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คํานํา 
 

ประกาศ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหถานศึกษาแตละแหง จัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไป ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกอบดวย 3 
มาตรฐาน  9 ประเด็นการประเมิน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  ในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเปนการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานั้น จะตองมีเกณฑ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษ ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดจัดทําแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีมีเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จํานวน 5 
ดาน ไดแก ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการมีสวนรวม และดานปจจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ไดดําเนินการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี 
สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2561 เผยแพรใหกับผูเก่ียวของและสาธารณชนทราบและหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผู ท่ี เก่ียวของในการจัดการศึกษา หากทานผูอาน มี
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงประการใด วิทยาลัยยินดีนอมรับขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาใหไดคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
                                                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
                31 พฤษภาคม 2562 
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สวนท่ี 1  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 
 

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ปการศึกษา 2561  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 

ประเด็นการประเมิน รอยละผลสัมฤทธิ์ 
ก. ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค 92.29 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 

 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 96.25 

 คาเฉล่ียรวมผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 96.18 

                                                           ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

ข. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แตละดาน  

 1. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 92.40 

 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 100.00 

 3. ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 100.00 

 4. ดานการมีสวนรวม 100.00 

 5. ดานปจจัยพ้ืนฐาน 100.00 

 คาเฉล่ียรวมผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 96.20 

                                                               ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

 
1.2 จุดเดน 
 -ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีความรู ทักษะและการประยุกตใชทางดานวิชาการ วิชาชีพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  -วิทยาลัยฯมีการจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน 
 -วิทยาลัยฯ มีระบบบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 -วิทยาลัยฯดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือ
ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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 -วิทยาลัยฯพัฒนาความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาและบุคลากรในชุมชน สูสังคมแหงการเรียนรู 
 -วิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัยโดยผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
 
1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
 -ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะความรูระดับชาติ V-NET 
 

1.4 ขอเสนอแนะ 
 สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูทักษะประสบการณไปใชในการประกวดหรือแขงขันในระดับตางๆเพ่ิมมากข้ึน 
 สงเสริมใหมีชองทางการเผยแพรผลงานดานตางๆของวิทยาลัยออกสูสังคมเพ่ิมข้ึน 
 

2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 
 

 วิทยาลัยดําเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องมากวา 50 ป ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพ หรือการ 
ศึกษาตอ สรางความพึงพอใจแกผูเก่ียวของกับผูสําเร็จการศึกษา และสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง อีกท้ังผลงานตางๆ
ของวิทยาลัย ท้ังท่ีเปนของผูเรียน บุคลากร และสถานศึกษา จะเปนสิ่งยืนยันใหสังคมและสถานประกอบการเกิด
ความเชื่อม่ันท่ีจะใหความรวมมือในการจัดการศึกษาและรองรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน เห็นไดจากจํานวน
สถานประกอบท่ีเขาสงหนังสือมาขอรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานจํานวนมาก และมีสถานประกอบการท้ังใน
ประเทศและตางประเทศยื่นความจํานงขอทําความรวมมือ(MOU)กับวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
 

 วิทยาลัยดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด โดยความรวมมือของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีการพัฒนาแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ อยางเปนระบบ และตอเนื่องนอกจากนั้น วิทยาลัยฯยังมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆดาน มีผลบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีหนวยงานตน
สังกัดกําหนด ระดับยอดเย่ียม 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 
 

 ดวยวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนนการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนท่ีจะนําไปใช
ในการประกอบอาชีพ และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอีกท้ังมีพ้ืนฐานท่ีพรอมในการกาวสูโลกการทํางาน โดยใช
แนวคิดทางอาชีวะโมเดลใหม WISE Model For Competitive Workforceซ่ึงเปนแนวคิดจากงานวิจัยทางดาน
การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยฮารวารด เพ่ือสรางความเขมแข็งและความเปนผูนําทางวิชาชีพ มีความรอบรู
ทางดาน ICT ภาษาอังกฤษ และวิชาทักษะชีวิต ผูเรียนสามารถบูรณาการและนําไปประยุกตใชเพ่ือการดํารงตนอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสมไมวาจะเปนทางดานการศึกษาการประกอบอาชีพ หรือการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพ ได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
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W : Work-Related Competency เปนสมรรถนะทางดานวิชาชีพ รวมท้ังมีทักษะและประสบการณทางวิชาชีพมี
ความเปนเลิศในนวัตกรรมและการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
I : Information Technology เปนสมรรถนะทางดานสารสนเทศ มีความ สามารถทางดานเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
S : Social Service and Discipline เปนสมรรถนะทางดานคุณธรรม วินัยและการบริการ โดยสงเสริมใหผูเรียนยึด
ม่ันในระเบียบวินัย พรอมปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมตางๆไดอยางเหมาะสมท้ังยังฝกใหผูเรียนเปนพลเมืองดีมี
ศีลธรรมรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวมและประเทศชาติ 
E : English Language Skills  เปนสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษโดยสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ท้ัง 4 สมรรถนะดังกลาวขางตน จะตองไดรับการพัฒนา และผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
และไดรับการรับรองยอมรับจากองคกรภายนอก ภาคอุตสาหกรรม และสังคมโดยท่ัวไป 
 วิทยาลัยฯดําเนินการโดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนงาน โครงการตางๆ สอดคลองและมุงเนนใหเกิด
สมรรถนะดานใดดานหนึ่ง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 ผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะเปนเลิศทางดานวิชาการและวิชาชีพ เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ และ
มีผลงานรางวัลระดับนานาชาติ 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 

1. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนท่ีตองการของสถานประกอบการ  
2. วิทยาลัยไดรับการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 
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สวนท่ี 2 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ตั้งอยูเลขท่ี 46/9 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ  
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร   
   โทรศัพท 0 2864 0358-67 โทรสาร 0 2412 9863   
   E-mail - Website WWW.siamtech.ac.th 
 

ประวัติสถานศึกษา   
 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนแหงแรกของประเทศไทย ท่ีจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตั้งข้ึนเม่ือป
พุทธศักราช 2508 ในปจจุบันวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

การจัดการศึกษา  
  

 วิทยาลัย จัดการศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง รายละเอียด
สาขาตางๆ ตามตาราง ดังนี้ 
 

 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา 

ปวช. ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     - สาขาวิชาชางยนต     - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 

    - สาขาวิชาไฟฟากําลัง     - สาขาการพิมพ 
    - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส     - สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

     - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ     - สาชาการบัญชี     - สาชาการบัญชี 

    - สาขาการตลาด     - สาขาการตลาด 
    - สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ     - สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว     - สาขาการโรงแรม     - สาขาการโรงแรม 
    - สาขาการทองเท่ียว  

ประเภทวิชาศิลปกรรม     - สาขาคอมพิวเตอรกราฟก     - สาขาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
    - ศิลปะการดนตร ี  

 
 
สภาพชุมชน   
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ตั้งอยูในเขตบางกอกใหญ เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูใน
กลุมเขตกรุงธนบุรี ซ่ึงถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี 
มีจํานวนประชากร ประมาณ 67,211 คน พ้ืนท่ีเขตบางกอกใหญ สวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยหนาแนน มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย การขยายตัวของเขตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ 

http://www.siamtech.ac.th/
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ปจจุบันมีการพัฒนาทางดานกายภาพ มีการกอสรางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในพ้ืนท่ีเขต ไดแก โครงการ
รถไฟฟาสายสีนาเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค ระยะทาง 14 กิโลเมตร ซ่ึงเปนโครงสรางยกระดับและใตดิน และชวง
บางซ่ือ-ทาพระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร เปนโครงสรางยกระดับท้ังหมด ในอนาคตวิถีชีวิตคนในพ้ืนท่ีเขตจะมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาดานท่ีอยูอาศัย ดานเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซ่ึงสํานักงานเขตฯจะตองมีการพัฒนาดาน
บุคลากรเพ่ือรองรับการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 
สภาพเศรษฐกิจ   
สภาพเศรษฐกิจของเขตบางกอกใหญในปจจุบันประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ คาขาย และบริการตาง ๆ   
 
