บทุนกีฬา
เรียนฟรี 
 
-จ านวนผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร
และนกัเรียน นกัศึกษา  เขา้ร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 
-จ านวนครู  บุคลากร และ
นกัเรียน  นกัศึกษาแต่ละสาขาวิชา 
ที่ร่วมใหบ้ริการวิชาชีพและ
วิชาการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  50 
-จ านวนครู  นกัเรียน  นกัศึกษาแต่
ละสาขาวิชาที่ไปร่วมรณรงคไ์ม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
 
-ผูบ้ริหาร  ครู บุคลากร  และ
นกัเรียนนกัศึกษา ทุกคน 
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ตลอดปีการศึกษา 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดหลกัสูตร 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ภาคเรียนที่  1 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา –
งานปกครอง 

 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา –

งานปกครอง 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา –
งานปกครอง 

 



 

16.โครงการกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
 
 
17.โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 
 
18.โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามยั  (การแข่งขนัโพลีเกมส์) 
 
 
 
19.โครงการกิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 
 
 
20.โครงการปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จ
การศึกษา 
 
 
21.โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์
 
22.โครงการกิจกรรมรับ
ประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการศึกษา  
 

วิวาท 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ทุกคนระลึกถึง
พระคุณของคุณแม่  ส่งเสริมใหรู้้จกั
คุณธรรม จริยธรรม 
-เพื่อสืบสานประเพณี  ดา้นวฒันธรรม
ไทย 
 
-เสริมสร้างความรักความสามคัคี  การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  การรู้จกัเสียสละ  
รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั  ของนกัเรียน  
นกัศึกษาทุกระดบัชั้น  ทุกแผนกวิชา 
 
-นกัเรียน  นกัศึกษา ทุกคนระลึกถึง
พระคุณของคุณพ่อ  ส่งเสริมใหรู้้จกั
คุณธรรม จริยธรรม 
-ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัชั้น  ปวช. 3 และ 
ปวส. 2  ทุกสาขาวิชา 
 
 
-เพื่อสืบสานประเพณี  ดา้นวฒันธรรม
ไทย 
 
-ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัชั้น  ปวช. 3 และ 
ปวส. 2  ทุกสาขาวิชา 

 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษา ที่เขา้
ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร
และนกัเรียน นกัศึกษา  เขา้ร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 
-จ านวนผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร
และนกัเรียน นกัศึกษา  เขา้ร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 
 
 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษา ที่เขา้
ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา ระดบัชั้น ปวช. 
และ ปวส.  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
70 
-จ านวนผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร
และนกัเรียน นกัศึกษา  เขา้ร่วม
โครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาที่
ส าเร็จการศกึษา ระดบัชั้น ปวช. 
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ภาคเรียนที่  1 

 
 

ภาคเรียนที่  2 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 

 
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 



 

 
แผนงานโครงการฝ่ายบุคลากร 

1.โครงการส่งเสริมทางดา้น
การศึกษาแก่บุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2555 
2.โครงการสร้างแรงจูงใจและ
ภาคภูมิใจใหแ้ก่บุคลากรใน
สถานศึกษา  (จดัเลี้ยงวนัคลา้ยวนั
เกิด) 
3.โครงการส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรม  สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบติัการ เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากร 

 
 
 
-ครูผูส้อนไดรั้บการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโททุกคนเพื่อพฒันาศกัยภาพ 
 
-ผูบ้ริหาร   ครูและบุคลากรทุกคนใน
สถาบนั 
 
 
-ครูและบุคลากร ไดรั้บการอบรม  
สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการ  ทุกคน 
 
 

และ ปวส.  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
70 
 
-ครูผูส้อนทุกคน  ไม่เกินร้อยละ  
80 
 
-ผูบ้ริหาร   ครูและบุคลากรทุกคน
ในสถาบนั ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80  
ที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
-จ านวนครูและบุคลากร ไดรั้บ
การอบรม  สัมมนาและประชุม
เชิงปฏิบติัการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
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20,000 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 

ฝ่ายบุคลากร 
 
 

ฝ่ายบุคลากร 
 
 
 

ฝ่ายบุคลากร 

แผนงานโครงการฝ่ายอาคารสถานที่  
1.โครงการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ 
 
 
 
2.โครงการตรวจเชค็และเติมสารเคมี
ดบัเพลิง 
 
 

 
-พฒันาปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอ้ม
ภายในอาคารสถานที่  หอ้งปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน  ศูนยว์ิทยบริการ 
 
 
-ลดความเส่ียงดา้นความปลอดภยัอาคาร
สถานที ่
 
 

 
-หอ้งส านกังาน  หอ้งพกัครู
หอ้งเรียน  หอ้งประชุม  หอ้งสมุด  
หอ้งปฏิบติัการพิมพดี์ด  
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  90 
-ติดตั้ง  และเติมสารเคมีเกี่ยวกบั
ถงัดบัเพลิง  เป็นประจ าทุกปี  ร้อย
ละ 100 
 

 
250,000 

 
 
 
 

30,000 
 
 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

 
ฝ่ายอาคารสถานที ่

 
 
 
 

ฝ่ายอาคารสถานที ่
 
 
 



 

3.โครงการตรวจเชค็อาคารสถานที่
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

-สถานศึกษามีความพร้อมส าหรับการเปิด
เรียน  สร้างความประทบัใจใหน้กัเรียน  
นกัศึกษา  และผูป้กครอง 

-สถานศึกษามีความพร้อมดา้น
อาคารสถานที่ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 

100,000 ภาคเรียนที่  1 ฝ่ายอาคารสถานที ่
 

แผนงานโครงการฝ่ายธุรการและ
การเงิน 

1.โครงการพฒันาระบบงานทะเบียน
และวดัผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 
2.โครงการประชาสัมพนัธ์ 
 
 
 
3.โครงการพฒันาการใหบ้ริการงาน
ธุรการและการเงินแก่นกัเรียน 
นกัศึกษา 
 
4.โครงการ  5  ส. หอ้งธุรการ 
 
 
 
5.โครงการบริหารจดัการเงิน
อุดหนุนในระบบ PSIS 

 
 
-เจา้หนา้ที่ทะเบียนมีการปรับปรุง
ระบบงานทะเบียนและวดัผล  โดยน า
โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช ้ เพื่อใหเ้กิด
ความสะดวกรวดเร็ว  และแม่นย  า 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาที่เขา้เรียนในปี
การศึกษา  2555  และการเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  
(กศน.) 
-การใหบ้ริการนกัเรียน  นกัศึกษาที่มา
ติดต่อประสานงาน  ไดรั้บความสะดวก 
รวดเร็ว  ในดา้นต่าง ๆ 
 
-การท างานของเจา้หนา้ที่ธุรการ  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  75   
 
 
-บุคลากรที่รับผิดชอบงานอุดหนุนมีการ
ตรวจระบบอยา่งสม ่าเสมอ  ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ  90 

 
 
-ระบบงานทะเบียนที่ใช ้ ประสบ
ความส าเร็จ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาที่เขา้
เรียนในวิทยาลยัฯ  (เขา้ใหม่) ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  65 ของนกัเรียน  
นกัศึกษา เดิม 
-รายละเอียดงานที่ใหบ้ริการและ
ผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ใหบ้ริการ  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-
5.00 
-มีการส ารวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกบัโครงการ 5  ส.  หอ้ง
ธุรการ  และมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
3.51 – 5.00 
-มีการจดัส่งขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
และเป็นปัจจุบนั  ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ  90 

 
 

50,000 
 
 
 

80,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 

2,000 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
 

ฝ่ายธุรการและ
การเงิน 

 
 

ฝ่ายธุรการและ
การเงิน งานแนะแนว 

 
 

ฝ่ายธุรการและ
การเงิน 

 
 

ฝ่ายธุรการและ
การเงิน 

 
 

ฝ่ายธุรการและ
การเงิน 

 



 

 
แผนงานโครงการฝ่ายประกัน

คุณภาพภายใน  
1.โครงการประกนัคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา  2555 
 

 
 
-ผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทุกฝ่าย  มีส่วน
ร่วมในการตรวจประกนัคุณภาพภายใน
เป็นประจ า  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 

 
 
-จ านวนโครงการแต่ละฝ่าย  แต่
ละแผนก  ครบถว้นไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ  80 

 
 

5,000 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

แผนงานโครงการงานปกครอง  
1.โครงการตรวจสารเสพติดนกัเรียน  
นกัศึกษา 
2.โครงการกิจกรรมโฮมรูม 
 

 
-มีการตรวจสารเสพติด  เพื่อป้องกนัดา้น
ยาเสพติดภายในวิทยาลยัฯ 
-เนน้ครูใหค้  าปรึกษาในทุก ๆ เร่ืองกบั
นกัเรียน นกัศึกษา  เพื่อรับทราบปัญหา
ต่าง ๆ 
 

 
-พบนกัเรียน  นกัศึกษามีสารเสพ
ติด นอ้ยกว่าร้อยละ  5 
-ครูมีบนัทึกการโฮมรูม  ทุกคน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  75   

 
20,000 

 
1,000 

 
ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
งานปกครอง 

 
งานปกครอง 

แผนงานโครงการงานพยาบาล  
1.โครงการบริจาคโลหิตกบั
โรงพยาบาลศิริราชร่วมกบั
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

 
-สร้างความตระหนกัใหทุ้กคนรู้จกัการให้
และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  รวมถึง
รู้จกัการเสียสละ 

 
-ผูบ้ริหาร ครู  บุคลากรและ
นกัเรียน  นกัศึกษา  ใหค้วาม
สนใจและเขา้ร่วมโครงการไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  70 
 

 
2,000 

 
1 คร้ังต่อปีการศึกษา 

 
งานพยาบาล 

แผนงานโครงการแผนกบริหารธุรกิจ  
1.โครงการทศันศึกษา (ดูงาน)  
ประจ าแผนกบริหารธุรกิจ 
2.โครงการอบรมความรู้และทกัษะ
ดา้นคอมพิวเตอร์ 

 
-จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการอบรม 

 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
กิจกรรมทศันศึกษา  ร้อยละ  80 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
โครงการ  ร้อยละ  80 

 
5,000 

 
2,000 

 

 
ภาคเรียนละ  1 

 
ภาคเรียนที่  1 

 

 
แผนกบริหารธุรกิจ 

 
แผนกบริหารธุรกิจ 

 



 

3.โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง
สถานศึกษา 
 
4.โครงการกิจกรรมวนัคริสตม์าส 
 
5.โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  
คร้ังท่ี  27   
-ประเภททกัษะทางดา้นการบญัชี 
-ประเภทมารยาทไทยและการ
สมาคม 
-ประเภททกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์
และพิมพดี์ด 
-ประเภทส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือ
ใช ้
-ประเภทร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
6.โครงการอบรมสัมมนาทกัษะ
ทางการบญัชี 
 
 
7.โครงการบริการชุมชนสาขาการ
บญัชี 
 
 
 

-ครูคอมพิวเตอร์และแผนกบริหาร
ช่วยกนัปรับปรุงเวป็ไซตข์องวิทยาลยัฯ  
โดยมีการเพิ่มขอ้มูลมากข้ึน 
-สร้างใหน้กัเรียน  นกัศึกษา ใช้
ภาษาองักฤษ 
-เนน้ใหน้กัเรียน  นกัศึกษาไดแ้สดง
ความสามารถในประเภทวิชาต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
-ใหน้กัเรียน  นกัศึกษา สามารถจดัการ
อบรมสัมมนา อยา่งถูกวิธีเป็นการระดม
ทรัพยากรภายนอก 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 

-เวป็ไซดข์องวิทยาลยัฯ  มีขอ้มูล
ข่าวสาร ครบถว้นไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ  75 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ  75 
-ผลการแข่งขนัแต่ละประเภทแต่
ละสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นกัเรียน  นกัศึกษาระดบัชั้น 
ปวส. 2  จดัท ากระบวนการต่าง ๆ 
ของการจดัอบรมสัมมนาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
-จ านวนครูและนกัเรียน  
นกัศึกษาร่วมจดัท าโครงการ
บริการชุมชน ในชุมชนต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
 

 
1,000 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7,000 

 
 
 

\5,000 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ภาคเรียนที่  2 
 

ภาคเรียนที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คร้ัง ต่อ 1 ปี
การศึกษา 

 
 

2 คร้ังต่อปีการศึกษา 
 

แผนกบริหารธุรกิจ 
 
 

แผนกบริหารธุรกิจ 
 

แผนกบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกบริหารธุรกิจ 
 
 
 

แผนกบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 



 

  
 
 

แผนงานโครงการแผนกช่างยนต์  
1.โครงการพิธีครอบครูช่างประจ าปี
การศึกษา  2555 
 
2.โครงการอบรมการข้ึนรูปงานไฟ
เบอร์กลาส 
 
3.โครงการทศันศึกษา (ดูงาน)  บ.โต
โยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จก.  และ
โครงการทศันศึกษา (ดูงาน)  บ.ยา
มาฮ่าประเทศไทย จก. 
4.โครงการตรวจเชค็สภาพรถยนต์
ใหแ้ก่ชุมชน 
 
 
5.โครงการศูนยฝึ์กอาชีพ  วิชาการใช้
ดูแลรักษารถยนตเ์บ้ืองตน้  และการ
ลา้งรถยนต ์
 
6.โครงการอบรมการทดสอบแรงบิด
ของเคร่ืองยนต์ 

 
-เนน้ใหน้กัเรียน  นกัศึกษามีความ
ตระหนกัถึงพระคุณครู  มีจิตส านึกที่ดี 
และเป็นสิริมงคลต่อตนเอง 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 
 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาที่ให้
ความส าคญัและเขา้ร่วมโครงการ  
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
กิจกรรมทศันศึกษา  ร้อยละ  80 
 
 
-จ านวนครูและนกัเรียน  
นกัศึกษาร่วมจดัท าโครงการ
บริการชุมชน ในชุมชนต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
-จ านวนครูและนกัเรียน  
นกัศึกษาร่วมจดัท าโครงการ
บริการชุมชน ในชุมชนต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
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5,000 
 
 

50,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 

 
1 คร้ัง ต่อปีการศึกษา 

 
 

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 

 
แผนกช่างยนต์ 
แผนกศิลปกรรม 

 
แผนกช่างยนต์ 

 
 

แผนกช่างยนต์ 
 
 
 

แผนกช่างยนต์ 
 
 
 

แผนกช่างยนต์ 
 
 
 

แผนกช่างยนต์ 
 



 

 
7.โครงการอบรมการใชไ้ทม่ิงไลท์ 

เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
 
 

80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
 

 
5,000 

 

 
ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

 

 
แผนกช่างยนต์ 

 
 

แผนงานโครงการแผนกช่างไฟฟ้า 
1.โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจที่
ถูกตอ้งเกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาติ 
 
2.โครงการอบรมเร่ืองการออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 
 
3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ม.
กรุงเทพธนบุรี 
 
4.โครงการอบรมเร่ืองระบบพลงังาน
แสงอาทิตย ์
 
5.โครงการบริการชุมชนลา้งแอร์ช่วย
ชาติ 
 
 
6.โครงการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหแ้ก่

 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั

 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนครูและนกัเรียน  
นกัศึกษาร่วมจดัท าโครงการ
บริการชุมชน ในชุมชนต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
-จ านวนครูและนกัเรียน  

 
3,000 

 
 

4,000 
 
 

6,000 
 
 

7,000 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 

 
ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

 
แผนกช่างยนต ์

 
 

แผนกช่างยนต์ 
 
 