สภาพสังคม   
สภาพสังคมปจจุบันเปนพ้ืนท่ีชุมชนเมือง มีบานเรือนท่ีอยูอาศัย อาคารพาณิชย และสถานท่ีราชการตาง ๆ   
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนงในคณะกรรมการ 
1 ดร.พรชัย  มงคลวนชิ กรรมการโดยตําแหนงผูรับอนุญาต 
2 รศ. ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช กรรมการโดยตําแหนงผูอํานวยการ 
3 ดร.เกษลัย  มงคลวนิช กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
4 อาจารยพรสวรรค  พานิชชีวะ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
5 ดร.พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
6 รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
7 นายศุภนิธิ์  จันทรศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
8 นางพรศรี  กตัญูทวีทิพย กรรมการผูแทนครู 
9 นางสาวธนัฏฐา พรหมศร กรรมการตัวแทนผูปกครอง 

  
 2.4 ขอมูลของสถานศึกษา 
 
      2.4.1 ขอมูลดานผูเรียน 
  1) จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2561  

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ประกาศนียบัตรวืชาชีพ 
   -ปวช.1 

 
422 

 
0 

 
0 

 
422 

   -ปวช.2 461 0 0 461 
   -ปวช.3 469 0 0 469 

รวม ปวช. 1,352 0 0 1,352 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   -ปวส.1 

 
721 

 
17 

 
0 

 
738 

   -ปวส.2 617 31 648 648 
รวม ปวส. 1,338 48 0 1,386 

รวมสองระดับ 2,690 48 0 2,738 
รอยละ 98.25 1.75 0.00 100 

  
 วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซ่ึงมีนักศึกษาแต
ละระดับใกลเคียงกันในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีนักศึกษาระบบทวิภาคี รอยละ 1.75  
  
  2) ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
 

 

ปการศึกษา 
ปวช.3 ปวส .2 ผลรวม 

แรกเขา จบก.ศ. รอยละ แรกเขา จบก.ศ. รอยละ แรกเขา จบก.ศ. รอยละ 
ปการศึกษา 2561 667 405 60.72 782 524 67.01 1,449 929 64.11 
ปการศึกษา 2560 734 413 56.27 914 625 68.38 1,648 1,038 62.99 
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ผลการเปรียบเทียบ -67 -8 +4.15 -132 -101 -1.37 -199 -109 +0.99 
    

 ผลการเปรียบเทียบรอยละผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2560 พบวาในปการศึกษา 
2561 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จบการศึกษามากข้ึนรอยละ 4.15 สวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จบการศึกษาลดลงรอยละ 1.37 เม่ือพิจารณาภาพรวมพบวานักศึกษาปการศึกษา 2561 จบการศึกษา
เพ่ิมข้ึนเล็กนอย รอยละ  0.99 

 
 2.4.2 ขอมูลดานบุคลากรของสถานศึกษา  

ประเภท 
ท้ังหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู บ ริห าร/ ผู รับ ใบอนุญ าตผู จั ดการ/ ผู อํ านวยการ/ รอง
ผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ 

11 9 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูท่ีไดรับการรับรอง 105 90 92 
ขาราชการพลเรือน 0 - - 
พนักงานราชการครู 0 0 0 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 1 0 1 
รวมครผููสอน 106 90 93 

รอยละ 100 84.91 87.74 
คิดรอยละจากบุคลากรในภาพรวม 46.09 - - 
เจาหนาท่ี 92 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 21 - - 
รวมบุคลากรอ่ืน 113 - - 

รอยละบุคลากรอ่ืน 49.13 - - 
รวมบุคลากรท้ังสิ้น 230 - - 

 วิทยาลัยฯมีบุคลากรครูผูสอนรอยละ 46.09 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอยละ 84.91 และมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตรงตามสาขาท่ีสอนรอยละ 87.74 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสนับสนุนอ่ืนอีกรอยละ 49.13  
 
 
 2.4.3 ขอมูลดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน  
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 3 4 7 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 2 1 3 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว 2 1 3 
รวมทั้งสิ้น 10 9 19 

 วิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรรวม 19 สาขาวิชา แบงเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 10 สาขาวิชา และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจํานวน 9 หลักสูตร  
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 2.4.4 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  
  

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) จํานวนหอง 
อาคารเรียน/อาคารปฏิบัติการท่ีใชสอน 7 177 
อาคารปฏิบัติการ/ศูนยบริการยานยนต 1 - 
อาคารวิทยบริการ 3 3 
อาคารอเนกประสงค 1 - 
อาคารอ่ืน ๆ 0 - 
 

 2.4.5 ขอมูลดานงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 540,000.00 3.10 
งบดําเนินงาน 5,811,530.00 33.51 
งบลงทุน 5,701,590.00 32.81 
งบเงินอุดหนุน 1,978,100.00 11.38 
งบรายจายอ่ืน 3,335,000.00 19.20 
รวมท้ังส้ิน 17,366,220.00 100.00 

 
2.5 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

 
ปรัชญา  
  วิทยาการนํา  ล้ําเลิศวินัย  ใฝคุณธรรม 

 
 
  วิสัยทัศน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)  เปนผูนําทางการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนอง 
                      ยุทธศาสตรระดับประเทศและภูมิภาค 

 
เอกลักษณ 
  สถานศึกษาท่ีเปนเลิศทางการจัดการศึกษา ดานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรภายนอก 
 
อัตลักษณ 
  คนดี มีฝมือ กาวทันโลก  
 

   เปาประสงค  
มุงม่ัน เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลง 
มุงสู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
มุง       พัฒนาบุคลากรท่ีเกงและด ี
มุงสราง ชื่อเสี่ยงและความภูมิใจของประชาคม 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 1. ไดรับรางวัลพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปน
สถานศึกษาดีเดนดานการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
 2. ดร.ณรงค มงคลวนิช ผูกอต้ังวิทยาลัย ไดรับรางวัลผูบุกเบิกการศึกษาเอกชน ในงานวันการศึกษาเอกชน 
ภายใตแนวคิด “การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สรางคน สรางชาติ” เปนบุคคลผูทําคุณประโยชนใหกับการจัด
การศึกษาเอกชน เปนผูจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษาข้ึนเปนแหงแรก ในงาน
วันการศึกษาเอกชน ป 2558   
 3. วิทยาลัยไดเขารวมโครงการวิจัยกับสถาบันพระปกเกลา และโรงพยาบาลทหารผานศึก ผลิตอุปกรณเสริม
ชวยผูปวยกลามเนื้อมือเกร็ง และออนแรง โดยวิทยาลัยไดดําเนินการผลิตชิ้นงานกายอุปกรณดังกลาว และมอบให
สถาบันพระปกเกลา และชิ้นงานกายอุปกรณนี้ วิทยาลัยดําเนินการจดอนุสิทธิบัตรเปนของวิทยาลัย โดยอยูในความ
รับผิดชอบของอาจารยกัลป จิตรม่ันคงรวมกับนักศึกษาแผนกเทคโนโลยียานยนต 
 4. วิทยาลัยไดรับการรับรองเปนศูนยรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

-อาชีพชางซอมบํารุงรักษาท่ัวไป คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 
     -อาชีพชางซอมเครื่องยนต คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 และ ชั้น 3 

 5. วิทยาลัยไดรับการรับรองและแตงตั้งใหเปนศูนยทดสอบไอทีมาตรฐานสากล(Authorized Testing 
Center) จาก บริษัท เออาไอที จํากัด 
 6. วิทยาลัยไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบชางฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 - สาขาอาชีพชางซอมรถยนต ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
 - สาขาอาชีพชางบํารุงรักษารถยนต ระดับ 1 
 - สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1    
 - สาขาอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน) ระดับ 1 

 7. วิทยาลัยไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบ TOEFL iBT ดวยคอมพิวเตอร 
 8. วิทยาลัยไดรับรางวัลองคกรท่ีมีระบบจัดการศึกษาดีเดน เนื่องดวยเปนองคกรท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี เปน
แบบอยางท่ีดีตอสังคม และเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเยาวชนและประเทศไทย ในโครงการ”Life Learning 
Center” โดยกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท อีโคเซฟ จํากัด 
 9. วิทยาลัยไดรับเกียรติบัตรรางวัล ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” ประจาํป 2560 
 10. วิทยาลัยไดรับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศในพระ
ราชูปถัมภฯใหเปนเจาภาพดําเนินการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพครั้งท่ี 30 ประจําปการศึกษา 2560 ประเภท
สิ่งประดิษฐ วิชาคอมพิวเตอรและพิมพดีดสัมผัสไทย-อังกฤษดวยคอมพิวเตอร 
 11. วิทยาลัยไดข้ึนทะเบียนเปนคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ในความอุปถัมภของกรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม เพ่ือดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมใหแกนักเรียนนักศึกษาและประชาชน 
 12. วิทยาลัยไดรับคัดเลือกเปนองคกรภาคี ของศูนยวัฒนธรรม ดําเนินงานโครงการนํารองสถาบันอาชีวะ
ตนแบบสราง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศ ม่ันคง และ
กาวหนาในวิชาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 
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รางวัลและผลงานของผูบริหารรองศาสตราจารย ดร.จอมพงศ  มงคลวนิช(ผูอํานวยการ) 
ตัวอยางผลงานวิจัยและบทความวิชาการ: 

• ผล งาน ห นั งสื อ ชื่ อ  “Cooperation for Regional Competitiveness” สํ านั ก พิ ม พ  Springer 
สหรัฐอเมริกา(2558) 

• ผลงานหนั งสือชื่อ “Regional Development in Knowledge Economy   พิมพ ท่ีสํานักพิมพ 
VDMVerlagประเทศเยอรมัน (2552) 

• ผลงานตํารา “การบริหารองคการและบุคลากรทางการศึกษา” สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(2554,2556) 

• ประธานโครงการวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลสินทรัพยทางวัฒนธรรมภาคใต โดยงบสนับสนุนจาก
สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) (2554) 

• ประธานโครงการวิจัยผลการดําเนินงานโครงการตนกลาอาชีพ โดยงบสนับสนุนจากสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (2553) 

• ประธานโครงการวิจัยแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครู โดยงบสนับสนุนจากคุรุสภา (2552) 

• บทความวิชาการ “Academy-Industry Partnership in Knowledge Economy” เสนอ ณ  ท่ี
ประชุมวิชาการ Public-Private Partnership ท่ี University of Malaya ประเทศมาเลเซีย (มกราคม 
2552) 

• บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร  “ Universities, Government and Industry in Knowledge, Skill, and 
Innovative Capacity Diffusion of Thailand’s Automotive Cluster”  ตีพิมพใน International 
Handbook on Professional Development .Chicago:Springer Publisher (2551) 

• บทความวิชาการ  “Experiential Education in Professional Education” ตีพิมพใน วารสาร 
International Forumof Teaching andStudies(Volume 3 No 3) (2550) 

• บทความวิชาการ “Roles of Education to Enhance Development of Industrial Cluster”
เสนอ ณ ท่ีประชุมวิชาการ UNESCO-AEPID ครั้งท่ี 11 (ธันวาคม 2550) 

รางวัลท่ีไดรับ : 

• Fellow, Higher Education Academy (UK) 

• รางวัลประธาน “ญาณสังวร” 

• รางวัล อาจารยดีเดน สภาคณบดีคณะคุรุศาสตรและศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

• รางวัลประธาน “พระพิฆเนศวร” 

• รางวัลประธาน “คนดีศรีสยาม” 

• รางวัลผูบริหารดีเดน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
  
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 - 2561 
  1) รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
ไดรับการรับรองเปนศูนยทดสอบ TOEFT  iBT - นานาชาต ิ ETS Certified Testing Center 

  2) รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561   
รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
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ไดรับการตออายุเปนองคกรรับรองสมรรถนะ 
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วิทยาลัย 
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

- ชาต ิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคกรมหาชน) 

วิทยาลัยไดรับการคัดเลือกใหดําเนินโครงการทุน
นวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ปการศึกษา 2562 
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) จํานวน 75 ทุน 

- ชาต ิ กองทุ น เพื่ อความ เสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 

 
 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาปการศึกษา 2560-2561 
  1) รางวัลและผลงานของครูและบคุลากรทางการศึกษาปการศึกษา2560 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

1.อาจารยวาที่ ร.ต.ชูศักดิ์ เกษมรัติ 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน 

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

2.อาจารยชยายส ขันโชค 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน 

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

3.อาจารยพัชรินทร บญุมาเลิศ 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน 

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

4.อาจารยชัชชญา โสนะมิตร 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

5.อาจารยบุปผา พุกจําปา 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

6.อาจารยจามรี แชม 
ประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

7.อาจารยณัฐพร มาประชา 
ประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

8.อาจารยนุจรี พิเคราะหงาม 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดีเยี่ยม ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภฯ 

9.อาจารยเอกนรินทร ภูตระกูล 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภฯ 

10.อาจารยญัฐภูม รอดถนอม 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดีมาก ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
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ในพระราชูปถัมภฯ 

11.อาจารยชัยธร เกิดลําเจียก 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดีมาก ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภฯ 

12.อาจารยวีรวัฒน ไกรทองสุข 
การประกวดงานวิจัยและนวตักรรมการสอน  

ระดับดี ชาต ิ
สมาคมวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภฯ 

13.อาจารยเอกภัฐ เมธยาภา 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2560  

เหรียญเงิน ภาค คุรุสภา  

14.อาจารยนพวรรณ น้ําทบัทมิ 
จดอนุสิทธบิัตร “อุปกรณสอดผาเช็ดแกว”  

อนุสิทธิบัตร ชาต ิ กรมทรัพยสินทางปญญา 

   2) รางวัลและผลงานของครูและบคุลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

1.อาจารยณัฐา พึ่งเพ็ชร 
“ผูบริหารดีเดน” ประจาํปการศึกษา 2561 

ผูบริหารดีเดน ชาติ 

ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ ฯ 
 

2.อาจารยณัฐภูม รอดถนอม 
“ครูผูสอนดีเดน” ประจาํปการศึกษา 2561 

ครูดีเดน ชาติ 

ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภฯ 
 

3.อาจารยพลอยมณี เสริฐกระโทก 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญทอง จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 
 

4.อาจารยเจนณรงค คงวิโรจน 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญทอง จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ  
 

5.อาจารยวิทวัส ชมฉัยยา 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน 

เหรียญทอง จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 
 

6.อาจารยอภิรักษ คุมถ่ินแกว 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญทอง จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ  
 

7.อาจารยเอกภัฐ เมธยาภา 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญทอง จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 

8.อาจารยบรรยงค ดวงนุม 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญเงิน จังหวัด 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 
 

9.อาจารยน้ําคาง จันทรขุด 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 

10.อาจารยสุรศักดิ์ ผลาชวีะ 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 

11.อาจารยวิษณุ เลหะวาณชิย 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 
 

12.อาจารยวีรวัฒน ไกรทองสุข 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ 

13.อาจารยชัยธร เกิดลําเจียก 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ  

14.อาจารยณัฐภูม รอดถนอม 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ  

15.อาจารยเรณู บัวสุนทร 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอ ก ช น แ ห งป ร ะ เท ศ ไท ย ใน พ ร ะ
ราชูปถัมภฯ  

16.อาจารยชยายศ ขันโชค 
การประกวดสิ่งประดิษฐของครูผูสอน  

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน แห งป ระ เท ศ ไท ย ใน พ ระ
ราชูปถัมภฯ  

 
รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560-2561 
  1) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
1.นายเนตรอนันต ปนแจม 
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังที่ 27 

เหรียญทอง ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

2.นายปณดล แสงรุงรัตน 
แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังที่ 27  

เหรียญเงิน ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
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3.นายอมรเทพ ชายทวปี 
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังที่ 27  

เหรียญเงิน ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

4.นายธนากร เงินทุง 
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังที่ 27  

เหรียญ
ทองแดง 

ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

5.นายพงษภัค พูลสุวรรณ 
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังที่ 27 