แผนกช่างยนต์ 
 
 

แผนกช่างยนต์ 
 
 

แผนกช่างยนต์ 
 
 
 

แผนกช่างยนต์ 



 

ชุมชน 
 
 

ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน นกัศึกษาร่วมจดัท าโครงการ
บริการชุมชน ในชุมชนต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
 

แผนงานโครงการแผนก
สถาปัตยกรรม  

1.โครงการสัมมนาเร่ืองทิศทางการ
ก่อสร้างในอนาคต 
 
 
2.โครงการอบรมเร่ืองคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกในการออกแบบ 
 
3.โครงการอบรมเร่ืองโครงสร้างแผง
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 
4.โครงการอบรมเร่ืองการออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค ์
 
5.โครงการอบรมเร่ืองการปฏิบติัการ
งานก่อสร้างในอนาคต 
 
6.โครงการทศันศึกษาดูงาน 
-เร่ืองการวางผงัก่อสร้างอาคารพกั

 
 
-ใหน้กัเรียน  นกัศึกษา สามารถจดัการ
อบรมสัมมนา อยา่งถูกวิธีเป็นการระดม
ทรัพยากรภายนอก 
 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 
-นกัเรียน  นกัศึกษาทุกระดบัชั้น
จดัท ากระบวนการต่าง ๆ ของการ
จดัอบรมสัมมนาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
กิจกรรมทศันศึกษา แต่ละคร้ัง 
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ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

 
ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 

 
 

แผนกสถาปัตย ์
 
 
 

แผนกสถาปัตย ์
 
 

แผนกสถาปัตย ์
 
 

แผนกสถาปัตย ์
 
 

แผนกสถาปัตย ์
 
 

แผนกสถาปัตย ์
 



 

อาศยั 
-งานนิทรรศการบา้นและสวนแฟร์  
 
 
-งานนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งบา้น 
 
7.โครงการส่งครูอาจารยใ์หก้าร
แนะน าแก่สถานประกอบการเร่ือง
การจดัสถานที่ในการท างาน 
 
8.โครงการส่งเสริมความรู้ในการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถิ่นเร่ืองการจดั
ทศันียภาพของชุมชนใหส้ะดวก
สะอาดในการพฒันาที่พกัอาศยั 
 
 

 
-จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
-จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 

ร้อยละ  80 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
กิจกรรมทศันศึกษา แต่ละคร้ัง 
ร้อยละ  80 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
กิจกรรมทศันศึกษา แต่ละคร้ัง 
ร้อยละ  80 
-จ านวนครูและนกัเรียน  
นกัศึกษาร่วมจดัท าโครงการ
บริการชุมชน ในชุมชนต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ  75 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา 
ร่วมกนัใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่
ชุมชน 
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ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 

 
แผนกสถาปัตย ์

 
 

แผนกสถาปัตย ์
 
 

  แผนกสถาปัตย ์
 
 
 

  แผนกสถาปัตย ์
 

แผนงานโครงการแผนกศิลปกรรม  
1.โครงการทศันศึกษาดูงาน   
 
 
2.โครงการอบรมวีการจดัสวนถาด 
 
 

 
-จ านวนนกัเรียน นกัศึกษา ที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 

 
-นกัเรียน  นกัศึกษา  เขา้ร่วม
กิจกรรมทศันศึกษา แต่ละคร้ัง 
ร้อยละ  80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 

 
10,000 

 
 

5,000 
 
 

 
ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 

 
 

ภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
 
 

 
แผนกศิลปกรรม 

 
 

แผนกศิลปกรรม 
 
 



 

3.โครงการอบรมวิธีการท าเปเปอร์มา
เช่ 
 
4.โครงการอบรมเร่ืองการเขียนสี
น ้ามนั 
 
5.โครงการสาธิตการจดัสวนสู่ชุมชน 
 
 
6.โครงการจดัท าเปเปอร์มาเช่สู่
ชุมชน 
 
7.โครงการจดับูทแนะแนวการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 
 
8.โครงการประกวดภาพถ่าย 

-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้การปฏิบติังานของนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เป็นการระดมทรัพยากรภายนอก 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา ร่วมกนั
ใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่ชุมชน 
 
-จ านวนผลงานที่ส่งประกวด 
 

-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-จ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาเขา้
ร่วมโครงการ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  
80 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา 
ร่วมกนัใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่
ชุมชน 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา 
ร่วมกนัใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่
ชุมชน 
-เนน้ใหค้รูและนกัเรียน นกัศึกษา 
ร่วมกนัใหบ้ริการวิชาชีพ  แก่
ชุมชน 
-ผลการประกวดภาพถ่าย 
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ตลอดปีการศึกษา 
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             3. รายงานด้านงบประมาณ ปีการศึกษา   2555 

ช่ือสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วนัที่  1  พ.ค. 55 -  30  เม.ย.  56 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,754,220 - เงินเดือนครู 6,450,000  

- ค่าธรรมเนียมอ่ืน 1,291,703 - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 1,550,101  

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายราย
หวันกัเรียน 

11,239,771.24 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 1,986,000  

- เงินอุดหนุน 15  ปี 2,750,592 - งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 659,220  

- เงินกองทุนใหกู้ย้มื 549,000 - งบจดัหา/พฒันาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ส่ือการสอน  วสัดุฝึก 

    - ส าหรับการจดัการเรียน
การสอน 

    - ส าหรับการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

    - ส าหรับการบริหารจดัการ
ทัว่ไป 

 

 

1,352,190 

 

626,206 

 

894,182.50 

 

 

- เงินบริจาค - - งบในการส่งเสริม สนบัสนุน
ใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและ
ด าเนินการจดัประกวด จดั
แสดงโครงการ นวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์

หรืองานวิจยั 

219,500  



 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- รายไดห้รือมลูค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกใน
การจดัการเรียนการสอน 

- - งบด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ดา้นการปลกูฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

612,966  

  - งบพฒันาบุคลากร 493,633  

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,125,313.43  

- อ่ืนๆ 439,711.55 - ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 3,861,228  

รวมรับ 20,024,997.79 รวมจ่าย 19,830,539.93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 2  
เมือ่วนัที่  27 – 29  มกราคม  2552 
ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
1. อาจารยค์วรมีการท าวิจยัสถาบนั  เพ่ือน า
ผลการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันา
โรงเรียนทั้งระบบ 

 
 
ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
-วิทยาลยัไดจ้ดัท าโครงการโดย
เรียนเชิญวิทยากรภายนอก  มาให้
ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท าวิจยั 

 

 
 
 
-มีครูเขา้ร่วมอบรมการท า
วิจยั  โดยเชิญ  ดร.พีรพงษ ์ 
ทิพนาค  คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรีใหเ้กียรติเป็น
วิทยากรในการอบรม 

2. สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผล
และการด าเนินการใหค้รอบคลุมทั้งระบบ
ของการด าเนินงานประกนัคุณภาพ  และควร
ด าเนินการใหค้รบถว้น  ถกูตอ้ง  มีความ
น่าเช่ือถือตามหลกัวิชาการ 

 

-มีการปรับปรุงค าสัง่เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งถกูตอ้ง  และมี
บนัทึกขอ้ความติดตามการส่งงาน 
-มีคู่มือการประกนัคุณภาพ 
-มีรายงานประเมินตนเอง 

-ครูรับทราบและปฏิบติั
ตาม ร้อยละ  80 

3. สถานศึกษาควรรายงานผลการประกนั
คุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา
รวมทั้งสาธารณชน  การด าเนินการ  ผลการ
ด าเนินการ  และน าผลการประเมินมาใชใ้น
การปรับปรุงพฒันา  ควรมีการรวบรวมหรือ
แสดงใหป้รากฏในรายงานการประชุม 

 

-วิทยาลยัฯ  โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ  
มีการติดตามการปฏิบติังานตามตวั
บ่งช้ีอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงมีการ
รายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สถานศึกษาไดรั้บทราบการ
ด าเนินงานต่าง ๆ   และมีการจดัท า
รายงานผลการด าเนินของวิทยาลยัฯ  
ในการประชุมผูป้กครอง  เพื่อให้
ทราบโดยทัว่กนั 

-มีรายงานการประชุม  2  
คร้ังต่อปีการศึกษา 

4. สถานศึกษาควรสรุปผลการประเมินและ
น าเสนอต่อสาธารณชน  โดยผา่นทางส่ือต่าง 
ๆ เช่น  Website  ของโรงเรียน  ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

-วิทยาลยัฯ  ไดด้  าเนินการติดต่อ
บริษทัเพื่อปรับปรุง Website  และ
ฐานขอ้มลูสาธารณชนไดเ้ห็น

-มีการเอกสารรายละเอียด
การประสานงานและ
ขอ้มลู 



 

การจดันิทรรศการ  เป็นตน้ ข่าวสารต่าง ๆ   
ด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.สถานศึกษาควรพฒันาระบบช่วยเหลือและ
ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปวช.  ใหม้ี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ์

ด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

-วิทยาลยัฯ  มีระบบการติดตามโดย
ฝ่ายปกครองและหวัหนา้แผนกเป็น
ผูด้  าเนินการ มีโครงการกิจกรรม
โฮมรูม 

 

-มีโครงการโฮมรูม ตลอด
ปีการศึกษา 

2.สถานศึกษาควรติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาทั้ง
ระดบั  ปวช.  และปวส.  ในการไดง้านท า
ภายใน  1  ปี  การประกอบอาชีพอิสระ  และ
การศึกษาต่อใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 

-วิทยาลยัฯ  มีการติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองโดยเป็น
หนา้ท่ีของหวัหนา้แผนกในการ
ติดตาม  ทั้งน้ีส่วนงานทะเบียนจะ
น ารายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษามอบให้
หวัหนา้แผนกส าหรับไวติ้ดตาม
นกัเรียน นกัศึกษา 

-มีรายช่ือท่ีติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา ช่ือสถานศึกษา 
และช่ือสถาน
ประกอบการของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีติดตามได ้
ร้อยละ  65 

3.สถานศึกษาควรจดัเก็บขอ้มลูจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของนายจา้งและ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาทั้ง
ระดบั  ปวช.  และปวส.  ใหไ้ดก้ลบัคืนไม่
ร้อยกว่าร้อยละ  80  ของผูส้ าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

-วิทยาลยัฯ  ด าเนินการเก็บขอ้มลู
การส ารวจความพึงพอใจของ
นายจา้งและผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษา   

 

-มีผลการส ารวจความพึง
พอใจนายจา้งและ
ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

1.สถานศึกษาควรจดัท าแผนการพฒันา
บุคลากรท่ีชดัเจน  ก  าหนดตวัเลขของ
บุคลากรท่ีตอ้งการและเป็นไปตามสดัส่วน
ของนกัศึกษา  ก  าหนดแผนการคดัเลือก
บุคลากรใหม่  ก  าหนดแผนการพฒันาบุคลา
การ  เช่น  ก  าหนดจ านวนอาจารยท่ี์ตอ้งไดรั้บ
การพฒันา  การศึกษาต่อ  การอบรมเพื่อ
พฒันาความรู้  ความสามารถในแต่ละปี 

ด้านการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

 
-ฝ่ายบุคลากรของวิทยาลยัฯ  ได้
จดัท าแผนของบุคลากรเพ่ือ
ด าเนินการตามแผน  มีการสรุป
จ านวนครูท่ีไดรั้บทุนศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี  มีโครงการจดั
อบรมบุคลากรเป็นประจ า  รวมถึง
สรุปผลงานครูท่ีไดรั้บ 
 

 
 
 
-มีรายงานจ านวนครูและ
บุคลากร  จ  านวนชัว่โมง
ครูท่ีไดรั้บการอบรม  
สมัมนา  หรือไดรั้บการ
พฒันา  เกียรติบตัรต่าง ๆ 



 

2. สถานศึกษาควรจดัท าระบบการก ากบั  
ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งการรายงาน
ผลการด าเนินการใหค้รอบคลุมในทุก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  การรายงานผล
การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ  
เช่น  จ  านวนโครงการบรรจุไวใ้นแผนงานมีก่ี
โครงการ  มีก่ีโครงการท่ีด าเนินการแลว้ตรง
ตามก าหนดเวลา  มีก่ีโครงการท่ีไม่ได้
ด  าเนินการตามแผน  มีก่ีโครงการท่ี
ด าเนินการตามแผนแลว้ยงัไม่แลว้เสร็จ  ผล
การด าเนินงานทุกโครงการในภาพรวมแยก
ตามฝ่ายท่ีด าเนินการ  และรายงานปัญหา
อุปสรรคจากการด าเนินงานโครงการ 

-วิทยาลยัไดม้ีการจดัท าแผนปฏิบติั
การโดยแยกเป็นโครงการแต่ละฝ่าย  
และแต่ละแผนกวิชา   

-มีโครงการแต่ละฝ่าย แต่
ละแผนก  ร้อยละ  80 

3. สถานศึกษาควรน าผลการติดตามและ
ประเมินในรอบปีท่ีผา่นมา  มาใชเ้ป็นขอ้มลู
หรือแนวทางในการจดัท าโครงการ/กิจกกรม  
เพื่อใหเ้ห็นประสิทธิผลของการจดักิจกรรม
ส่งเสริมนกัศึกษาท่ีชดัเจน  การจดัท า
โครงการควรมีองคป์ระกอบหลกัท่ีครบถว้น
และสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั  โดยในการเขียน
โครงการในปีถดัไปควรระบุผลการประเมิน
โครงการไวใ้นหลกัการและเหตุผลในการจดั
โครงการ  (เพื่อน ามาสู่การเขียนโครงการเพื่อ
พฒันานกัศึกษาใหม่  โดยใชผ้ลการประเมิน
โครงการท่ีจดัท าในปีท่ีผา่นมา)  และควรมี
การจดัประชุมและบนัทึกผลการประชุม
เก่ียวกบัการหารือการรายงานการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการในการพฒันาวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  แก่นกัศึกษา  ในปี
การศึกษาท่ีผา่นมาเพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูใน

-วิทยาลยัฯ มีการแต่งตั้งบุคลากร
รับผดิชอบในการจดัท าโครงการแต่
ละโครงการ  เพื่อใหม้ีรูปแบบการ
ท าโครงการในรูปแบบเดียวกนั  
และใหแ้ต่ละฝ่ายแต่ละแผนกสรุป
ส่งใหผู้รั้บผดิชอบ เพื่อรวบรวมเล่ม
โครงการใหส้มบูรณ์ 

-มีการจดัท ารายงาน
สรุปผลการปฎิบติังานใน
แต่ละโครงการ  และมี
รายงานสรุปโครงการท่ี
ไดป้ฎิบติัและยงัไม่ปฎิบติั  
ร้อยละ  70 



 

การพฒันาวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  แก่
นกัศึกษา  ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาเพื่อ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการเสนอโครงการหรือ
จดัท าโครงการในปีถดัไปดว้ย 

ด้านนวตักรรมและการสร้างองค์ความรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา 

1.อาจารยแ์ละนกัศึกษาควรร่วมกนัสร้าง
นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัท่ีเป็นการ
พฒันาองคค์วามรู้  งานวิจยัปฏิบติัการของ
อาจารยแ์ละนกัศึกษาทุกระดบัทั้ง  ปวช.และ
ปวส.  ของทุกสาขาวิชาต่อภาคการศึกษา 

 
 
 

-ฝ่ายวิชาการมอบหมายวิชา
โครงการ  ใหแ้ต่ละแผนก  เพื่อ
สร้างนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวิจยัร่วมกนั  ตามเกณฑ ์ปวช. 3 
คน ต่อ 1 ช้ิน  ปวส. 2 คนต่อ 1 ช้ิน 

 
 
 

-รายช่ือผลงานนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั ครู
และนกัเรียน  นกัศึกษา 
ร้อยละ  70 
 
 

2.สถานศึกษาควรส่งเสริมสนบัสนุนให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษา  ส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์
นวตักรรมเขา้ประกวด  และเผยแพร่ผลงาน
ในระดบัภูมิภาคหรือระดบัชาติ 

 

-ผูบ้ริหารแจง้นโยบายในรายงาน
การประชุมสนบัสนุนใหอ้าจารย์
และนกัเรียน  นกัศึกษาส่งผลงาน
ส่ิงประดิษฐน์วตักรรมเขา้ประกวด
และเผยแพร่ผลงานในระดบัภูมิภาค
หรือระดบัชาติ 

-จ านวนช้ินงานท่ีส่ง
ประกวด ร้อยละ  50 

3.สถานศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงานภายนอกในการของบประมาณ
สนบัสนุนการสร้างนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์
ของอาจารยแ์ละนกัศึกษาอยา่งเพียงพอ 

-วิทยาลยัฯ มีรายงานสรุปผลท่ี
ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจาก
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

-จ านวนเงินท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุน  ร้อยละ  80 

4.สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายใหอ้าจารย์
ท างานวิจยัในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ทุกภาคเรียนและทุกสาขาวิชาชีพ 

 

-วิทยาลยัฯมีโครงการอบรมท าวิจยั
ของครู  และก าหนดใหค้รูสอนวิชา
โครงการ  ใหน้กัเรียน  นกัศึกษาท า
โครงการ  

-ระดบั ปวช.3 จ านวน  3  คน ต่อ  1  
ช้ิน 

-ระดบั ปวส.2 จ านวน 2 คนต่อ 1 

-ครูและนกัเรียน  
นกัศึกษา สามารถปฏิบติั
ได ้ร้อยละ  80 



 

ช้ิน 

5.สถานศึกษาควรมีการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูในการจดัเก็บผลงานนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐแ์ละงานวิจยัของอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา  ยอ้นหลงั  5  ปี  เพื่อง่ายต่อการ
สืบคน้ขอ้มลู 

-วิทยาลยัฯ ไดด้  าเนินการโดย
มอบหมายอาจารยท่ี์รับผดิชอบ
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  เป็นผูจ้ดัท า
ระบบการส ารองขอ้มลู เพื่อใหง่้าย
ต่อการสืบคน้ขอ้มลู 

-อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
เก่ียวกบัสารสนเทศได้
ปฏิบติั ร้อยละ  75 

ด้านการให้บริการทางวชิาการต่อชุมชนและ
สังคม 

1.สถานศึกษาควรมีการส ารวจความตอ้งการ
ของชุมชนและสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์
ความรู้ครอบคลุมสาขาท่ีโรงเรียนด าเนินการ 

 

 
 
 
 

-วิทยาลยัฯจดัท าโครงการบริการ
วิชาชีพและบริการวิชาการในแต่ละ
สาขาวิชา ประกอบดว้ย  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาช่างยนต ์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรม 
โดยใหแ้ต่ละแผนกมีโครงการอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ  1  คร้ัง แผนกละ  
2  โครงการ 

 
 

-มีโครงการบริการชุมชน
เก่ียวกบัวชิาชีพและ
วิชาการสาขาวิชาละ  2  
โครงการครบ  ทุก
สาขาวิชา 

 

2.สถานศึกษาควรจดัการบริการวิชาการท่ีตรง
กบัความเช่ียวชาญของโรงเรียน 
 

-วิทยาลยัฯจดัท าโครงการบริการ
วิชาชีพและบริการวิชาการในแต่ละ
สาขาวิชา ประกอบดว้ย  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาช่างยนต ์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรม 
โดยใหแ้ต่ละแผนกมีโครงการอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ  1  คร้ัง แผนกละ  
2  โครงการ 

-มีโครงการบริการชุมชน
เก่ียวกบัวิชาชีพและ
วิชาการ สาขาวิชาละ  2  
โครงการครบ  ทุก
สาขาวิชา 
 

3.สถานศึกษาควรมีการจดัท าแผนส่วน
บริการวิชาการต่อชุมชนและสงัคมท่ีชดัเจน 

 

-วิทยาลยัฯไดรั้บเกียรติจากสมาคม
ตะกร้อแห่งประเทศไทย  ใหร่้วม
บริการวิชาการ  และการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยในการร่วมจดัท า

-วิทยาลยัฯมีการจดัท า
โครงการและสรุปผลการ
ปฏิบติังานร่วมกบัสมาคม
ตะกร้อแห่งประเทศไทย  



 

 แผนงานดา้นงานกีฬา  โดยมี
หนงัสือเชิญ  รวมถึงสถานีต ารวจ
นครบาลธรรมศาลา  เชิญบุคลากร
ของวิทยาลยั เป็น กก.ตร. เพื่อช่วย
การดูแลในพ้ืนท่ีเขตทวีวฒันา 

ใหร่้วมบริการวิชาการ  
และการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยในการร่วมจดัท า
แผนงานดา้นงานกีฬา  
โดยมีหนงัสือเชิญ  รวมถึง
สถานีต ารวจนครบาล
ธรรมศาลา  เชิญบุคลากร
ของวิทยาลยั เป็น กก.ตร. 
เพ่ือช่วยการดูแลในพ้ืนท่ี
เขตทวีวฒันา 

ทิศทางการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาใน
อนาคต 

1.สถานศึกษาควรขยายพ้ืนท่ีสถานศึกษาให้
เหมาะสมกบับริบทผูเ้รียน 

 

 

2. สถานศึกษาควรพฒันาระบบงานวิชาการ
โดยเฉพาะดา้นความรู้และทกัษะของบุคลากร
เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

 

 

3. สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมศกัยภาพของ
บุคลากรในสถาบนัโดยพฒันาดา้นความรู้ 

 

 

4. สถานศึกษาควรใชร้ะบบสารสนเทศ  
ฐานขอ้มลู  เครือข่ายระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ให้
เต็มศกัยภาพ  เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน

 
 
 

-วิทยาลยัฯ มีโครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ ใหม้ีสภาพแวดลอ้มท่ีน่า
เรียนรู้โดยฝ่ายอาคารสถานท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการ 
 
-วิทยาลยัฯ มีการแต่งตั้งอาจารยฝ่์าย
วิชาการ  เพื่อใหท้ างานอยา่งเป็น
อิสระ  รวมถึงคิดพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ือง  และส่งเขา้อบรมร่วมกบั
องคก์รต่าง ๆ  
 

-วิทยาลยัฯ  มีโครงการใหทุ้นการ  
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโททุกปี เพื่อ
พฒันาความรู้ 
 
 
 
 

-วิทยาลยัฯ  ไดติ้ดต่อบริษทัเพื่อ
จดัท าฐานขอ้มลู ซ่ึงประกอบดว้ย 
ขอ้มลูทัว่ไปของวิทยาลยั  ขอ้มลู

 
 
 

-มีแผนปฏิบติัการเก่ียว
อาคารสถานท่ี และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจ
อาคารสถานท่ี 
 
-มีค  าสัง่แต่งตั้งอาจารย์
ฝ่ายวิชาการ  มีระเบียบ
การปฏิบติังานของฝ่าย
วิชาการ 
 
 

-จ านวนครูไดรั้บการ
อบรม สมัมนา ร้อยละ 80 
 
 
 
-การด าเนินการ ร้อยละ  
65 
 



 

และการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

5. สถานศึกษาควรมีการวิจยัสถาบนัเพื่อให้
เห็นภาพรวมครอบคลุมการบริหารจดัการเพื่อ
การพฒันางานของโรงเรียนทั้งหมด 

นกัเรียน นกัศึกษา  ขอ้มลู
ตลาดแรงงาน  ขอ้มลูบุคลากร  
ขอ้มลูงบประมาณและการเงิน  
ขอ้มลูหลกัสูตรการจดัการเรียนการ
สอน  ขอ้มลูครุภณัฑ ์ ขอ้มลูอาคาร
สถานท่ี  และขอ้มลูพ้ืนฐานของ
จงัหวดัใกลเ้คียงวิทยาลยัฯ 
 

-วิทยาลยัฯ  ก  าหนดใหค้รูจดัท า
งานวิจยัในชั้นเรียน  และวิจยัใน
การพฒันางานต่าง ๆ โดยใหจ้ดัท า
ปีการศึกษาละ 1  เล่น  ต่อ  1  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ครูมีผลงานวิจยัในชั้น
เรียนและวิจยัในการ
พฒันาสถาบนัเก่ียวกบั
งานต่าง ๆ ร้อยละ  70 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  แผนการจดัการเรียนรู้แบบสมรรถนะ  รวมถึงไดม้ีการบนัทึกหลงัการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ  ด าเนินการใหค้รูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้แบบสมรรถนะทุกคน รวมถึงมีการนิเทศการสอน 

-ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลยัฯ  ไดร้้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป  
4  คะแนน            อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 
ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป 

หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา/
สาขางาน 

ช้ันปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียน
เรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก
กลางคนั 

(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่
เหลอื 
(3) 

ผลการเรียน 
เฉลีย่สะสม 
2.00 ขึน้ไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

 
 

ปวช. 
พาณชิยกรรม 
อุตสาหกรรม 

พณิชยการ/
บญัชี 

   (1)-(2)  
100

)3(

)4(
x  

1 23 1 22 20 90.90 
2 34 1 33 30 90.90 
3 16 - 16 5 31.25 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาช่าง
ยนต ์

1 79 14 65 63 96.92 
2 81 2 79 76 96.20 
3 68 4 64 24 37.5 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลงั 

1 76 12 64 62 96.87 
2 61 1 60 58 96.66 
3 74 - 74 30 40.54 

อุตสาหกรรม/ 1 38 5 33 30 90.90 



 

หลกัสูตร/
ประเภทวชิา 

สาขาวชิา/
สาขางาน 

ช้ันปี 

จ านวน 
ผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียน
เรียน 
ทั้งหมด 

(1) 

จ านวน 
ผู้เรียน 
ที่ออก
กลางคนั 

(2) 

จ านวน 
ผู้เรียนที่
เหลอื 
(3) 

ผลการเรียน 
เฉลีย่สะสม 
2.00 ขึน้ไป 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

สาขาวิชาช่าง
เทคนิค 
สถาปัตย ์

      
      
2 40 3 37 34 91.89 
3 42 - 42 7 16.67 

ศิลปกรรม/
สาขางาน
ออกแบบ 

1 9 3 6 6 100 
2 26 - 26 23 88.46 
3 15 - 15 4 26.67 

ศิลปกรรม/
สาขางาน
วิจิตรศิลป์ 

1 14 2 12 11 84.61 
2 5 - 5 4 80 
3 12 - 12 8 66.67 

รวม  ปวช.  713 48 666 495 74.32 

ปวส. 
บริหารธุรกจิ 
อุตสาหกรรม 

การบญัชี 
1 17 - 17 16 94.11 
2 29 - 29 12 41.37 

อุตสาหกรรม/
สาขางานยาน
ยนต ์

1 10 - 10 10 90 
2 38 - 38 17 44.74 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลงั 

1 16 - 16 15 93.75 
2 29 1 28 22 78.57 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาช่าง
เทคนิคส
ถาปัตย ์

1 11 1 10 9 90 
2 19 - 19 5 26.32 

รวม ปวส.  169 2 167 106 63.47 
รวม ปวช. และ ปวส.  882 50 833 601 72.15 

 



 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80  ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ  
1. หลกัฐานจากงานทะเบียนแสดงขอ้มลูผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียน   
2. ขอ้มลูผูเ้รียนออกกลางคนั    
3. ขอ้มลูผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม  2.00 ข้ึนไป  

 
 
 



 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่  1.2 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มต่ีอคุณภาพของ   
                           ผู้เรียน 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก วิทยาลยัฯ  มีการมอบหมายงานฝ่ายวิชาการใหส้ร้างเคร่ืองมือการประเมินความ

พึงพอใจท่ีมีมาตรวดั  5  ระดบั  โดยครอบคลุมคุณภาพของผูเ้รียนทั้ง  3  ดา้น   
-ความพยายาม  ฝ่ายวิชาการ  จดัท าเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจท่ีมีมาตรวดั  5 ระดบั  จดั

ประสานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู 
-ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลยัฯ  มีผลระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนท่ีมี

ต่อคุณภาพของผูเ้รียน           5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

ตารางที่ 1.2  ความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มต่ีอคุณภาพของผู้เรียน 
มกีาร
ประเมนิ
ความพงึ
พอใจโดย
ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง 
สร้าง

เคร่ืองมอื
เพือ่เกบ็
ข้อมูล  

จ านวนที่ตอบกลบั 
 

จ านวนของสถาน
ประกอบการและบุคคล
ในชุมชนที่มผีลการ

ประเมนิความพงึพอใจ
เฉลีย่ 

3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มผีลการประเมนิ
ความพงึพอใจเฉลีย่ 

3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ชุมชน 

มี 12 8 12 8 100 100 
รวม 20 20 100 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 



 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของ   
                    ผูเ้รียน 

2.   ค่าเฉล่ีย  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของ   
                    ผูเ้รียน 
 



 

มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  และมอบหมายฝ่ายวิชาการใหด้  าเนินการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา  โดยมีการ
จดัสอบ  2  คร้ัง  ประกอบดว้ย  ทดสอบเตรียมความพร้อม  และทดสอบจริง  โดยจดัใหมี้การสอบ
หลงัจากสอบปลายภาค  1  สปัดาห์   

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ ฝ่ายวิชาการมีการด าเนินงาน  โดย ไดป้ระสานงานกบัสมาคม
วิทยาลยัอาชีวศึกษา  เพื่อเป็นส่วนร่วมในการออกขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยผา่นการวิเคราะห์
หลกัสูตร  การวิเคราะห์ขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ  จนจดัท าขอ้สอบมาตรฐานวิ ชาชีพ   และ น าขอ้สอบท่ี
ผา่นการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแลว้  น ามาใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดท้ าขอ้สอบ 

-ผลสัมฤทธิ์  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละหลกัสูตรท่ีเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน  ผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละประเภทวิ ชา  
สาขาวิชา  และสาขางาน   5  คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก   

 
ผลการด าเนินการ 
ตารางที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

ระดับ 
ประเภทวชิา/

สาขาวชิา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวชิาตามโครงสร้าง

หลกัสูตร 
 

จ านวนผู้เรียนช้ันปี
สุดท้ายที่สอบผ่าน

เกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปวช. 

พณิชยกรรม/บญัชี     16 16 100 
อุตสาหกรรม/สาขาวิชา

ช่างยนต์ 
68 67 98.53 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า 

74 72 97.30 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาสถาปัตย ์

42 41 97.62 

ศิลปกรรม/สาขาวิชา 
ออกแบบ 

15 15 100 

ศิลปกรรม/สาขาวิชา 12 11 91.67 



 

วิจิตรศิลป์ 

รวม ปวช. 227 222 97.80 

ปวส. 