เหรียญทอง ภาค กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

   2) รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561  

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
1.นางสาวสามินี สุขจันทร 
รับพระราชทานรางวัล”ความเปนเลิศดาน
อาชีวศึกษา”ครั้งท่ี 2 

ความเปน
เลิศ 

ชาติ 
ส ม า ค ม วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี แ ล ะ
อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภฯ 

2.นายพงศภัค พูลสุวรรณ 
การแขงขันทักษะฝมือแรงงานระดับอาเซียน 
World skills ASEAN 2018 ครั้งท่ี 12 ณ 
ประเทศไทย สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟา
ภายในอาคาร  

ยอดเยี่ยม นานาชาติ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3.นายเนตรอนันต ปนแจม 
การแขงขันทักษะฝมือแรงงานระดับประเทศ 
ครั้งท่ี 27 สาขาอิเล็กทรอนิกส  

เหรียญทอง ชาติ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

4.นางสาวสามิณี สุขจันทร 
เขารวมกิจกรรม “ครูเราเจง เกงอยากอวด” 

10คน
สุดทาย และ
คะแนนโหวด
เปนอันดับ 1 

ชาติ มูลนิธิเอสซีจี  

5.นายพงษภัค พูลสุวรรณ 
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 27 
(ระดับประเทศ)  

เหรียญทอง ชาติ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  
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สวนท่ี 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นดังนี้  

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
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2.3 ดานการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

 
3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนท่ี 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 จากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนในรอบปการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯไดดําเนินการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาการอาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน ผลการประเมินตามรายละเอียดดังนี้ 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 
ผลสัมฤทธิ์  
  1) ดานความรู 
  1.1) การดูแลแนะแนวนักเรียน 
   1.1.1) เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จบการศึกษารอยละ 64.11 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ:รอยละ 92.08 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง 
ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี 
และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

  1.1.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวน
เก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการดูแลแนะแนวนักเรียน 

  

  1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   
       1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีวิทยาลัยกําหนดเปาหมาย เพ่ือรับการพัฒนาเปนผู
ประกอบอาชีพอิสระขายสินคาออนไลน จํานวน 13 คน (สาขาการตลาด) ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบ
อาชีพอิสระขายสินคาออนไลนครบ 13 คน 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ: นักศึกษาท้ัง 13 คน มีรายไดจากการขายสินคาออนไลน 
 1.2.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวน

เก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
  1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

  1.3.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนรอยละ 40.80 (เฉพาะระดับ ปวช.3 และ ปวส.2) มีผลงานดาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนรอยละ 
100  ถูกนําไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา ชุมชน และระดับอ่ืนๆ 

 1.3.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวน
เก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา นําผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผยแพร 
  1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 1.4.1) เชิงปริมาณ :  ผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพจํานวน  5 รางวัล 
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  1.4.2) เชิงคุณภาพ: ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพเปนผลงานระดับนานาชาติ 1 รางวัล 
ระดับภาค 1 รางวัล และระดับชาติ 3 รางวัล 

 1.4.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการ หรือผูมีสวน
เก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
  1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.5.1) เชิงปริมาณ :  ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก( เฉพาะระดับชั้น 
ปวช.3 และ ปวส.2) จํานวน 1,074 คน   
   1.5.2) เชิงคุณภาพ :  ผูเรียนรอยละ 97.11 ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
   1.5.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ี
ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  
  1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)    
   1.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) ตั้งแตคาเฉลี่ยข้ึนไป462 คน 
   1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป รอยละ 41.77   
   1.6.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ี
ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
  1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

  1.7.1) เชิงปริมาณ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส. ในปการศึกษา 2561จํานวน 882  คน 
มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
   1.7.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษา ปวช.และ ปวส. ในปการศึกษา 2561 รอยละ 84.97 มี
งานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครฐั และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ   
   1.7.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก ใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน
การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนท่ีผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ   
  2) ดานทักษะและการประยุกตใช 
   รอยละ 92.08 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ
การดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
  3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   รอยละ 92.69 ของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 
จุดเดน 
  ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะความรู ความสามารถในการประยกุตใชและมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
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จุดท่ีควรพัฒนา  
  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนา ทักษะ การ ทดสอบความรูระดับชาติ V-NET 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  สงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูทักษะประสบการณไปใชในการประกวดหรือแขงขันในระดับตางๆมากข้ึน 
 
 

 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ์  
  1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริมใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย 
ปรับปรุงรายวิชาเดิม รอยละ 100 
    1.1.2) เชิงคุณภาพ :วิทยาลัยฯมีการสนับสนุนสงเสริมใหครูทุกสาขาวิชา มีการ 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยปรับปรุงรายวิชาเดิม รอยละ 100  
    1.1.3) ผลสะทอน :ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผู 
มีสวนเก่ียวของ ใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากรายวิชาเดิมอยางเปนระบบ   
       1.2)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากรายวิชาเดิม  
    1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานทุกสาขามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดย
การปรับปรุงรายวิชาเดิม       
    1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะโดยปรับปรุงรายวิชาเดิม 
    1.2.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม   
       1.3) คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
    1.3.1) เชิงปริมาณ :วิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
    1.3.2) เชิงคุณภาพ : คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู รอยละ 100 
    1.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
           1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
    1.4.1) เชิงปริมาณ ; ครูผูทุกคน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
    1.4.2) เชิงคุณภาพ :  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 
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    1.4.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชเปน
แบบอยางในการจัดการเรียนการสอน 
          1.3) วิทยาลัยฯบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภู มิทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
           1.4) วิทยาลัยมีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ี
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
  2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     2.1) การจัดการเรียนการสอน 
    2.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาท่ีสอน มีแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีครบทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรูทุกคน 
    2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
    2.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    2.2.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนทุกคนจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  มีขอมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน และดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน
และดานพฤติกรรม และดานเศรษฐกิจ 
    2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครผููสอนรอยละ 100 มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
          2.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
   2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    2.3.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนทุกหอง 
    2.3.2) เชิงคุณภาพ: รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน 
    2.3.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
      3) ดานการบริหารจัดการ 
  3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 3.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการ
พัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
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การสอน มีผลงานการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ี
ไดรับการยอมรับหรือเผยแพรในรูปแบบงานวจิัยในชั้นเรียน 
                   3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนรอยละ 99 ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                      3.1.3) ผลสะทอน : ผูปกครอง องคกร หนวยงานภายนอก สถานประกอบการหรือผูมีสวน
เก่ียวของ ใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน 
  3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
   3.2.1) เชิงปริมาณ: ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคนและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา  
   3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 100% 
   3.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจในการ
บริหารสถานศึกษา 
     3.3) การบริหารจัดการระบบบานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดสถานศึกษา 
   3.3.1) เชิงปริมาณ: สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  
   3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
ท่ีหลากหลาย ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
     3.4) การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละ 7.14 ของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเปนระบบทวิ
ภาคี และรอยละ 1.25 ของผูเรียนศึกษาในระบบทวิภาคี 
   3.4.2) เชิงคุณภาพ : การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนระบบและตอเนื่อง 
   3.4.3) ผลสะทอน : องคกรหนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และมีความพึงพอใจ 
     3.5) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
   3.5.1) เชิงปริมาณ : มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา  
   3.5.2) เชิงคุณภาพ : การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเปนระบบและตอเนื่อง 
   3.5.3) ผลสะทอน : องคกรหนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ผูเก่ียวของทุกฝายพึงพอใจ 
     3.6) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
   3.6.1) เชิงปริมาณ : มีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ทุกสาขาวิชา  
   3.6.2) เชิงคุณภาพ : อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ใชงานไดดีและ
เพียงพอ    
   3.6.3) ผลสะทอน : ผูเรียนไดฝกทักษะอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง ผูเก่ียวของทุกฝายมีความพึง
พอใจ 
     3.7) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   3.7.1) เชิงปริมาณ : มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถวน    
   3.7.2) เชิงคุณภาพ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเอ้ือตอการจัดการศึกษา  
   3.7.3) ผลสะทอน : ผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคมีความพึงพอใจ 