การบญัชี 29 29 100 
อุตสาหกรรม/สาขาวิชา

ยานยนต ์
38 38 100 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลงั 

29 27 90.90 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ช่างเทคนิคสถาปัตย  ์

19 19 100 

รวม ปวส. 115 113 98.26 
รวม ทั้งหมด 342 335 97.95 

หมายเหตุ  จ านวนผูเ้รียน ณ วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทา้ย 
 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 50 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1. แผนผงักระบวนการจดัการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน 
3. รายช่ือผูเ้ขา้สอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



 

มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตด้ิานอาชีวศึกษา    
                       (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลีย่ระดับชาตขิึน้ไป 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  หลกัฐานการจดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจดัสอบ V-net  กบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ซ่ึงเป็นศนูยส์อบ  และมอบหมายใหว้ิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพเป็น
สนามสอบ  หลงัจากนั้นไดส่้งขอ้มลูจ  านวนนกัศึกษาระดบั  ปวช.  ปวส.  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชาและ
สาขางานใหก้บั  สทศ.  รวมถึงส่งรายช่ือคณาจารยแ์ละบุคลากร  ในการจดัเตรียมสถานท่ีสอบ  จดัการ
ประชุมและแต่งตั้งคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหรั้บทราบหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่าง ๆ และน าไป
ปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง  ตามคู่มือของ  สทศ. 

-ผลสัมฤทธิ์    ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
อาชีวศึกษา   (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป  ระดบั ปวช.  3  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ
พอใช ้ ระดบั ปวส.  5  คะแนน    อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก  
 ผลการด าเนินการ 

ตารางที ่1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 
ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานประเภทวิชา จ านวน
ผู้เรียนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผ่าน  ทั้ง 

2 วิชา 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

บญัชี 16 5 0 0 5 0 0 0 0 
ช่างยนต ์ 68 21 0 0 21 6 28.57 0 0 
ช่างไฟฟ้า 74 31 3 9.68 31 11 35.48 14 45.16 
สถาปัตย ์ 42 10 0 0 10 6 60 0 0 
ศิลปกรรม-
ออกแบบ-
วิจิตร 

27  0 0 13 3 23.07  0 

รวม ปวช. 227 80 3 3.75 80 26 32.5 14 45.16 



 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขา
งาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐานประยกุต์  สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้  

จ านวน
ผู้เรียนที่
ลงทะเบียน
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้า

ทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ-
การบญัชี 

29 15 13 86.66 15 14 93.33 

ช่างยนต ์ 38 20 19 95 20 18 90 
ช่างไฟฟ้า 29 20 19 95 20 17 85 
สถาปัตย ์ 19 8 8 100 8 7 87.5 

รวม ปวส. 115 63 59 93.65 63 56 88.88 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช.                             3 พอใช้ 

ปวส.                             5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 35 1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. เอกสารเก่ียวกบัการจดัทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
2. จ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
4. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ทั้ง  2  ประเภทวิชา



 

มาตรฐานที่1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตด้ิานอาชีวศึกษา   
                      (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลีย่ระดับชาตขิึน้ไปในกลุม่วชิาภาษาองักฤษ 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี  หลกัฐานการจดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจดัสอบ V-net  กบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ซ่ึงเป็นศนูยส์อบ  และมอบหมายใหว้ิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพเป็น
สนามสอบ  หลงัจากนั้นไดส่้งขอ้มลูจ  านวนนกัศึกษาระดบั  ปวช.  ปวส.  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชาและ
สาขางานใหก้บั  สทศ.  รวมถึงส่งรายช่ือคณาจารยแ์ละบุคลากร  ในการจดัเตรียมสถานท่ีสอบ  จดัการ
ประชุมและแต่งตั้งคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหรั้บทราบหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่าง ๆ และน าไป
ปฎิบติัใหถ้กูตอ้ง  ตามคู่มือของ  สทศ. 

-ผลสัมฤทธิ์  ร้อยละของผูเ้รียนเขา้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ  ระดบั 
ปวช.   และ  ปวส.  มี  1  คะแนน  อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
 ผลการด าเนินการ 

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

ระดับ 
ประเภทวชิา/สาขาวชิา/

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า

ทดสอบ 
กลุ่มวชิา

ภาษาองักฤษ 

จ านวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์ 
กลุ่มวชิา

ภาษาองักฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. 

พณิชยกรรม/บญัชี 

 
16 5 1 20 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชาช่าง
ยนต ์

68 21 1 4.76 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า 

74 31 6 19.35 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชาส
ถาปัตย ์

42 10 3 30 

ศิลปกรรม/สาขาวิชา 
ออกแบบ-วิจิตรศิลป์ 

27 13 3 23.07 



 

รวม ปวช. 227 80 14 17.5 

ปวส. 
การบญัชี 29 15 0 0 
อุตสาหกรรม/สาขาวิชายาน
ยนต ์ ไฟฟ้า  สถาปัตย ์

86 48 15 31.25 

รวม ปวส. 115 63 15 23.80 
 

รวมทั้งหมด 342 143 29 20.28 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปวช.                             1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
ปวส.                             1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 35 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. เอกสารเก่ียวกบัการจดัทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
2. จ านวนผูเ้รียนท่ีเขา้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
4. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ



 

มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่  1.6 ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ หรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
ผลการด าเนินการ 
ตารางที่ 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ หรือหน่วยงานที่

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ระดับ 
ประเภทวชิา/สาขาวชิา/

สาขางาน 

จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 
เข้าสอบ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อย
ละ 

ปวช.      
รวม 
ปวช. 

     

ปวส.      

รวม 
ปวส. 

     

รวมทั้งหมด     
 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ียงัไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตวับ่งช้ีน้ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ  

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
  

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 50 1 



 

มาตรฐานที่1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตวับ่งช้ี 1.7   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเข้า 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษารวมถึงแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี  แผนการจดัการเรียนรู้  ระเบียบการวดัผลประเมินผล 
-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ มีการวดัผลประเมินผล  มีการวิเคราะห์และพฒันาขอ้สอบ  มี

กิจกรรมสอนซ่อมเสริมทางวิชาการ 
-ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลยัฯ  ไดร้้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้  ไดค่้า

คะแนน  1  คะแนน     อยูใ่นระดบัคุณภาพ ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 ผลการด าเนินการ 
ตารางที่ 1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเข้า 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/

สาขางาน 
จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 

 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
ร้อยละ 

ปวช. 

พณิชยกรรม/บญัชี 16 5 31.25 
อุตสาหกรรม/สาขาวิชา

ช่างยนต์ 
68 23 33.82 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า 

74 30 40.54 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชา 
สถาปัตย ์

42 7 16.67 

ศิลปกรรม/สาขาวิชา 
ออกแบบ 

15 4 26.67 

ศิลปกรรม/สาขาวิชา 
วิจิตรศิลป์ 

12 11 91.67 

รวม ปวช. 227 80 35.24 

 
 
 
 

ปวส. 

การบญัชี 29 12 41.38 
อุตสาหกรรม/สาขาวิชา

ยานยนต ์
38 17 44.74 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลงั 

29 22 75.86 

อุตสาหกรรม/สาขาวิชา
ช่างเทคนิคสถาปัตย  ์

19 5 26.32 



 

รวม ปวส. 115 56 48.69 

รวมทั้งหมด 342 136 39.77 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 50 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (รบ.) 



 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดม้ีการจดัท าหลกัฐานการส ารวจขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ  ศึกษาต่อ  หรือว่างงาน 

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ มีการส ารวจขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
ศึกษาต่อ  หรือว่างงาน  จดัแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จดัการประสานความร่วมมือและ
ประกอบอาชีพ 

-ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลยัฯ  ไดร้้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  4 คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี  
 ผลการด าเนินการ  

ตารางที่ 1.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

หลกัสูตร 
ประเภทวชิา/
สาขาวชิา/
สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ได้งานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาชีพอสิระ
ภายใน 

1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ 
และศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 

พณิชยกรรม/
บญัชี 

9 1 11.11 - - 6 66 7 77.77 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาช่าง

ยนต ์

26 2 7.65 - - 18 69 20 76.92 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาช่าง

ไฟฟ้า 

21 2 9.5 - - 13 61.90 15 71.43 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชา 
สถาปัตย ์

7 1 14.28 - - 4 57.14 5 71.43 

ศิลปกรรม/
สาขาวิชา 
ออกแบบ 

8 1 12.5 - - 6 75 7 87.5 

ศิลปกรรม/
สาขาวิชา วิจิตร

ศิลป์ 

5 1 20 - - 4 80 5 100 



 

รวม ปวช. 76 8 10.52 - - 51 67.10 59 77.67 

ปวส. 

การบญัชี 37 15 40.54 - - 15 40.54 30 81.08 
อุตสาหกรรม/
สาขาวิชายาน

ยนต ์

20 3 15 - - 14 70 17 85 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาไฟฟ้า

ก าลงั 

14 7 50 - - 4 28.57 11 78.57 

อุตสาหกรรม/
สาขาวิชาช่าง
เทคนิคส
ถาปัตย ์

9 4 44.44 - - 2 22.22 6 66.67 

รวม ปวส. 80 29 36.25 - - 35 43.75 64 80 
รวมทั้งหมด 156 37 23.72 - - 86 55.12 123 78.85 

หมายเหตุ  ไม่นบัรวมผูเ้รียนท่ีมีงานท าอยูแ่ลว้ 
 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่าร้อยละ 50 1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1. ฝ่ายทะเบียนวดัผล  เก่ียวกบัขอ้มลูผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบั  ปวช.  ปวส.  ทุกสาขาวิชา   
2. แบบส ารวจการไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีของผูส้ าเร็จ

การศึกษา  
3. ขอ้มลูสถานประกอบการ  และสถานศึกษาท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 



 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 1.9   ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
                        ที่มต่ีอคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ  งานทะเบียน  ครูท่ีปรึกษาเพื่อสร้างเคร่ืองมือการประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีมาตรวดั  5  ระดบั 

-ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  โดยงานทะเบียนสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจท่ีมีมาตรวดั  5  ระดบั  โดยให้
ครอบคลุมคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  3  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ดา้นสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป  และดา้นสมรรถนะวิชาชีพ 

 -ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลยัฯ  มีผลระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  จ านวน  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
ตารางที่ 1.9 ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มต่ีอ 

                          คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
มีการประเมิน

ความพึงพอใจโดย
ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง สร้าง

เคร่ืองมือเพื่อเกบ็
ข้อมูล  

 

จ านวนทีต่อบกลบั 
 

จ านวนของสถานประกอบการ สถานศึกษา
และผู้รับบริการทีม่ีผลการประเมินความพึง

พอใจเฉลีย่  3.51 – 5.00  

ร้อยละของสถานประกอบการ สถานศึกษา
และผู้รับบริการทีม่ีผลการประเมินความพึง

พอใจเฉลีย่  3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

มี 56 31 8 45 28 8 80.35 90.32 100 
รวม 95 81 85.26 

         
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 



 

 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 

2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพผูเ้รียน  มาตราส่วน

ประเมินค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั 
2. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  



 

 

สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  1 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1.1 4 ดี 
1.2 5 ดีมาก 
1.3 5 ดีมาก 
1.4 4 ดี 
1.5 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.6   
1.7 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.8 4 ดี 
1.9 5 ดีมาก 
รวม 29 ด ี

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ ตวับ่งช้ีที่ 1.1  
ถึง ตวับ่งช้ีที่ 1.9 หารดว้ย 8  
(โดยปีการศึกษา 2555  ไม่น า      
ตวับ่งช้ีที่ 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจยัที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 วิทยาลยัฯ มีผูบ้ริหารไดรั้บการยอมรับจากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือเป็น
อยา่งดี  รวมถึงผูบ้ริหารใหค้วามร่วมมือกบัสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีขอความอนุเคราะห์ 
 อาจารยทุ์กสาขาวิชามีการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียน  นกัศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท าใหม้ี
ผลการทดสอบอยูใ่นระดบัดีมาก 
 ทุกแผนกวิชามีการส ารวจความพึงพอใจผูส้ าเร็จการศึกษา  เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และชุมชน 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต า่กว่าด)ี 
 วิทยาลยัฯ  ควรเตรียมความพร้อมในเร่ืองการทดสอบ V-NET  ใหก้บันกัเรียน  นกัศึกษาเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใหน้กัเรียน  
นกัศึกษา  สอบผา่น 
 วิทยาลยัฯ  ควรปรับวิธีการเรียนการสอน  ควรติดตามนกัเรียน  นกัศึกษาใหมี้ความพร้อมในการเรียนเพ่ิมข้ึน 
เพื่อใหน้กัเรียน  นกัศึกษา  จบการศึกษาตามปีการศึกษาครบทุกคน 



 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่สอดคล้องกบัความต้องการ 
                            ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก ทางวิทยาลยัฯ  ไดจ้ดัการประชุมวางแผนวิเคราะห์ประเมินหลกัสูตร  และส ารวจความตอ้งการ

ของสถานประกอบการ   โดยจดัท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมการพฒันาหลกัสูตร  มีการจดัท าแผนการเรียนรู้เนน้ฐาน
สมรรถนะ    โดยออกเป็นค าสัง่แต่งตั้งคณะท างาน  และจดัท าตารางปฏิบติังานฝ่ายวิชาการ 

-ความพยายาม  ทางวิทยาลยัฯ  จดัท าแผนงานวิชาการและกระบวนการท างานเนน้ฐานสมรรถนะ  ท าแบบ
ส ารวจความตอ้งการของสถานประกอบการและกระบวนการท างาน  รายงานประชุมคณะท างาน  จดัท าและปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยา่งต่อเน่ือง 

-ผลสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  วิทยาลยัไดป้ฏิบติัตามประเด็นพิจารณา  5  ขอ้  มีคะแนน  5 คะแนน   
อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจขอ้มลูความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มี 
3. สถานศึกษามีการทดลองใชห้ลกัสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพฒันาแลว้ตามขอ้ (1)-(4) ไม่เกิน 3 

ปีไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 



 

 

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

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1.ขอ้มลูสาขางานท่ีเปิดสอน 
2.รายงานการส ารวจความตอ้งหรือความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
3.แบบตอบรับความร่วมมือกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.หลกัฐานการประเมินหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 



 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 
 วธิีด าเนินการ   

-ความตระหนัก  ฝ่ายวิชาการด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามรายวิชาท่ีสอน  โดยใหร้ะบุวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย  เนน้สมรรถนะอาชีพรวมถึงตอ้งบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมต่าง ๆ รวมถึงการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นทุกรายวิชา 
 - ความพยายาม  ฝ่ายวิชาการก าหนดรูปแบบการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหค้รูน าไปใช ้ และส่งแผนการ
เรียนรู้ท่ีจดัท าเรียบร้อยแลว้  ไปใชใ้นการเรียนการสอนต่อไป  โดยบนัทึกลงในแบบท่ีก าหนด 
 -ผลสัมฤทธิ์     ฝ่ายวิชาการด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน   มีครูจดัท าแผนการเรียนรู้ร้อยละ  70 – 79.99  อยูใ่นระดบัดี                                                                                                                                                                                                                                               
  

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาดว้ย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูท่ีด  าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

3. สถานศึกษามีครูท่ีด  าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

4. สถานศึกษามีครูท่ีด  าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

5. สถานศึกษามีครูท่ีด  าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

- 

หมายเหตุ  ใส่ค่าร้อยละใหต้รงกบัหวัขอ้ตามประเด็นพิจารณา 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 



 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น(1)  1 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. แบบบนัทึกการจดัการเรียนรู้ของครู 
2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบสมรรถนะ 
3. งานวิจยัในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 

วธิีด าเนินการ  
ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  โดยฝ่ายวิชาการ  มีค  าสัง่มอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน  เพ่ือใหค้รูผูส้อ

ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
ความพยายาม  ฝ่ายวิชาการมีการตรวจสอบ  ติดตามการสอนของครู  ดว้ยการจดัใหม้ีนิเทศการสอนรวมถึงใหค้รู

ท าบนัทึกหลงัการสอน  เพ่ือน าผลไปจดัท าวิจยั  เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน   
ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลยัฯ  มีระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดี

มาก 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจดัการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหม้ีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนและใหค้รูแต่ละคนท า
บนัทึกหลกัการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวชิาที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการสอนดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนไปจดัท าวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหา
หรือพฒันาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวชิาที่สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการวิจยัไปแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวชิาที่สอน 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 



 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1.รายวิชาทั้งหมดตามแผนการเรียนทุกชั้นปี  ทุกแผนกวิชา 
2.ค าสัง่มอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
4.รายงานสรุปผลการนิเทศการสอน 
5.รายวิชาท่ีครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียน 



 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีที่  2.4 ระดับคุณภาพในการวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
 วธิีด าเนินการ 
 - ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ด  าเนินการใหค้รูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑ ์ วิธีการวดัและประเมินผลให้
ผูเ้รียนทราบทุกรายวิชาท่ีสอน  โดยใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน  เนน้ให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวดัผล  ประเมินผล  และน าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน
ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
 - ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมครูและบุคลากร  ใหรั้บทราบหลกัเกณฑ ์ วิธีการวดัและ
ประเมินผล  โดยมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการเป็นผูด้  าเนินการในการสร้างรูปแบบการปฎิบติัต่าง ๆ ใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและยดึถือปฏิบติั 
 - ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลยัฯ  มีระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา  ปฎิบติัตาม
ประเด็น  5  ขอ้  ค่าคะแนน  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑ ์ วิธีการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียน
ทราบทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน มี 
3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุก

รายวิชาท่ีสอน 
มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใหเ้ป็นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวิชาท่ี
สอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะ
ผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 



 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1. ขอ้มลูครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 
2. ค าสัง่มอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอนหรือรายงานการประชุม  
3. ระเบียบหลกัเกณฑ ์ วิธีการวดัและประเมินผลในแผนการจดัการเรียนรู้ 
4. แผนการจดัการเรียนรู้  
5. แบบประเมินผลในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้แีผนงานในการประสานงานสถานประกอบการ  หรือหน่วยงานในการส่ง
นกัศึกษาเขา้ฝึกงาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาไดม้ีประสบการณ์  ก่อนจบการศึกษาและตอ้งไปท างาน  
โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
 - ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  จดัใหม้ีการปฐมนิเทศนกัศึกษาก่อนออกไปฝึกงาน  จดัครูออกนิเทศนกัศึกษา  เพื่อ
ตรวจติดตามคุณภาพของนกัศึกษาท่ีไปฝึกงาน  รวมถึงมีการประเมินผล  2  ส่วน  คือส่วนของสถานประกอบการ  และ
วิทยาลยัฯ  และน าผลจากการไดต้รวจนิเทศ  ซ่ึงไดส้มัภาษณ์ปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ  กบัผูป้ระกอบการโดยตรง  มา
พฒันาแกไ้ข  กระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการต่อไป 
 -ผมสัมฤทธิ์  วิทยาลยัฯ มรีะดบัคุณภาพในการฝึกงาน  โดยปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา  5 ขอ้  ค่าคะแนน  5  
คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 
 ผลการด าเนินการ 
ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง

ผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตรงหรือสมัพนัธก์บังาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการในสถานประกอบการ 

หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสมัมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสมัมนา 
มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 



 

 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1. แบบตอบรับจากสถานประกอบการ 
2. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 
3. แบบประเมินส าหรับสถานประกอบการ 
4. แบบตรวจนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 
5. ผลการประเมินนกัศึกษาฝึกงาน 



 

 

สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  2 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
2.1 5 ดีมาก 
2.2 4 ดี 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 5 ดีมาก 
2.5 5 ดีมาก 
รวม 24 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ ตวั
บ่งข้ีที่ 2.1 ถึง ตวับ่งช้ีที่ 
2.5 หารดว้ย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจยัที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 

1. วิทยาลยัฯ  มีค  าสัง่มอบหมายงาน  และวิธีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เช่น มีนิเทศการสอนทุกภาคเรียน  
เพ่ือพฒันาปรับปรุงครูผูส้อนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   

2.   การวดัผลประเมินผลมีระบุในแผนการจดัการเรียนรู้  และครูผูส้อนแจง้นกัศกึษาทุกคน  ในชัว่โมงแรกของ
การสอทุกภาคเรียน  

3. วิทยาลยัฯ  มีผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีพร้อมจะรับขอ้เสนอแนะ  
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต า่กว่าด)ี 
 - 



 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจดัการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการพฒันาสถานศึกษา  และร่วมกนัพิจารณาแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
 - ความพยายาม  คณะกรรมการสถานศึกษา  มีการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายและตราสาร
ของวิทยาลยัฯ  จดัการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ  2  คร้ัง 
 -ผมสัมฤทธิ์   ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีคะแนน  5  คะแนน  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  ดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั ตามท่ีก  าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มี 
2 สถานศึกษาด าเนินการใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัอยา่งนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัปฏิบติังานตามอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษาและมีผลการ
ประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉล่ีย 4.43 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัเพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 



 

 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

 
 

1.  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาคดัเลือก ตอ้งมีกระบวนการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิ 
2.  การประเมิน ตอ้งประเมินตามหลกัธรรมาภิบาลประเมินหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 
2550 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  ประเมินหนา้ท่ีตามเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายนอก ขอ้ 8.1   

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบั 
สถานศึกษา 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบั 
สถานศึกษา 

3. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  และผูท้รงคุณวุฒิ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

หมายเหตุ  
 

 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  
ตวับ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  โดยใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนก  รวมถึงแผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยมอบหมายฝ่ายประกนัคุณภาพภายในเป็นผูด้  าเนินการ 
 - ความพยายาม  ฝ่ายประกนัคุณภาพเป็นผูร้วบรวมงาน แผนงานต่าง ๆ จากทุกฝ่าย  รวมถึงมีการตรวจ  ติดตาม
ผลการปฏิบติังาน  เพื่อน าผลไปพฒันาปรับปรุง 
 -ผมสัมฤทธิ์     ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา  มีคะแนน  5  คะแนน  อยูใ่นระดบั
คุณภาพ  ดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มี 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

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

5 

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

4 



 

 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

- แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน  

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติัการของสถานศึกษา  



 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยั ฯ  มีการก าหนดเอกลกัษณ์  และอตัลกัษณ์ของสถาบนั  โดยใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่าย  
ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนด 
 - ความพยายาม  มีการจดัท าโครงการใหเ้ป็นไปตาม  ปรัชญา  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์  ของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน   
 -ผลสัมฤทธิ์   ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์  มีคะแนน  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ  
ดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั มี 
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 
 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 



 

 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

- รายงานแสดงการใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดอตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  โดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานท่ีสอดคลอ้งกบั ปรัชญา ของสถานศึกษา



 

 

มาตรฐานที ่ 3     ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

วธิีด าเนินการ  
- ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  บริหารจดัการโดยการปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั  คือ  สช.  และ

ไดรั้บความเห็นชอบ  รวมถึงน าขอ้คิดเห็นจากกรรมการสถานศึกษา  ในการน าไปพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
- ความพยายาม  ฝ่ายบริหารจดัประชุมครูเป็นประจ าทุกภาคเรียน  รวมถึงจดัประชุมผูป้กครอง  ภาคเรียนละ  1  

คร้ัง  เพ่ือใหเ้กิดเครือข่ายผูป้กครอง  รับฟังความคิดเห็นท่ีผูป้กครองเสนอ  จดัโครงการกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  วนั
พ่อแห่งชาติ  เพ่ือใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมมากข้ึน  รวมถึงมีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผูน้  าบริหาร
สถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 

-ผลสัมฤทธิ์   ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ได ้ 5  คะแนน  อยูใ่น
ระดบัคุณภาพ  ดีมาก 

 
ผลการด าเนินการ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 4 คร้ัง 
3 สถานศึกษามีการจดัประชุมผูป้กครอง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา  

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2  คร้ัง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลยั ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทัง้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการพฒันา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย 4.30 

 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 
ดีมาก 5 ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 



 

 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 
พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1.รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
2.รายงานการประชุมผูป้กครอง  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา 
3.แบบประเมินการบริหารงานและภาวะผูน้  าของผุบ้ริหารวิทยาลยั  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 วธิีด าเนินการ  

 - ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ใหค้วามส าคญัถึงการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ  ในการน ามาบริหารจดัการใหม้
คุณภาพ  รวมถึงสามารถใหบุ้คลากร  นกัเรียน  นกัศึกษา  น าขอ้มลูใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ความพยายาม  ฝ่ายบริหารของวิทยาลยัฯ  มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูท่ีเป็น
ปัจจุบนัและครบถว้น 

-ผลสัมฤทธิ์   ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษา  5  คะแนน  อยูใ่น     
         ระดบัคุณภาพดีมาก 

 
ผลการด าเนินการ 

ที่ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีขอ้มลูพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้มลูอ่ืน ท่ีจ  าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถว้น

และเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองขอ้มลูสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มลู 
มี 

2 สถานศึกษามีการพฒันาฐานขอ้มลูสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั มี 
3 สถานศึกษาใหค้รู บุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลู

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ค่าเฉล่ีย 4.2 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 



 

 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 

หมายเหตุ 

- ระบบฐานขอ้มลู หมายถึง การจดัเก็บขอ้มลูดว้ย คอมพิวเตอร์อยา่งเป็นระบบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบ ารุงรักษา   
ขอ้มลูสารสนเทศ ใหม้ีความถกูตอ้ง ทนัสมยั และสามารถเรียกใชข้อ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาท่ีตอ้งการ และ        
ลดความซ ้าซอ้นของขอ้มลู ระบบฐานขอ้มลูท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยการก าหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มลูและ    
สิทธิการเขา้ถึงขอ้มลู ระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ    
เกิดข้ึนกบัฐานขอ้มลู 

 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

- รายช่ือฐานขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีครบถว้น  เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั  
    ไดแ้ก่  ขอ้มลูทัว่ไปของสถานศึกษา ขอ้มลูนกัเรียน นกัศึกษา ขอ้มลูตลาดแรงงาน ขอ้มลูบุคลากร  
    ขอ้มลูงบประมาณและการเงิน ขอ้มลูหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ขอ้มลูครุภณัฑ ์  
    ขอ้มลูอาคารสถานท่ี และขอ้มลูพ้ืนฐานของจงัหวดั  

- ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 
 



 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้กีารมอบหมายแต่งตั้งฝ่ายปกครอง  ใหด้  าเนินการบริหารความเส่ียง  โดยให้
ก  าหนดนโยบายและใหน้ าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
 - ความพยายาม    ฝ่ายปกครอง  ด  าเนินการจดัตั้งคณะท างาน  และจดัท าระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ใหค้ณาจารยถื์อ
ปฏิบติัต่อผูเ้รียน  รวมทั้งจดัท าโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
 -ผมสัมฤทธิ์  วิทยาลยัฯ มรีะดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง โดยปฏิบติัตามประเด็นพิจารณา  5  ขอ้  
คะแนน  5 คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย        
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะวิวาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสงัคม ดา้นการพนนั
และการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและ
ผูป้กครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง มี 
5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น มี 
 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

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

4 



 

 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. ค าสัง่แต่งตั้ง 
2. นโยบายความเส่ียงทั้ง  5  ดา้น 
3. โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียง ทั้ง  5  ดา้น 

 



 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจดัระบบดูแลผู้เรียน 
 วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้กีารมอบหมายแต่งตั้งฝ่ายปกครอง  เป็นผูรั้บผดิชอบระบบดูแลผูเ้รียน  มีการจดั
ประชุมผูป้กครอง  และปฐมนิเทศผูเ้รียนเป็นประจ าทุกภาคเรียน 
 - ความพยายาม    ฝ่ายปกครอง  ด  าเนินการจดัตั้งคณะท างาน  และจดัท าระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ใหค้ณาจารยถื์อ
ปฏิบติัต่อผูเ้รียน  มีก  าหนดใหน้กัเรียนนกัศึกษาพบครูท่ีปรึกษา  Home Room  แจง้ผลการเรียนใหผู้ป้กครองทราบ  
รวมทั้งจดัท าโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
 -ผมสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน  5 คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
ผลการด าเนินการ 
หวัขอ้ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศกึษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษาอยา่งนอ้ยสปัดาห์
ละ 1 คร้ัง 

3 คร้ัง/สปัดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศกึษาแก่ผูเ้รียนอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ มี 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 



 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างาน  ค  าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. โครงการประชุมผูป้กครอง   
3. กิจกรรม Home  Room 



 

 

มาตรฐานที่   3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถานศึกษาและ     
                 การใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร โรงฝึกงาน ศูนย์วทิยบริการ  

วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการวางแผนปฏิบติัการโดยมีการมอบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายอาคารสถานท่ีเป็นผูดู้แล
รับผดิชอบ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะครู  นกัเรียนนกัศึกษา  และบุคลากรทุกฝ่าย  มีการจดัท าโครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในสถานศึกษา  การจดัหาวสั ดุ  ครุภณัฑท่ี์สร้างมาจากอุปกรณ์ท่ีเหลือใชก้ลบัมาใชง้านใหม่ส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่น
ของนกัศึกษา  ทางดา้นระบบป้องกนัความปลอดภยัไดมี้แผนงานมีวิธีการสอนใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์   มีการติดตั้งชุด
ดบัเพลิงพร้อมใชง้านไวทุ้กชั้นเรียนภายในอาคารเรียน  มีแผนงานซ่อมบ ารุงรักษาอุปกร ณ์เคร่ืองมือในหอ้งเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการ 
 -ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  ไดด้  าเนินนโยบาย  โครงการกิจกรรม /งานก ากบั  ติดตามผล  ฝ่ายอาคารสถาน ดูแล
อาคารเรียนและพ้ืนท่ีส่วนรวมของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  มอบหมายใหค้ณะครูและนกัศึกษาดูแลความสะอาด
ตลอดจนการประหยดัพลงังานโดยการปิด-เปิดไฟฟ้าใชใ้นหอ้งเรียนและในอาคารเรียน  ทั้งก่อน- หลงัการใชห้อ้งเรียน  
ปรับปรุงภูมิทศัน์  ปลกูตน้ไม ้ ปรับปรุงบริเวณสถานทีพกัผอ่น  ไดติ้ดตั้งชุดดบัเพลิงพร้อม ใชง้านมีความอธิบายหรือป้าย
แสดงวิธีใชไ้วทุ้กชั้นเรียนภายในอาคารเรียน  มีป้ายค าเตือนเร่ืองความป ลอดภยัและมีความสะดวกในการหยบิใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์และการด าเนินงานตามแผน  PDCA  ดงัน้ี 
 1. สร้างความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ดว้ยความปลอดภยั 
 2. ติดป้ายเพื่อแสดงวิธีการใชง้านของอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 3. บนัทึกการซ่อมบ ารุงรักษาใหอ้ยูส่ภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 -ผลสัมฤทธิ์    วิทยาลยัฯ  มีระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและ     
การใชอ้าคารเรียนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศนูยว์ิทยบริการ  โดยมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดบัคุณภาพดี
มาก  
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์
ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานศนูย์
วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ

สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศนูยว์ิทย
มี 



 

 

บริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51  – 5.00 ค่าเฉล่ีย  3.53 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
 หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1. แผนงาน  โครงการ  ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกาและการใชอ้าคาร
สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  ศนูยว์ิทยบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของครุและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
3. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคาร

สถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  ศนูยว์ิทยบริการโดยครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผูเ้รียน  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 



 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ 

วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดม้กีารมอบหมายใหฝ่้ายธุรการ  เป็นผูรั้บผดิชอบจดัท าแผนงานการปฎิบติังาน  
รับผดิชอบในเร่ืองการจดัซ้ือวสัดุประจ าปี 
 - ความพยายาม    ฝ่ายจดัซ้ือวสัดุตามแผนงาน   จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีตอ้งการ  มีการประเมิน
ความพึงพอใจการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละคอมพิวเตอร์  โดยบุคลากรทุกฝ่ายและนกัเรียน  นกัศึกษา 
 -ผมสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์  5 คะแนน  อยูใ่น
ระดบัคุณภาพดีมาก 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ

คอมพิวเตอร์ 
มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ

คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 ค่าเฉล่ีย  3.56 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 



 

 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1.แผนงานการจดัสรรงบประมาณการบริหารจดัการวสัดุ  อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
2.รายงานประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ โดยครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
3.ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการ  



 

 

มาตรฐานที ่ 3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วธิีด าเนินการ  
 -ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  โดยฝ่ายบุคลากร  จดัท าโครงการในการพฒันาครูและบุคลกรทางการศึกษาในทุก
ดา้น เช่น  การส่งเสริมในดา้นเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ  จดัใหมี้ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทและปริญญาเอ ก  
ส่งเสริมในดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีการจดัส่งครูเขา้อบรมร่วมกบัวดั  หรือหน่วยงาน
ราชการ  ส่งเสริมดา้นสวสัดิการชีวิตการเป็นอยู ่ มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างสุข  เช่น  พาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  การ
จดัเล้ียงวนัเกิด  มีกองทุนใหย้มื  กองทุนสวสัดิการบุตรหลานเรียนต่อฟรี 
 -ความพยายาม  ฝ่ายบุคลากร  เป็นผูร้วบรวมเอกสารและสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 
 -ผลสัมฤทธิ์    วิทยาลยัฯ  มีระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าคะแนน  5  
คะแนน  ระดบัคุณภาพดีมาก  
 
ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการฝึกอบรมดา้น
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 

75 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บทุนการศึกษา ทุน
วิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 

75 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา้ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องคก์รภายนอก
ตรงกบัสาขาวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 

75 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 

80 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งดา้นวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์ร
ภายนอกไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 

70 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 



 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. ขอ้มลูครูและบุคลากรในระบบ 
2. ขอ้มลูครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกอบรมต่าง ๆ ดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.  ขอ้มลูครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา   
4.  ขอ้มลูครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม 
5. ขอ้มลูครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ

หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก 



 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  โดยผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการบริหารงานการเงินและงบประมาณ  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  โดยมีการจดัสรรค่าใชจ่้ายเ ก่ียวกบัการบริหารจดัการค่าวสัดุฝึก 
อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอน  รายจ่ายในการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการ
จดัประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั  มีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดา้นการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 -ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  มีการจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่าย  และจดัท างบการเงิน  ในสมุดบญัชีเป็นประจ า   
 -ผลสัมฤทธิ์    ระดบัคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณโดยมีค่าคะแนน  5 คะแนน  ระดบั
คุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา 
งบด าเนินการ 

(1) 

งบ
รายจ่าย 

(2) 

ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(ม ี/ ไม่ม)ี 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของงบด าเนินการ 

4,198,677.50 

1,352,190 32.20 มี 

2 
สถานศึกษามีรายไดห้รือมีมลูค่าของผลผลิต ผลงาน
จากการใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 25 ของค่าวสัดุฝึก 

(3) = 100 x รายได ้หรือ
มูลค่าผลผลิต / ค่าวสัดุฝึก 

ไม่มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 1 ของงบด าเนินการ 

626,206 14.9 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู
และผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจยัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

219,500 5.22 มี 

5 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ดา้นการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
612,966 14.60 มี 



 

 

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

5 ของงบด าเนินการ 
 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ  
1.สมุดบญัชี  และงบการเงิน  ใบส าคญัการเบิกจ่าย 



 

 

มาตรฐานที่  3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศ 
                            และหรือต่างประเทศ 

-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีความประสงคใ์นการพฒันาระดมทรัพยากรใน การจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือใชเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาสถาบนัและประเทศใหส้ามารถเป็น
ศนูยก์ลางหรือมีเครือข่ายในการร่วมกนัจดัการดา้นอาชีวศึกษา   
 -ความพยายาม  มีการระดมทรัพยากรบุคคลในวิทยาลยัฯ  การเชิญผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาเป็นท่ีปรึกษา  จดัส่งครู
และบุคลากร  ร่วมการประชุม  สมัมนา  หรืออบรมกบัหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 

-ผลสัมฤทธิ์    ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศ 
                            และหรือต่างประเทศโดยมีค่าคะแนน  5  คะแนน  ระดบัคุณภาพดีมาก  
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ท่ีเปิดสอน 

ร้อยละ  94 

3 สถานศึกษามีจ  านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษากบัสถานศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 20 แห่ง 

25  แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน  ๆเช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 5 รายการ 

6  รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทัง้ในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 



 

 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 

1.โครงการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา 
2.หนงัสือตอบรับเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละสาขา 



 

 

สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  3 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 5 ดีมาก 

3.6 5 ดีมาก 

3.7 5 ดีมาก 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 5 ดีมาก 

3.11 5 ดีมาก 
3.12 5 ดีมาก 
รวม 60 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตวับ่งช้ีที่ 3.1 ถึง       ตวั
บ่งช้ีที่ 3.12 หารดว้ย 12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจยัที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 วิทยาลยัฯ  มีการด าเนินงานตามแผนงาน  มีความตั้งใจท่ีจะพฒันาในทุก ๆ ดา้น อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการ
จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ  
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต า่กว่าด)ี 
  



 

 

มาตรฐานที่ 4  การบริการวชิาการและวชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและวชิาชีพ 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก วิทยาลยัฯ  โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ

ชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งใหก้ารบริการแก่ประชาชน  และบุคคลทัว่ไป  เพ่ือใชเ้ป็นการน ามาประยกุตใ์ชต่้อการ
เรียนการสอนในวิทยาลยัฯ 

-ความพยายาม   วิทยาลยัฯ  จดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบ้ริการวิชาชีพ  และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ิน  โดยมอบหมายใหทุ้กสาขาวิชาจดัท าโครงการบริการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

-ผลสัมฤทธิ์   ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ
ดีมาก 

 
ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล/ม/ีไม่ม ี

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหทุ้กสาขางานด าเนินงานไม่นอ้ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 10  กิจกรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 เขา้ร่วม

โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ  80 

4. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ  75 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉล่ีย  4.53 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 



 

 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. โครงการ  / กิจกรรม  ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  สาขาวิชาละ  2  โครงการ 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  กิจกรรม 
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 



 

 

สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  4 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.1 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 
 
จุดเด่น  (ปัจจยัที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม  รวมถึงมีเครือข่ายองคก์รภายนอกท่ีขอรับบริการ 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต า่กว่าด)ี 
  
 
 



 

 

มาตรฐานที่  5 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 
ตวับ่งช้ีที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวจิยัของผู้เรียน 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก  วทิยาลยัฯ  มีนโยบายส่งเสริมใหน้กัเรียน  นกัศึกษาในระดบั  ปวช.  3  จดัท าโครงการ

ส่ิงประดิษฐ ์ หรืองานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั  โดย  3  คนต่อ 1  ช้ิน  และระดบั  ปวส. 2  จดัท า  2  คนต่อ  1  ช้ิน  
และจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานนกัเรียน  นกัศึกษา  รวมถึงจดัการประกวดผลงานภายใน  เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียน  
นกัศึกษามีความสนใจมากข้ึน  ทั้งน้ีวิทยาลยัฯ  มีส่วนร่วมในการใหทุ้นสนบัสนุนแก่นกัเรียน  นกัศึกษาท่ีมี
ความสามารถ 

-ความพยายาม  ทุกสาขาวิชาด าเนินการใหน้กัเรียน  นกัศึกษาจดัท าโครงการส่ิงประดิษฐ ์ หรืองานสร้างสรรค ์ 
หรืองานวิจยั  โดยใหฝ่้ายวิชาการเป็นผูจ้ดัการประกวดผลงานต่าง ๆ ของนกัศึกษา  และมีการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่
ผลงานต่าง ๆ ในเวบ็ไซดว์ิทยาลยัฯ 

-ผลสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยัของ
นกัเรียน  นกัศึกษา  4  คะแนน  อยูใ่นระดบัดี 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้เ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช.3 และระดบัชั้น ปวส. 2 จดัท า
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั โดยมีจ  านวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑเ์ฉล่ีย ระดบัชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดบัชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน 
: 1 ช้ิน 

มี 

3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจยัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ  61.15 

4. สถานศึกษาไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 27.20 

5.  สถานศึกษาด าเนินการใหโ้ครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ร้อยละ  2.53 

 
 



 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
ขอ้มลูโครงการ  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยั  แต่ละสาขาวิชา



 

 

มาตรฐานที่  5 ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั 
ตวับ่งช้ี  5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิยัของครู 

วธิีด าเนินการ 
-ความตระหนัก  วทิยาลยัฯ  ก าหนดนโยบายใหค้รูทุกคน  จดัท านวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 

งานวิจยั  อยา่งนอ้ยปีละ  1 คนต่อ  1  ช้ิน 
-ความพยายาม  วิทยาลยัฯ  มีความพร้อมใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการใหค้รูทุกคนจดัท านวตักรรม

ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ งานวิจยั 
 -ผลสัมฤทธิ์   ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู 
5  คะแนน  อยูใ่นระดบัดีมาก 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง 

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน จดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวิจยั 

มี 

3 สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 77.25 

4 สถานศึกษาไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ  53.56 

5 สถานศึกษาด าเนินการให ้นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัในระดบั
ชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ร้อยละ  6.78 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 



 

 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
จ านวนงานวิจยัของครูไดป้ฏิบติัตามกระบวนการท่ีครอบคลุมกระบวนการ ตงัต่อไปน้ี   
1) มีเป้าประสงค ์ 
2) มีการระบุปัญหา  

            3)  มีวิธีด  าเนินการ  
4)  มีการเก็บและบนัทึกขอ้มลู และ  
5)  มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ท่ีไดจ้ากการด าเนินการ 



 

 

สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  5 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5.1 4 ดี 
5.2 5 ดีมาก 
รวม 9 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตวับ่งช้ีที ่5.1 ถึง       ตวั
บ่งช้ีที่ 5.2 หารดว้ย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจยัที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 มีการจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนใหค้รู  บุคลากร  และนกัเรียน  นกัศึกษา  ในการสร้างนวตักรรม
ใหม่ ๆ ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยัอยา่งเพียงพอ  เพ่ือเป็นการเสริมแรง 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต า่กว่าด)ี 
  
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก 
ตวับ่งช้ี 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านการรักชาต ิเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
  วธิีด าเนินการ 
 -ความตระหนัก   วิทยาลยัฯ  มีแผนงานในการจดัท าโครงการเพื่อกระตุน้และปลกูฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม  โดยปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
 -ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เป็นผูด้  าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง  มีสรุปผลการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
 -ผลสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  5  
คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1 สถานศึกษามีจ  านวนโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่นอ้ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี  8 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกดา้น
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรมร้อยละ

80 
3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 

กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 95 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึก 

ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม โดยครูและบุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลกูฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.67 



 

 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1.โครงการ/กิจกรรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจทุกโครงการ  และจ านวนครู  บุคลากร  นกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 



 

 

มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 
ตวับ่งช้ี 6.2    ระดับคุณภาพในการจดัโครงการ กจิกรรม ในด้านปลูกฝังจติส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีแผนงานในการจดัท าโครงการในดา้นปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 

โดยปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
 -ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เป็นผูด้  าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง  มีสรุปผลการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
 -ผลสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการจดัโครงการ กิจกรรม ในดา้นปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 
  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
หวัขอ้ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ  านวนโครงการ กิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    
ไม่นอ้ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

มี  5 กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมปลกูฝังจิตส านึก ดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  80 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรมปลกูฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลกูฝังจิตส านึกดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.61 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 



 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1.โครงการ/กิจกรรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัโครงการ กิจกรรม ในดา้นปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์

ธรรมชาติ 
2.ผลการประเมินความพึงพอใจทุกโครงการ  และจ านวนครู  บุคลากร  นกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ



 

 

มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 
ตวับ่งช้ี 6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกฬีาและนันทนาการ 
 วธิีด าเนินการ  

-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีแผนงานในการจดัท าโครงการในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ โดย
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  ทั้งการแข่งขนัภายในวิทยาลยัฯ  และไปร่วมกบัภายนอก 
 -ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เป็นผูด้  าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง  และไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจน 
 -ผลสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการจดัในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพ
ดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1. สถานศึกษามีจ  านวนโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ไม่นอ้ย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

6  กิจกรรม 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬา
และนนัทนาการ 

ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 75 

3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ   95 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬา
และนนัทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  4.56 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 



 

 

เกณฑ์การตดัสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1.โครงการ/กิจกรรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัโครงการ กิจกรรม ในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ  
2.ผลการประเมินความพึงพอใจทุกโครงการ  และจ านวนครู  บุคลากร  นกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ



 

 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 
ตวับ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วธิีด าเนินการ    
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  มีการก าหนดนโยบายในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยใหผู้ส้อนจดัท าแผนการเรียนรู้  โดยใหบู้รณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ความพยายาม  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  และฝ่ายวิชาการ  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  มีการจดับอร์ด  หรือท าป้ายประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้ทั้งนกัเรียน นกัศึกษา  และครูได้
ศึกษาแนวปฎิบติั  จดัไปทศันศึกษาดูงานแนวเศรษฐกิจพอเพียงในทอ้งถ่ินต่าง ๆ  รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจ   
 - ผลสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  
  

ผลการด าเนินการ 
หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

มี  2  กิจกรรม 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร 
เขา้ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ  90 

4. สถานศึกษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ปลกูฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 

5.00 
ค่าเฉลี่ย  4.  28 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 



 

 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
  1.โครงการ/กิจกรรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัโครงการ กิจกรรม ในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. รายงานผลการด าเนินงาน  และผลการประเมินความพึงพอใจ



 

 

สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  6 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 
รวม 20 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตวับ่งช้ีที่ 6.1 ถึง       ตวั
บ่งช้ีที่ 6.4หารดว้ย 4 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจยัที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 วิทยาลยัฯ  มีแผนการด าเนินงานเพ่ิมจากปี  54  เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าวิทยาลยัฯ  มีความตั้งใจท่ีจะปลกูฝัง
จิตส านกัใหก้บัครู  บุคลากร  และนกัเรียน  นกัศึกษา 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต า่กว่าด)ี 
  
 
 



 

 

มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

วธิีด าเนินการ (แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 
 -ความตระหนัก วิทยาลยัฯ  ใหค้วามส าคญักบัการท างานอยา่งเป็นระบบ  จึงจดัใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  และจดัใหม้ีโครงการต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม  
รวมถึงมีเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  กิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบติัการสร้างความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพ
เป็นประจ าทุกปี 
 -ความพยายาม    
 1. จดัใหม้ีระบบกลไกการประกนัคุณภาพระดบัสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกนั
คุณภาพตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  รวม  7  มาตรฐาน  35  ตวับ่งช้ี  มีแผนงานด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ  มีการติดตามผล  จดัอบรมช้ีแจง  คู่มือประกนัคุณภาพรวมถึงแจง้เกณฑก์ารประกนัคุณภาพ  และน าผล
การประเมินมาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 2. มีการจดัการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกบักระบวนการ  ขั้นตอนการจดัท ารายงานประเมินตนเอง  
โดยใหบุ้คลากรภายในวิทยาลยัฯ  มีส่วนร่วม 
 3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพงาน  โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4. จดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
 5. รายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหาร 
 -ผลสัมฤทธิ์  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน  5  คะแนน  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 

ผลการด าเนินการ 

หัวข้อ ประเด็นการพจิารณา ผล(ม/ีไม่ม)ี 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาไดด้  าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาไดจ้ดัใหม้ีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจดัใหม้ีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 



 

 

5 สถานศึกษาไดจ้ดัใหม้ีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
1. แผนพฒันาสถานศึกษา 
2. แผนงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.  แผนปฏิบติัการประจ าปี 
4. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน



 

 

 
มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

วธิีด าเนินการ  
-ความตระหนัก  วิทยาลยัฯ  ไดด้  าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  2555  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  ก  าหนดใหทุ้กสาขางาน  สาขาวิชา  ผูบ้ริหาร  ครูทุกคน  ร่วมกนัจดัท ารายงาน
ประเมินตนเอง  ก  าหนดใหม้ีการประเมินตรวจสอบ  ติดตาม  ผลการปฎิบติังานโดยคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

-ความพยายาม  ผูบ้ริหาร  ครูทุกคน  ทุกสาขางาน  สาขาวิชา  ร่วมกนัจดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน  
และสรุปผลการด าเนินงาน  จดัท า  ตรวจสอบเอกสาร  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อตน้สงักดั  (สช.) 
 -ผลสัมฤทธิ์   ระดบัคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 

ผลการด าเนินการ 
ตารางที่  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา 2555 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี ผลการตดัสินตามเกณฑ์ 
ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1 1.1  /    
 1.2 /     
 1.3 /     
 1.4  /    
 1.5     / 
 1.6      
 1.7     / 
 1.8  /    
 1.9 /     
2 2.1 /     
 2.2  /    
 2.3 /     
 2.4 /     
 2.5 /     
3 3.1 /     
 3.2 /     



 

 

มาตรฐาน ตวับ่งช้ี 
ผลการตดัสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 3.4 /     
 3.5 /     
 3.6 /     
 3.7 /     
 3.8 /     
 3.9 /     
 3.10 /     
 3.11 /     
 3.12 /     
4 4.1 /     
5 5.1  /    
 5.2 /     
6 6.1 /     
 6.2 /     
 6.3 /     
 6.4 /     
7 7.1 /     

รวม 25 5 0 0 2 
  
    รวมตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน    25  ตวับ่งช้ี   
 

ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตดัสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตวับ่งช้ี และไม่มีตวับ่งช้ีใดอยูใ่นเกณฑต์อ้ง

ปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
5 



 

 

ดี 24 – 33 ตวับ่งช้ี 4 
พอใช ้ 18 – 23 ตวับ่งช้ี 3 

ตอ้งปรับปรุง 12 – 17 ตวับ่งช้ี 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากว่า 12 ตวับ่งช้ี 1 

     หมายเหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  ตวับ่งช้ี 

และมีตวับ่งช้ีท่ีเหลือบางตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบั 2 ตอ้งปรับปรุง หรือ 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  จะไดร้ะดบั 4  ดี  

หลกัฐานและเอกสารอ้างองิ 
มาตรฐานและตวับ่งช้ีในรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา



 

 

 
สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่  7 

 
มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 4 ดี 
7.2 4 ดี 
รวม 8 ด ี

คะแนนเฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตวับ่งช้ีที่ 7.1 ถึง ตวั
บ่งช้ีที่ 7.2 หารดว้ย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเด่น  (ปัจจยัที่สนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพดีขึน้ไป) 
 วิทยาลยัฯ  ใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพภายใน  โดยมีคณะผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากรภายใน  นกัเรียน  
นกัศึกษา  รวมถึง ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  จึงท าใหก้ารด าเนินงานภายในสถานศึกษาด าเนินการไปดว้ย
ความเรียบร้อยตามแผนงาน  หรือโครงการต่าง ๆ 
 
จุดควรพฒันา  (ปัจจยัที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้ระดับคุณภาพต า่กว่าด)ี 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตอนที่ 4 

สรุปและแนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2555 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1    
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  4 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 4 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.6   
ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.8 4 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.9 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 29 ดี 

คะแนนเฉลีย่ 3.62 ดี 

มาตรฐานที่ 2   
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 4 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 24 ดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.8 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   



 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.4 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.5 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.6 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.7 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.8 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.9 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.10 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.11 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.12 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 60 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5   
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 4 ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 9 ดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6   
ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6.2 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.3 5 ดีมาก 



 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.4 5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7   
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.5 ดีมาก 

  

ผลการประเมนิคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 

1. ระดบัตวับ่งช้ี 

1.1 ตวับ่งช้ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน  จ  านวน  32  ตวับ่งช้ี 

1.2 ตวับ่งช้ีท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน จ  านวน   2  ตวับ่งช้ี 

2.  ระดบัมาตรฐาน 

 2.1 มาตรฐานท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน จ  านวน 6  มาตรฐาน 

 2.2 มาตรฐานท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน จ  านวน  1  มาตรฐาน 

3.  ผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั 

                           ผา่นเกณฑก์ารประเมิน                        ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 

 จุดเด่น 
33. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
34. ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน 
35. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
36. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจาการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่

ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 
37. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี 



 

 

38. ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผูส้ าเร็จการศึกษา 

39. ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนุรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

40. ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
41. ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
42. ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
43. ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 
44. ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
45. ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
46. ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
47. ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
48. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษา 
49. ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
50. ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 
51. ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี  

หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  ศนูยว์ิทยบริการ 
52. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และคอมพิวเตอร์ 
53. ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
54. ระดบัคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
55. ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา  กบัเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ

ต่างประเทศ 
56. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
57. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของผูเ้รียน 
58. ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวิจยัของครู 

59. ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 

60. ระดบัคุณภาพในการจดัโครงการ กิจกรรม ในดา้นปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติ 
61. ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
62. ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
63. ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 



 

 

64. ระดบัคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 จุดที่ต้องพฒันา 

3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  (V-NET)  
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 

แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

1. วิทยาลยัฯ  ควรเตรียมคว ามพร้อมในเร่ืองการทดสอบ V-NET  ใหก้บันกัเรียน  นกัศึกษาท่ีจะ
ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใหน้กัเรียน  นกัศึกษา  มีจ  านวนท่ีสอบผา่นเพ่ิมข้ึน 

2. วิทยาลยัฯ  ควรปรับวิธีการเรียนการสอน ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  รวมถึงมีการติดตามนกัเรียน  
นกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการเรียน  กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจมากข้ึน 

3. วิทยาลยัฯ  ควรจดักิจกรรมให้นกัเรียน  นกัศึกษา  ไดแ้สดงความสามารถทางดา้นวิชาการเพ่ิมข้ึน
ควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  มาใหค้วามรู้ใหค้รอบคลุมทุกสาขาวิชาอยา่งสม ่าเสมอ   เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ยิง่ข้ึน 

4. วิทยาลยัฯ  ควรเพ่ิมงบประมาณในดา้น การสนบัสนุนเก่ียวกบัผลงานนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 

ส าหรับงานท่ีมีแนวโนม้สามารถน าไปเป็นประโยชน์สูงสุดได ้ และส่งประกวดอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ก 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน  (ฉบับปรับปรุง  2556) 
ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 

และ 

ค าส่ังแต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555   
เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจดัท ารายงานประเมนิตนเอง  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าส่ังวทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 
ที่ วพท. 015 / 2555 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน  (ฉบับปรับปรุง  2556) 
ประจ าปีการศึกษา 2555 - 2556 
................................................... 

 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกฎกระทรวงว่า
ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  ใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการประกนัคุณภาพ
ภายใน และใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามาตรฐานท่ีก  าหนดและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลี
กรุงเทพ จึงขอแต่งตั้ง  บุคลากรครู  และเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่าย   รับผดิชอบด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน ดงัมี
รายนามต่อไปน้ี 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหนา้ท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน วางแผนและพฒันา งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา    จดัท าคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพภายในและ  จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ประกอบดว้ย 

 1.1  นายดวงฤทธ์ิ    เบ็ญจาธิกุล   ชยัรุ่งเรือง    ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ         ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้  านวยการวิทยาลยัฯ             รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสุธีรา     ครุฑอว้น      หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
 
2.  คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบปรับปรุง แกไ้ขเคร่ืองมือประเมินตามมาตรฐาน
และตวับ่งช้ีท่ีก  าหนดและด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานที่  1    ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตวับ่งช้ี  

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ             เบ็ญจาธิกุล          ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล     ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ประธานกรรมการ 



 

 

2.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวสาริ  ใจอารีย ์ กรรมการ 
4. นางสาวแคทลียา กาสี  กรรมการ 
5. นายเอกชยั  มณีรัตน์  กรรมการ 
6. นางสาวสุรสา     สีสนั  กรรมการ   
7. นางสาวศศิชานนัท ์   จนัทร์เปรียง กรรมการ 
8. นางสาววาสนา    มุงคุณค าชาว      กรรมการ 
9.  นางสาวบงการ สุทธิสุข  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวศรัญญา นิลขาว  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 
รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  1.1   ร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม  2.00  ข้ึนไป 
 

นางสุธีรา  ครุฑอ้วน  และนางสาวแคทลยีา กาสี 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.2 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน   ชุมชน  ท่ีมีต่อ

คุณภาพผูเ้รียน  
นายเอกชัย มณรัีตน์ 
 รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  1.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
นางสาวสุรสา    สีสัน  และนางสาวศศิชานันท์    จนัทรเปรียง 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.4 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบั 
     ชาติดา้นอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ 

ข้ึนไป 
 

นางสาวสุรสา    สีสัน  และนางสาวศศิชานันท์   จนัทร์เปรียง 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.5 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการ ศึกษาระดบัชาติ

ดา้นอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่ม
วิชาภาษาองักฤษ 

นางสาววาสนา   มุงคุณค าชาว     
รับผดิชอบ         ตวับ่งช้ีท่ี  1.6 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
                                                  สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ  หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  



 

 

                                                  ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 
รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  1.7   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
 

นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 
รับผดิชอบ         ตวับ่งช้ีท่ี  1.8   ร้อยละของ ผูส้ าเร็จการศึกษาไดง้านท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือ

ศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
นางสาวบงการ สุทธิสุข    

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  1.9 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

 
มาตรฐานที่  2    ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   จ านวน   5   ตวับ่งช้ี  

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ             เบ็ญจาธิกุล          ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล     ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ประธานกรรมการ 
2.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น รองประธานกรรมการ 
3.  หวัหนา้แผนกทุกสาขา  กรรมการ 
4. นางสาววาสนา    มุงคุณค าชาว กรรมการ 
5. นางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง กรรมการ 
6. นางสาวนฤมล  หนูเกล้ียง กรรมการ      
7.  นางสาวสุรสา     สีสนั     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 
นางสาววาสนา   มุงคุณค าชาว  นางสาวนฤมล     หนูเกลีย้ง  และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 



 

 

 
นางสาวสุรสา    สีสัน   และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 

นางสาวสุรสา    สีสัน  นางสาวศศิชานันท์    จนัทร์เปรียง   และหัวหน้าแผนกวชิาทุกแผนก 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 

นางสุธีรา ครุฑอ้วน  และนางสาวแคทลยีา กาสี 
 รับผดิชอบ ตวับ่งช้ีท่ี  2.5 ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 
 
มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตวับ่งช้ี   

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล         ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบญ็จาธิกุล    ประธานกรรมการ 
2.  นายพีรวิชญ ์ เพช็ร์ทอง รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุวฒันชยั  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
4.  นางพนิตนนัท ์ พึ่งสงวนสุข กรรมการ 
5. นายกิตติพงษ ์ จนัทรคลาพฤติ กรรมการ 
6. นางสาวนฤมล  หนูเกล้ียง กรรมการ   
7.  นางสาวจนัจิรา บวัใบ  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.1 ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

            สถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.2 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และนางสุธีรา    ครุฑอ้วน 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.3 ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
 



 

 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และนายกดัดาฟี     อาบ๊ะ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
นายสุวฒันชัย เอีย่มสะอาด 

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.6 ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 

นายสุวฒันชัย เอีย่มสอาด  และนางพนิตนันท์    พึง่สงวนสุข 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.7 ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 

 
นายกติตพิงษ์    จนัทรคลาพฤต ิ

รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.8 ระดบัคุณภาพในก ารพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม  และภูมิทศัน์ของ
สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรง
ฝึกงาน  ศนูยว์ิทยบริการ 

นางสาวจนัจริา   บัวใบ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.9 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ และ

คอมพิวเตอร์ 
 

นายพรีวชิญ์   เพช็รทอง และนางสาวนฤมล    หนูเกลีย้ง 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.10  ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

นางสาวจนัจริา   บัวใบ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.11  ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

นางสาวจนัจริา   บัวใบ 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  3.12  ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา  กบั 

เครือข่ายทั้งในประเทศและ  หรือต่างประเทศ 
 
มาตรฐานที่  4    ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ  จ านวน  1  ตวับ่งช้ี 



 

 

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล           ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นายเสนาะ  ครุฑอว้น ประธานกรรมการ 
2.  นายอายทุธ  กล่ินจนัทร์ รองประธานกรรมการ 
3.  นายประสพโชค ถาวรนนัท ์ กรรมการ 
4.  นายพงศชยั  ประภสัรานนัท ์ กรรมการ 
5.  นายบุญเก้ือ  บุตรปรีชาเวช กรรมการ 
6.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

หัวหน้าแผนกและอาจารย์ในแผนกทุกสาขาวชิา 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  4.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
มาตรฐานที่  5   ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิยั  จ านวน  2  ตวับ่งช้ี    

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล         ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    ประธานกรรมการ 
2.  นายอายทุธ  กล่ินจนัทร์ รองประธานกรรมการ 
3.  นายประสพโชค ถาวรนนัท ์ กรรมการ 
4.  นายพงศชยั  ประภสัรานนัท ์ กรรมการ 
5.  นายบุญเก้ือ  บุตรปรีชาเวช กรรมการ 
6.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวแคทลียา กาสี  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสาวแคทลยีา     กาสี   และหัวหน้าแผนกและอาจารย์ในแผนกทุกสาขาวชิา 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  5.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 

หรืองานวิจยัของผูเ้รียน 



 

 

นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   และ  นางสุธีรา    ครุฑอ้วน 
รับผดิชอบ            ตวับ่งช้ีท่ี  5.2 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ 

หรืองานวิจยัของครู 
 
มาตรฐานที่  6   ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  จ านวน  4  ตวับ่งช้ี   

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล        ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล        ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นายเสนาะ  ครุฑอว้น ประธานกรรมการ 
2.  นายสวโรจน์  ด  ารงรัตนชยั รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุวิน  พิมศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นายเสนาะ ครุฑอ้วน  และฝ่ายกจิการนักศึกษา 
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.1  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ  เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  
วฒันธรรม 

 
นายเสนาะ ครุฑอ้วน  และฝ่ายกจิการนักศึกษา 

รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.2  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

นายสุวนิ    พมิศิริ   
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.3  ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 

นายสุวนิ    พมิศิริ  และนายสวโรจน์    ด ารงรัตนชัย 
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  6.4  ระดบัคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มาตรฐานที่  7   ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตวับ่งช้ี 

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ  เบ็ญจาธิกุล        ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 



 

 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล        ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
คณะกรรมการจดัท าข้อมูล  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล         ประธานกรรมการ 
2.  นายเสนาะ  ครุฑอว้น รองประธานกรรมการ 
3.  นายพีรวิชญ ์ เพช็ร์ทอง กรรมการ 
4.  นางสาวจนัจิรา บวัใบ  กรรมการ 
5.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

นางสุธีรา ครุฑอ้วน   
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 

นางสุธีรา ครุฑอ้วน   
รับผดิชอบ              ตวับ่งช้ีท่ี  7.2   ระดบัคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 

 
คณาจารย์ที่ไม่มีรายช่ือรับผิดชอบตัวบ่งช้ี  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเอกสารที่เกีย่วข้องกบังานในแผนกทุกสาขาวชิา เช่น  

งานโครงการของแผนก  งานแผนการสอน  งานวจิยัในช้ันเรียน  ส่ิงประดิษฐ์นักศึกษา 
 
คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในแต่มาตรฐาน  มหีน้าที่ดังนี ้
 1.  ประธานกลุ่ม  มีหนา้ท่ีประสานงานในกลุ่มมาตรฐานท่ีรับผดิชอบ  ดงัน้ี 
  1.1)  เป็นตวัแทนของกลุ่มเพื่อรับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานมาตรฐาน 
  1.2)  เรียกประชุมกลุ่มเพื่อน านโยบายมาแถลงใหก้ลุ่มไดท้ราบ 
  1.3)  ใหค้  าอธิบาย  ช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาต่าง  ๆ 
  1.4)  ประสานงานและแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในกลุ่มมาตรฐานท่ีรับผดิชอบ 
  1.5)  น าปัญหาของกลุ่มเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อขอค าแนะน า 
  1.6)  สรุปวิธีการด าเนินงาน 
  1.7)  สรุปผลการประเมิน 
 2.  ภายในกลุ่ม  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

2.1)  ด าเนินการตามท่ีประธานกลุ่มรับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานมาตรฐาน 
  2.2)  เสนอแนวคิด  หลกัการ  วิธีการปฏิบติั 
  2.3)  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบเคร่ืองมือ 



 

 

  2.4)  ติดตาม  ทวงถาม  และเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  2.5)  ประเมินผล 
 3.  เลขานุการกลุ่ม  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  3.1)  ด าเนินการตามท่ีประธานกลุ่มรับนโยบาย 
  3.2)  เสนอแนวคิด 
  3.3)  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบเคร่ืองมือ 
  3.4)  ติดตาม  ทวงถามและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  3.5)  ประเมินผล 
  3.6)  สรุปผลรวบรวมผลงานเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 
3.  คณะกรรมการก ากบัตดิตามการด าเนินงานของคณะท างานประกนัคุณภาพ   มีหนา้ท่ีก  ากบั  ติดตาม  ใหค้  าแนะน า
และช่วยแกปั้ญหาในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.  ฝ่ายประกนัคุณภาพให้เป็น คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร   มีหนา้ท่ีจดัพิมพแ์ละจดัท าเอกสาร่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ 
 

5.  เลขานุการในแต่ละมาตรฐานให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจดัเกบ็เอกสารการประเมนิ   มีหนา้ท่ีจดัท าแฟ้มเอกสารการ
ประเมิน รวบรวมเอกสารจากคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจดัเรียงเขา้แฟ้มแยกตามมาตรฐาน 
 

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หากมีปัญหา ใดใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

 
สัง่  ณ  วนัท่ี  1  มิถุนายน  2555 

 
                                                                                     (นายดวงฤทธ์ิ     เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง) 

                ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
 

 

 



 

 

 

 

 
ค าส่ังวทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 

ที่ วพท. พเิศษ / 2556 
เร่ือง  แต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555   
เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และจดัท ารายงานประเมนิตนเอง  2555 

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

 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ.  2555  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกฎกระทรวงว่า
ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ .ศ.  2553  ใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการประกนัคุณภาพ
ภายใน และใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวน การบริหารท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามาตรฐานท่ีก  าหนดและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลี
กรุงเทพ จึงขอแต่งตั้ง  หวัหนา้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   ดงัมี
รายนามต่อไปน้ี 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหนา้ท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน วางแผนและพฒันา งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา    จดัท าคู่มือและแผนการประกนัคุณภาพภายในและ  จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ประกอบดว้ย 

 1.1  นายดวงฤทธ์ิ    เบ็ญจาธิกุล   ชยัรุ่งเรือง    ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ         ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้  านวยการวิทยาลยัฯ             รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสุธีรา     ครุฑอว้น                  หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 

2.  หวัหนา้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ    ใน
การรวบรวมเอกสารตามมาตรฐานต่าง ๆ  และแต่ละตวับ่งช้ี  ตรวจสอบ  ติดตาม  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารด าเนินการ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 

 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จ านวน  9  ตวับ่งช้ี    ขอแต่งตั้ง 
- นางสาวบงการ สุทธิสุข  เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  1 
- นางสาวศรัญญา นิลขาว    เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  1 
- นางสาวสาริ  ใจอารีย ์ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  1 

 



 

 

มาตรฐานที่  2    ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   จ านวน   5   ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 
- นางสาวสุรสา สีสนั  เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  2 
- นางสาววาสนา    มุงคุณค าชาว เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  2 
- นางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  2 

 
มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  จ านวน  12  ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 

- นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล    เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  3 
- นายพีรวิชญ ์ เพช็ร์ทอง เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
- นางสาวนฤมล หนูเกล้ียง เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
- นางสาวจนัจิรา บวัใบ  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
- นางสาวพนิตนนัท ์ พึ่งสงวนสุข เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  3 
-  

มาตรฐานที่  4    ด้านการบริการวชิาการและวชิาชีพ  จ านวน  1  ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 
-     นายประสพโชค ถาวรนนัท ์ เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  4   
-     นายเอกชยั  มณีรัตน์  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  4 
-     นายพงศชยั  ประภสัรานนัท ์ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  4 
-     นายจรูญศกัด์ิ แกว้โกมุท เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  4 
 

มาตรฐานที่  5   ด้านนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวจิยั  จ านวน  2 ตวับ่งช้ี   ขอแต่งตั้ง 
-    นายอายทุธ  กล่ินจนัทร์ เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  5 
-    นายกิตติพงษ ์ จนัคลาพฤติ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  5 
-    นายอวยชยั  โกศลวรรณธนะ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  5 
-    นายแสนเพลิน เจริญจิตต ์ เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  5 
 

มาตรฐานที่  6   ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก   
                                จ านวน  4  ตวั  บ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 

-     นายเสนาะ  ครุฑอว้น เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  6 
-     นายสุวิน  พิมศิริ  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  6 
-     นายสวโรจน์  ด  ารงรัตนชยั เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  6 
-     นายกดัดาฟี  อาบ๊ะ  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  6 
 



 

 

มาตรฐานที่  7   ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  จ านวน  2  ตวับ่งช้ี  ขอแต่งตั้ง 
-      นางสุธีรา  ครุฑอว้น เป็นหัวหน้ามาตรฐานที่  7 
-      นางสาวแคทรียา      กาศรี  เป็นผูช่้วยหวัหนา้มาตรฐานท่ี  7 
 

ทั้งน้ี  ขอใ ห้ท่าน ท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หากมีปัญหาใดใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

 
สัง่  ณ  วนัท่ี  15  มิถุนายน  2556 

 
 (ดร.ดวงฤทธ์ิ     เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง) 

                                                      ผูจ้ดัการวทิยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                    ภาคผนวก  ข 

 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        
 

ค าส่ังวทิยาลยัเทคโนโลยโีพลกีรุงเทพ 
ที่ วพท. 49/ 2555 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

................................................... 
 ตามหมวด  6  ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545  ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน  โดยใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก  าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลักเกณฑ ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ .ศ.  2553  หมวด  3  เพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามาตรฐานท่ีก  าหนดและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น วิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
จึงขอแต่งตั้ง  บุคลากรครู  และเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่าย   รับผดิชอบด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายน อก ดงัมีรายนาม
ต่อไปน้ี 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ    มีหนา้ท่ีวิเคราะห์มาตรฐาน วางแผนและพฒันา งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา   จดัเตรียมคู่มือการประเมิน  และจดัท ารายงานการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ประกอบดว้ย 

 1.1  นายดวงฤทธ์ิ    เบ็ญจาธิกุล   ชยัรุ่งเรือง    ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ         ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล         ผูอ้  านวยการวิทยาลยัฯ             รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสุธีรา     ครุฑอว้น      หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
 
2.  คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายนอก  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการ ตรวจสอบติดตาม  การ เก็บรวบรวม
ขอ้มลูตามค าอธิบายตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไดก้  าหนดตวับ่งช้ีเป็น  3  กลุ่ม คือ  
กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์   กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ที่ปรึกษา  
1.  นายดวงฤทธ์ิ             เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง      ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 

 2.  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล      ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
 3.  นางสุธีรา  ครุฑอว้น  หวัหนา้ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน ประกอบด้วย  13  ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีที่  1 – 6  มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  ผลการจดัการศึกษา 



 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาที่
เกีย่วข้องภายใน  1  ปี   ประกอบด้วย  นางสาวบงการ สุทธิสุข  และนางสาวศรัญญา   นิลขาว 

 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  2 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  ประกอบด้วย  
นางสุธีรา    ครุฑอว้น  และนางสาวแคทลียา    กาสี 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพจากองค์กรที่เป็นที่
ยอมรับ   ประกอบด้วย  นายเอกชยั    มณีรัตน์  และหวัหนา้แผนกทุกแผนก 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวชิาชีพ  หรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย  นายอายทุธ    กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค   ถาวรนนัท ์  นายพงศชยั   ประภสั
รานนัท ์   นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช     นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  5  ผลงานที่เป็นนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวจิยัครู  ที่น าไปใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย  นายอายทุธ    กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค   ถาวรนนัท ์  นายพงศชยั   
ประภสัรานนัท ์   นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช     นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  6 ผลการให้บริการวชิาการและวชิาชีพที่ส่งเสริมการพฒันาทักษะ
ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  นายอายทุธ    กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค   ถาวรนนัท ์  นายพงศชยั   ประภสัรานนัท ์   
นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช     นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 
ตวับ่งช้ีที่  7   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ประกอบด้วย   
นางสุธีรา    ครุฑอว้น    นางสาวแคทลียา   กาสี 
 
ตวับ่งช้ีที่  8 - 11   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การบริหารจดัการศึกษา 
 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  8 ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา 
8.1  ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
8.2  ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล    ผูอ้  านวยการ 
คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจดัการ  

ประกอบด้วย  นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล  และนายกดัดาฟี   อาบ๊ะ 
 



 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  10 ผลการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย  
นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล  และนายพีรวิชญ ์   เพช็รทอง 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  11 ผลการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วย  นายสุวฒันชยั    เอ่ียม
สะอาด  นางสาวพนิตนนัท ์   พ่ึงสงวนสุข    นางสาวนฤมล    หนูเกล้ียง   นางสาววาสนา  มุงคุณค าชาว 

 
ตวับ่งช้ีที่  12 – 13    มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การประกนัคุณภาพ 
 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  12 ผลการสร้างการมส่ีวนร่วมในการประกนัคุณภาพ  ประกอบด้วย  
นางสุธีรา     ครุฑอว้น  และนางสาวแคทลียา    กาสี 

 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  13 การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย  นางสุธีรา     ครุฑอว้น  และนางสาวแคทลียา    กาสี 
 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ ประกอบด้วย  1  ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีที่  14   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  ผลการจดัการศึกษา 

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  14 ผลการพฒันาตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และจุดเนน้และ
จุดเด่นของสถานศึกษา 

14.1  ผลการพฒันาอตัลกัษณ์ของผูเ้รียนตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา 

14.2  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  นางสาวมุทิตา   เบ็ญจาธิกุล   นายเสนาะ   ครุฑอว้น   นายอายทุธ   กล่ินจนัทร์   นายประสพโชค  
ถาวรนนัท ์ นายบุญเก้ือ    บุตรปรีชาเวช   นายพงศชยั    ประภสัรานนัท ์
 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ประกอบด้วย  4  ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีที่  15 - 16   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  ผลการจดัการศึกษา 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  15 ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย  นางสาววาสนา  มุง
คุณค าชาว  นางสาวสุรสา    สีสนั   และนางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง 
 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  16 ผลการพฒันาคุณภาพครู   ประกอบด้วย   นางสาวมุทิตา     เบ็ญ
จาธิกุล  ผูอ้  านวยการ   และนายพีรวิชญ ์   เพช็รทอง  (ฝ่ายบุคลากร) 
 
ตวับ่งช้ีที่  17 - 18   มาตรฐานตามกฎกระทรวง  -  การบริหารจดัการศึกษา 
 



 

 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  17 การพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย    
นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล  ผูอ้  านวยการ   นางสาววาสนา  มุงคุณค าชาว  นางสาวสุรสา    สีสนั   และนางสาวศศิ
ชานนัท ์    จนัทร์เปรียง  (ฝ่ายวิชาการ) 
 

 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบตวับ่งช้ีที่  18 การสร้างการมส่ีวนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ประกอบด้วย   นางสาวมุทิตา     เบ็ญจาธิกุล  ผูอ้  านวยการ   นางสุธีรา    ครุฑอว้น  นางสาววาสนา  มุงคุณค าชาว  
นางสาวสุรสา    สีสนั   และนางสาวศศิชานนัท ์    จนัทร์เปรียง  (ฝ่ายวิชาการ) 
 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภาย นอกแต่ละกลุ่มตวับ่งช้ี    มีหนา้ท่ีดงัน้ี   ประสานงาน ภายในกลุ่มตวั
บ่งช้ี ท่ีรับผดิชอบ  เป็นตวัแทนของกลุ่มเพื่อรับนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน จากผูบ้ริหาร  และฝ่ายประกนั
คุณภาพ  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  เก็บรวบรวมขอ้มลูตามเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีก  าหนดให ้   รวมถึงจดัเรียง
เอกสารใหต้รงตามท่ีก  าหนดในแต่ละกลุ่ม   และจดัส่งตามก าหนดเวลา 
   
4.  ฝ่ายประกนัคุณภาพให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร   มีหนา้ท่ีจดัพิมพแ์ละจดัท าเอกสา ร  แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ี
เอ้ืออ  านวยต่อการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หากมีปัญหาใดใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

 
สัง่  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน  2556 

       
                                                                                     (นายดวงฤทธ์ิ     เบ็ญจาธิกุล ชยัรุ่งเรือง) 

                ผูจ้ดัการวิทยาลยัเทคโนโลยโีพลีกรุงเทพ 
 