25 
 

     3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
   3.8.1) เชิงปริมาณ : มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการครบถวนทุกสาขาวิชา 
   3.8.2) เชิงคุณภาพ : แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
   3.8.3) ผลสะทอน : ผูใชบริการมีความพึงพอใจของท่ีมีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
     3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   3.9.1) เชิงปริมาณ : มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
   3.9.2) เชิงคุณภาพ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาเอ็อตอการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอก 
   3.9.3) ผลสะทอน : ผูใชบริการระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจ 
                  3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   3.10.1) เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการทุกหองมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน 
   3.10.2) เชิงคุณภาพ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดดี
   3.10.3) ผลสะทอน : ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
       4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
      4.1) วิทยาลัยรวมกับสถานประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
      4.2) วิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครู พิเศษ ครูภู มิปญญาทองถ่ิน ครูผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
      4.3) วิทยาลัยดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ
การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
      4.4) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 
      4.5) วิทยาลัยมีแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอสําหรับ
ใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  
      4.6) วิทยาลัยมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา 
บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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จุดเดน  
  1. ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  2. วิทยาลัยมีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
  3. บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  4. วิทยาลัยมีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  
  - 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  - 
 

 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ผลสัมฤทธิ์  
  1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
      1.1) รอยละ 100 ของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช ในการ
จัดการเรียนการสอน 
      1.2) ผูบริหารสถานศึกษาให  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ ราชการประจําปหรือแผนปฏิบัติงาน
ประจําปและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
      1.3) วิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครู พิเศษ ครูภู มิปญญาทองถ่ิน ครูผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
      1.4) วิทยาลัยมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา 
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บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
      1.5) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
 

 2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
         2.1) วิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยผลงานของผูเรียน มีการนํามาใชประโยชนไดจริง ไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค ของหนวยงานอ่ืน ในระดับจังหวัด ระดับชาติ 
      2.2) ครูผูสอนรอยละ 100 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ี
สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัยเพ่ือคุณภาพ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 
จุดเดน  
  1. วิทยาลัยมีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
  2. วิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา  
- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 สงเสริมผูเรียนใหพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ใหเขาสูการประกวด การแขงข้ันในระดับตางๆ 
ใหมากข้ึน 
 
     สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 92.29 
     ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 92.08 
     ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92.08 
     ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 92.69 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 
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     ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100.00 
     ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 100.00 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 96.25 
     ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 
     ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.18 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 
ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) 
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

สวนท่ี 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2561 จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้ 
 

ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนา

คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 
การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมี สมรรถนะในการเปนผู ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) 
และการมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา

ท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออกกลางคัน จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ  

รอยละ= 
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีสําเร็จการศึกษาของรุน 

X100 
จํานวนผูเรียนระดบั ปวช. และ ปวส. แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ของรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
6. ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
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รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
สรุปผลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวน
ผูเรียนแรก
เขาของรุนท่ี

สําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา
ของรุน 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา
(เทียบกับ
แรกเขา) 

จํานวน
ผูเรียน
ออก

กลางคัน
ของรุน 

รอยละของ
ผูเรียนออก
กลางคัน
(เทียบกับ
แรกเขา) 

ระดับ ปวช.       
อุตสาหกรรม ชางยนต 302 159 52.65 98 32.45 
 ไฟฟากําลัง 110 66 60.00 29 26.36 
 อิเล็กทรอนิกส 33 24 72.73 7 21.21 
พาณิชยกรรม การบัญชี 35 31 88.57 3 8.57 
 การตลาด 20 13 65.00 7 35.00 
 คอมฯธุรกิจ 30 22 73.33 2 6.67 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 51 38 74.51 10 19.61 
 การทองเท่ียว 23 11 47.83 9 39.13 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 48 34 70.83 11 22.92 
 ศิลปะการดนตร ี 15 7 46.67 6 40.00 

รวมระดับ ปวช. 667 405 60.73 182 27.29 
 ระดับ ปวส.       
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 255 157 61.57 33 12.94 
 การพิมพ 11 8 72.73 2 18.18 
 ไฟฟากําลัง 195 115 58.97 35 17.95 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 30 27 90.00 0 0.00 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 60 51 85.00 7 11.67 
 การตลาด 60 39 65.00 10 16.67 
 คอมฯธุรกิจ 93 66 70.97 11 11.83 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 48 33 68.75 12 25.00 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 30 28 93.33 2 6.67 
รวมระดับ ปวส. 782 524 67.01 112 14.32 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 1449 929 64.11 294 20.29 
 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 ด ี
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1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
คําอธิบาย 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจ

และพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยและการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวม
พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสถานศึกษามีการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนว
ทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทยในพรราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการ
จัดกิจกรรมขององคการฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ  

การประเมิน 
1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

2. ผูเรียนรอยละ 60.00– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด  

3. ผูเรียนรอยละ 70.00 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินเปน
องคการมาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด 

4. ผูเรียนรอยละ 80.00 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมินใน ระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

5. ผู เรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการ
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ประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)) โดยไดรับผลการประเมินเปน
องคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 

และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภู มิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภู มิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
สรุปผลการประเมินผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

รอยละของผูเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 
ระดับ ปวช. 1-3     
อุตสาหกรรม ชางยนต 550 505 91.82 
 ไฟฟากําลัง 258 207 80.23 
 อิเล็กทรอนิกส 86 72 83.72 
พาณิชยกรรม การบัญชี 68 60 88.23 
 การตลาด 42 37 88.06 
 คอมฯธุรกิจ 77 66 85.71 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 130 128 98.46 
 การทองเท่ียว 37 36 97.29 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 123 109 88.62 
 ศิลปะการดนตร ี 41 41 100 

รวมระดับ ปวช. 1406 1261 89.69 
 ระดบั ปวส. 1-2     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 478 465 97.28 
 การพิมพ 22 20 90.91 
 ไฟฟากําลัง 384 381 99.22 
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ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

รอยละของผูเรียน
ท่ีมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 57 52 91.23 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 111 99 89.19 
 การตลาด 95 87 91.58 
 คอมฯธุรกิจ 150 131 87.33 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 84 81 96.43 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 47 46 97.87 
รวมระดับ ปวส. 1428 1362 95.31 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 2834 2480 92.55 

 
 
 
ผลการประเมินผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามประเด็นการพิจารณา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมหรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก
วิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

× 

2 ผูเรียนรอยละ 60.00– 69.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)โดยไดรับ
ผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

× 

3 ผูเรียนรอยละ 70.00 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)โดยไดรับ
ผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดเีดนระดับกลุมจังหวัด 

× 
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4 ผูเรียนรอยละ 80.00 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มี
ความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลา
แสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได
รับผลการประเมินใน ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

× 

5 ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก 
ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือมีผลการประเมินกิจกรรมองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)) โดยไดรับผลการ
ประเมินเปนองคการมาตรฐานดเีดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดเีดนระดับชาติ 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนให มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนยบมเพาะผูประประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตาม
เกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผู ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ

จํานวนผูเรียน กลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนา การเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระหรือมีผลการ
ประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด 

การคํานวณ 

รอยละ= 
จํานวนผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

X100 
จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู เรียนใหมีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรอืการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรอืการประกอบอาชีพอิสระ 
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3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ผลการประเมินศูนยบมเพราะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว และ
ระดับ 5 ดาว 

เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 3 ดาว 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 1 ดาว 1 กําลังพัฒนา 
ตารางแสดงจํานวนผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวนผูเรียน
กลุมเปาหมายท่ีผานการ
พัฒนาเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพ

อิสระ 

จํานวนผูเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

รอยละ 

ระดับ ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต    
 ไฟฟากําลัง    
 อิเล็กทรอนิกส    
พาณิชยกรรม การบัญชี    
 การตลาด 13 13 100 
 คอมฯธุรกิจ    
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม    
 การทองเท่ียว    
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก    
 ศิลปะการดนตร ี    

รวมระดับ ปวช.    
 ระดับ ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต    
 การพิมพ    
 ไฟฟากําลัง    
 อิเล็กทรอนิกสฯ    
บริหารธุรกิจ การบัญชี    
 การตลาด 13 13 100 
 คอมฯธุรกิจ    
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม    
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ศิลปกรรม คอมฯกราฟก    
รวมระดับ ปวส.    
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 26 26 100 
ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 5 ดาว × 

2 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 4 ดาว × 

3 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 3 ดาว × 

4 ลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 2 ดาว × 

5 ผลการประเมินศูนยบมเพาะฯในระดับ 1 ดาว × 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมี การนําไปใชประโยชนจริงในระดับ

สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับจังหวัด 
3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชน

หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับภาค 
4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัด

หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับชาติ 
5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช ประโยชนจริงในระดับประเทศ

หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับนานาชาติ 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา 
2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ  
3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
สรุปผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยในสถานศึกษา 

 

2 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมี การนําไปใชประโยชน
จริงในระดับสถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับจังหวัด 

   

3 ผลงานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริง
ในระดับชุมชนหรือได รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับภาค 

× 

4 ผลงานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริง
ในระดับจังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับชาติ 

 

5 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใช ประโยชน
จริงในระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับนานาชาต ิ

× 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 
 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวม

การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามี การสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด 
3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
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4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ 
5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ  
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองคกร ใน

ระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาท่ีจัดข้ึนเอง โดย
รวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 

การตรวจสอบขอมูล 
1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขา

รวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชี พ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
หรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
สรุปผลการประเมินผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามี การสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับ
สถานศึกษา 

 

2 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจงัหวัด  
3 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค  
4 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับชาต ิ  

5 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับนานาชาต ิ  

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
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ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน 
ดังนี้ 

ระดบั ปวช. 
- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดบั ปวส. 
- ดานความรูตองได คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินท้ัง 2 ดาน จึงคิดเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
การคํานวณ  

รอยละ= 

 
จํานวนผูเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

X100 
จํานวนผูเรียน ปวช.3 และปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร 
การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
ท้ัง 2 ดาน ในครั้ง

แรก 

รอยละของผูเรียนท่ี
ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพท้ัง 
2 ดานในครั้งแรก 

ระดับ ปวช.     
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อุตสาหกรรม ชางยนต 201 201 100 
 ไฟฟากําลัง 78 77 98.72 
 อิเล็กทรอนิกส 26 24 92.31 
พาณิชยกรรม การบัญชี 32 31 96.88 
 การตลาด 13 13 100 
 คอมฯธุรกิจ 26 24 93.31 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 40 40 100 
 การทองเท่ียว 11 11 100 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 36 35 97.22 
 ศิลปะการดนตร ี 8 7 87.50 

รวมระดับ ปวช. 471 463 98.30 
 ระดับ ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 195 195 100 
 การพิมพ 8 8 100 
 ไฟฟากําลัง 166 144 86.75 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 27 27 100 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 53 53 100 
 การตลาด 44 44 100 
 คอมฯธุรกิจ 78 76 97.44 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 36 36 100 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 28 28 100 
รวมระดับ ปวส. 635 611 96.22 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 1106 1074 97.11 
 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
คําอธิบาย 
จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละกับจํานวน
ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 
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การคํานวณ 

 
รอยละ= 

 
จํานวนผูเรียน ปวช. และ ปวส. ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

X100 
จํานวนผูเรียน ปวช. และปวส. ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร 
การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ท่ีไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
ตารางสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา (V-NET) 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 

จํานวนผูเรียน  
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร 

จํานวนผูเรียน 
ท่ีไดคะแนนตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

ระดับ ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต 201 68 33.83 
 ไฟฟากําลัง 78 30 39.47 
 อิเล็กทรอนิกส 26 17 65.38 
พาณิชยกรรม การบัญชี 32 22 70.97 
 การตลาด 13 8 61.54 
 คอมฯธุรกิจ 26 11 42.31 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 40 19 47.50 
 การทองเท่ียว 11 6 54.55 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 36 22 61.11 
 ศิลปะการดนตร ี 8 1 14.29 

รวมระดับ ปวช. 471 204 43.31 
 ระดับ ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 195 75 38.46 
 การพิมพ 8 6 75.00 
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 ไฟฟากําลัง 166 49 26.53 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 27 13 48.15 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 53 30 58.82 
 การตลาด 44 19 43.18 
 คอมฯธุรกิจ 78 35 44.30 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 36 19 52.78 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 28 12 42.86 
รวมระดับ ปวส. 635 258 40.87 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 1106 462 41.77 
 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

1 กําลังพัฒนา 
 

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย 
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษาท่ีผานมาทีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
โดยไมนับรวมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
การประเมิน 
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมาโดยพิจารณาใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

การคํานวณ 

รอยละ= 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีมีงานทําหรือศึกษาตอ 

X100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ท้ังหมดในปการศึกษาท่ีผานมา 

การตรวจสอบขอมูล 
1. กระบวนการหรือรปูแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมา 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปท่ีผานมาท่ีทีงานทํา ประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมามีงานทํา ประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
6. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
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เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-55.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

ตารางสรุปผลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมาทีมีงานทํา หรือศึกษาตอ 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา ท้ังหมดใน
ปการศึกษาท่ีผานมา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษาท่ีผานมา ที
มีงานทํา หรือศึกษาตอ 

รอยละ 

ระดับ ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต 159 144 90.57 
 ไฟฟากําลัง 62 57 91.94 
 อิเล็กทรอนิกส 27 25 92.59 
พาณิชยกรรม การบัญชี 31 26 83.87 
 การตลาด 12 10 83.33 
 คอมฯธุรกิจ 39 32 82.05 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 55 47 85.46 
 การทองเท่ียว - - - 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 28 26 92.86 
 ศิลปะการดนตร ี - - - 

รวมระดับ ปวช. 413 367 88.86 
 ระดบั ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 188 153 81.38 
 การพิมพ 25 25 100 
 ไฟฟากําลัง 141 118 83.64 
 อิเล็กทรอนิกสฯ 42 36 85.71 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 25 20 80.00 
 การตลาด 62 49 79.73 
 คอมฯธุรกิจ 74 59 79.73 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 32 25 78.13 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 36 30 83.33 
รวมระดับ ปวส. 625 525 82.40 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 1038 882 84.97 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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 สรุปผลการประเมินดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตาราง  

ขอที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

นํ้าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คานํ้าหนัก 
Xคาคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 3 ด ี 2 6 
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.3 
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.4 
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 

4 ดีเลิศ 3 12 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

1.7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

1 
กําลัง
พัฒนา 

3 3 

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 
ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 231 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 250 92.40 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) 
  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) 
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ
สงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการนสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
คําอธิบาย  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการสงเสริม

ใหสาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรื อปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
1) สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
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2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 

3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียงของ  เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

4) สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา 
5) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอ

เนือง 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2. การมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
3. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที  สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
4. มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนือง 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร 

 

3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียงของ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน 

 

4 สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา  

5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจาก
การพัฒนาอยางตอเนือง 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม  
การคํานวณ  

รอยละ= 
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

X100 
จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท้ังหมด 

การตรวจสอบขอมูล 
1) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2) จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมี การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
พัฒนา

หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ปรับปรุง
รายวิชา 

ปรับปรุง
รายวิชา

เดิม 

กําหนด
รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ผลการ
ประเมิน 

(หรือ ×) 
ระดับ ปวช.       
อุตสาหกรรม ชางยนต      

 ไฟฟากําลัง      

 อิเล็กทรอนิกส      

พาณิชยกรรม การบัญชี      

 การตลาด      

 คอมฯธุรกิจ      

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม      

 การทองเท่ียว      

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก      

 ศิลปะการดนตร ี      

รวมระดับ ปวช.     10 
ระดับ ปวส.       
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต      

 การพิมพ -  -  × 

 ไฟฟากําลัง      
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 อิเล็กทรอนิกสฯ      

บริหารธุรกิจ การบัญชี      

 การตลาด      

 คอมฯธุรกิจ      

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม      

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก      

รวมระดับ ปวส.     8 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส.     18 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
5(94.73) ยอดเยี่ยม 

 
2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 

การประเมิน 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย 
1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
2) แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสู การปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
4) แผนการจัดการเรียนรูมี การกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี การจัด การเรียนรูท่ี

เหมาะสม และมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ี

หลากหลาย 
การตรวจสอบขอมูล 
1) ครผููสอนวิเคราะหหลกัสูตรรายวิชา  
2) แผนการจัดการเรียนรูมี การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสู การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน 
4) แผนการจัดการเรียนรูมี การกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ี

เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5) แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ี

หลากหลาย 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
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ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ครูผูสอนมีการวิเคราะห หลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนน
สมรรถนะอาชีพ 

 

2 แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสู การปฏิบัติ และกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education 
เปนตน 

 

4 แผนการจัดการเรียนรูมี การกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี 
การจัด การเรียนรูท่ีเหมาะสม และมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

5 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน 

การคํานวณ  

 
รอยละ= 

จํานวนครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 
X100 

จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครผููสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน  
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
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รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจดัการเรยีนการสอน 

ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน 
จํานวนครูผูสอน

ท้ังหมด 

จํานวนครูผูสอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

สรุปผลการ
ประเมิน 
(รอยละ) 

ระดับ ปวช.     
อุตสาหกรรม ชางยนต 20 20 100 
 ไฟฟากําลัง 4 4 100 

 อิเล็กทรอนิกส 3 3 100 

พาณิชยกรรม การบัญชี 1 1 100 

 การตลาด 4 4 100 

 คอมฯธุรกิจ 2 2 100 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 3 3 100 

 การทองเท่ียว 3 3 100 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 4 4 100 

 ศิลปะการดนตร ี 2 0 0 
รวมระดับ ปวช. 46 44 95.65 

ระดับ ปวส.     
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 8 8 100 

 การพิมพ 1 0 0 

 ไฟฟากําลัง 6 6 100 

 อิเล็กทรอนิกสฯ 4 4 100 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 3 3 100 

 การตลาด 2 2 100 

 คอมฯธุรกิจ 4 4 100 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 100 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 2 2 100 

รวมระดับ ปวส. 32 31 69.87 

รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 78 78 100 

วิชาสามัญ 17 14 82.35 

วิชาภาษาตางประเทศ 11 11 100 

รวมท้ังหมด 106 100 94.34 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  วิทยาลัยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ
สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดัง 
ตาราง  

ขอที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

นํ้าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คานํ้าหนัก 
Xคาคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.1.2 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   5  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2.2 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียน
การสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)     ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอนหมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีหลักดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิ ชาชีพท่ีรับผิดชอบในการบริ หารจัดการในสถานศึกษาท้ังของรัฐ
และเอกชน 

3.1 ครูผูสอน 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครผููสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม

มาตรฐานตําแหนงสายงานครูผูสอนประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย 
ครูผูสอนมีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มี
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การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และทําวิจัยเพ่ือ
คุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

การประเมิน  
1. รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
3. รอยละของครูผู สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู  ในการจัดการเรียน

การสอน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจดัการเรียนรู  
การคํานวณ 
กําหนดให 
N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
X  =  จํานวนครูผู สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัด การเรียน

การสอน 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรูเกณฑการ

ประเมิน 

รอยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5(N) 

การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
6. จํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
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สรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 
ระดบั ปวช.          
อุตสาหกรรม ชางยนต 20 19 20 20 20 20 99 99.00 
 ไฟฟากําลัง 4 4 4 4 4 4 20 100 
 อิเล็กทรอนิกส 3 3 3 3 3 3 15 100 
พาณิชยกรรม การบัญชี 1 1 1 1 1 1 5 100 
 การตลาด 4 4 4 4 4 4 20 100 
 คอมฯธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 10 100 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 3 3 3 3 3 3 15 100 
 การทองเท่ียว 3 3 3 3 3 3 15 100 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 4 4 4 4 4 4 20 100 
 ศิลปะการดนตร ี 2 0 0 2 2 2 6 60.00 

รวมระดับ ปวช. 46 43 44 46 46 46 225 97.83 
 ระดบั ปวส.          
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 8 8 8 8 8 8 40 100 
100 การพิมพ 1 1 0 1 1 1 4 80.00 
 ไฟฟากําลัง 6 5 6 6 6 6 29 97.00 
 อิเล็กทรอนิกส 4 4 4 4 4 4 20 100 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 3 3 3 3 3 3 15 100 
 การตลาด 2 1 2 2 2 2 9 90.00 
 คอมฯธุรกิจ 4 3 4 4 4 4 19 95.00 
อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 2 2 2 2 10 100 
ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 2 2 2 2 2 2 10 100 
รวมระดับ ปวส. 32 29 32 32 32 32 157 98.13 
รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 78 72 78 78 78 78 384 98.46 
ครูวิชาสามัญ 17 13 14 17 17 17 78 91.76 
ครูวิชาภาษาตางประเทศ 11 8 11 11 11 11 52 94.55 

รวม 106 93 100 106 106 106 511 96.42    
 

สรปุผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
คําอธิบาย 
ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารสารประจําชั้นเรียนและ

รายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความ
มุงม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 



53 
 

 
การประเมิน  
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
3. รอยละของครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
5. รอยละของครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ 
การคํานวณ 
กําหนดให 
N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 

รอยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5(N) 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล   
3. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบนั 
4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  
6. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรยีนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ  
เกณฑการประเมิน นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 
ระดบั ปวช.          
อุตสาหกรรม ชางยนต 20 20 20 20 20 20 100 100 
 ไฟฟากําลัง 4 4 4 4 4 4 20 100 

 อิเล็กทรอนิกส 3 3 3 3 3 3 15 100 

พาณิชยกรรม การบัญชี 1 1 1 1 1 1 5 100 

 การตลาด 4 4 4 4 4 4 20 100 
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ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 
 คอมฯธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 10 100 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 3 3 3 3 3 3 15 100 

 การทองเท่ียว 3 3 3 3 3 3 15 100 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 4 4 4 4 4 4 20 100 

 ศิลปะการดนตร ี 2 2 2 2 2 2 10 100 

รวมระดับ ปวช. 46 46 46 46 46 46 230 100 
 ระดบั ปวส.          
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 8 8 8 8 8 8 40 100 

 การพิมพ 1 1 1 1 1 1 5 100 

 ไฟฟากําลัง 6 6 6 6 6 6 30 100 

 อิเล็กทรอนิกสฯ 4 4 4 4 4 4 20 100 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 3 3 3 3 3 3 15 100 

 การตลาด 2 2 2 2 2 2 10 100 

 คอมฯธุรกิจ 4 4 4 4 4 4 20 100 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 2 2 2 2 10 100 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 2 2 2 2 2 2 10 100 

รวมระดับ ปวส. 32 32 32 32 32 32 160 100 

รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 78 78 78 78 78 78 390 100 

ครูวิชาสามัญ 17 17 17 17 17 17 85 100 

ครูวิชาภาษาตางประเทศ 11 11 11 11 11 11 55 100 

รวม 106 106 106 106 106 106 530 100 

 

สรปุผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
คําอธิบาย 
ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร  

การประเมิน 
1. รอยละของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
3. รอยละของครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการ

สอน 
4. รอยละของครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
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5. รอยละของครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับหรือ
เผยแพร 

การคํานวณ  
กําหนดให  
N  =  จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 
V  =  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
W =  จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
X  =  จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช ในการจัดการเรียนการ

สอน 
Y  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z  =  จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือ

เผยแพร 

รอยละเฉลี่ย = 
100(V+W+X+Y+Z) 

 
5(N) 

การตรวจสอบขอมูล  
1. จํานวนครูผูสอนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จํานวนครูผูสอนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  
4. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
6. จํานวนครูผูสอนท่ีใชนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ หรือเผย

แพร 
เกณฑการประเมิน นําคารอยละเฉลี่ยท่ีคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 
ระดบั ปวช.          
อุตสาหกรรม ชางยนต 20 20 20 20 20 20 100 100 
 ไฟฟากําลัง 4 4 3 4 4 4 19 95.00 

 อิเล็กทรอนิกส 3 3 3 3 3 3 15 100 

พาณิชยกรรม การบัญชี 1 1 1 1 1 1 5 100 

 การตลาด 4 4 4 4 4 4 20 100 

 คอมฯธุรกิจ 2 2 2 2 2 2 10 100 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 3 3 3 3 3 3 15 100 
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ประเภทวิชา สาขาวิขา/งาน N V W X Y Z V+W+X+Y+Z รอยละ 
 การทองเท่ียว 3 3 3 3 3 3 15 100 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 4 4 4 4 4 4 20 100 

 ศิลปะการดนตร ี 2 2 2 2 2 2 10 100 

รวมระดับ ปวช. 46 46 45 46 46 46 229 99.57 
 ระดบั ปวส.          
อุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต 8 8 8 8 8 8 40 100 

 การพิมพ 1 1 0 1 1 1 4 80.00 

 ไฟฟากําลัง 6 6 6 6 6 6 30 100 

 อิเล็กทรอนิกสฯ 4 4 4 4 4 4 20 100 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 3 3 3 3 3 3 15 100 

 การตลาด 2 2 2 2 2 2 10 100 

 คอมฯธุรกิจ 4 4 3 4 4 4 19 95.00 

อุตสาหกรรมทองเทียว การโรงแรม 2 2 2 2 2 2 10 100 

ศิลปกรรม คอมฯกราฟก 2 2 2 2 2 2 10 100 

รวมระดับ ปวส. 32 32 30 32 32 32 158 98.75 

รวมระดับ ปวช. และ ปวส. 78 78 75 78 78 78 387 99.23 

ครูวิชาสามัญ 17 17 15 17 17 17 83 97.65 
ครูวิชาภาษาตางประเทศ 11 11 10 11 11 11 54 98.18 

รวม 106 106 100 106 106 106 524 98.87 
 

สรปุผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  ผูบริหารสถานศึกษาให ครูและบุ คลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ ราชการประจําปหรือแผนปฏิบัติงานประจําปและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ
ของสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

การประเมิน  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
5. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
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1. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 
4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
5. มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน

เอกชน  
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  

3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

5 ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

3.2.2  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
คําอธิบาย 
ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

การประเมิน 
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ 



58 
 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยมีาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
4. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการ

บริหารจัดการศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล  
1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. การใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑ การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 
สรุปผลการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา  

2 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดาน
ตางๆ 

 

3 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลการประเมินด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมนิคณุภาพการศกึษา 

วิทยาลยัมีการสง่เสริม สนบัสนนุและพฒันาครูผู้สอนให้มคีวามรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตาํแหนง่ สาย

งานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศกึษามีทกัษะในการบริหาร จดัการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ปรากฏผลดงัตาราง  

ขอที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

นํ้าหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คานํ้าหนัก 
Xคาคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 

คุณภาพ 
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3.1 ครูผูสอน   10  
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา   10  
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

3.2.2 
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 100 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)      ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

 
ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตางๆ มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม รายละเอียด
ดังนี้ 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
คําอธิบาย 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษา
และสถานประกอบการนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

การประเมิน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคกร ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา 

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ สถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคกร  

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.1  คัดเลือกผูเขาเรียน 
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3.2  ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง  
3.3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
3.4  จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
4.2  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1  การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2  การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3  การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจาํปในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา 
2. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา 
3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา 
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

 

1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ 
หนวยงาน องคกร ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานศึกษา 

 

1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับ สถานประกอบการ 
หนวยงาน องคกร  

 

2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

3.1  คัดเลือกผูเขาเรียน  
3.2  ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุม
ผูปกครอง  
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3.3  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ  
3.4  จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  

ข้ัน ท่ี  4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

4.1  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ   

4.2  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 
 

ข้ัน ท่ี  5 ข้ันสรุปรายงานผลการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

5.1  การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.2  การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 

 

5.3  การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําป ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ ในดานครู พิเศษ ครูภู มิปญญาทองถ่ิน ครูผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  สถาน
ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามี แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู

และครูฝกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามี การจัดให  ครูพิเศษ ครูภู มิปญญาทองถ่ิน  ครูผู เชียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการ ท้ัง ในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผู เรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามี การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค ของการระดมทรัพยากรอยางเปน
รูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัด การ
อาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ

ตางประเทศ 
2. เครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา 
3. จํานวนสาขางานท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
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4. จํานวนสาขางานท่ีจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียน 

5. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ผลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

กับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามี แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการ
อาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ 

 

2 สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 

 

3 สถานศึกษามี การจัดให  ครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน  ครูผูเชียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผู เรียนไมนอย
กวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 

4 สถานศึกษามี การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน 
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค ของการระดมทรพัยากรอยางเปนรูปธรรม 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัด การอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
คําอธิบาย  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดย

การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช
วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
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การประเมิน 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชมุชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ

วิชาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ

วิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชมุชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 
5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 
สรุปผลการบริการชุมชนและจิตอาสา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการชมุชน 

 

2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาการ 

 

3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

 

4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา 

 

5 สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา  

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมีการ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตาราง  

ขอที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)    ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)      ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
คําอธิบาย 
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 

แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของผูเรียนหรือผูรับบริการเอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ
ทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ
การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียน  

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 
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1. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ 

2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียน 

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู 
โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

4. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

5. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามขอ 1,2,3  3 ด ี
มีผลการประเมินตามขอ 1,2  2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามขอ 1  1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน 
หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความ
ตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
จัดการจัดการเรียนรู 

 

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผู เรียนหรือ
ผูรับบริการโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร และผูเรียน  

 

3 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน ห
องปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด 

 

4 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน ห
องปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

5 สถานศึกษาปรับปรุงและการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทาง
การศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 

1.1 ระบบสงกําลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา 

ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 
2. ระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ 
3. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบจําจัด

ขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา ไดแก 
1.1 ระบบสงกําลัง 
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1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

2 สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  

3 สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 

 

4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

5.3 แหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  
การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดอยางตอเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดไมนอยกวารอยละ 

80ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผูใชบริการ 
5. มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  
การตรวจสอบขอมูล 
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
2. ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 
3. จํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง

เพียงพอ 
4. จํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
5. จํานวนผูเรียนท่ีใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด 
6. จํานวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
7. จํานวนสาขาวิชาท่ีมีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทาง 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
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มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

สรุปผลการประเมินแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู  และศูนยวิทยบริการหรือ
หองสมุดอยางตอเนื่อง 

 

2 สถานศึกษามีศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษา 
คนควา ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ 

 

3 ศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนผูเรียนเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองเพียงพอ 

 

4 สถานศึกษามีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของ
ผูใชบริการ 

 

5 มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 

 

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
คําอธิบาย 
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา ในดานความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและ
งบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

การประเมิน  
1. สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  
2. มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช

ขอมูล 
3. มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา   
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
การตรวจสอบขอมูล 
1. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
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2. ผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช
ขอมูล 

3. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา   
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี
มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

หมายเหตุ : ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมโยงเขา
กับเครือขายคอมพิวเตอรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล ท่ีเปนสื่อประสมและมี
รายละเอียดสูงไดอยางรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมนอยกวา  100 Mbps (เมกะบิทตอวินาที) 
สรุปผลการประเมินระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
(หรือ ×) 

1 สถานศึกษามีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน  

2 มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล 

 

3 มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา    

4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  

5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา  

 

สรุปผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
คําอธิบาย 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอน 

การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
การประเมิน 
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบกับ

จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
การคํานวณ  

      รอยละ= 
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 

X100 
จํานวนหองเรยีน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
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การตรวจสอบขอมูล 
1. จํานวนองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
2. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑการประเมิน นําผลการคํานวณมาเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
รอยละ 80 ข้ึนไป 5 ยอดเยี่ยม 
รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี
รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 
นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 
สรุปผลการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ี

ใชในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังหมด 

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีมี
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน

การจัดการเรียนการสอน 
177 177 100 

 

สรปุผลการประเมิน 
คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 
 สรุปผลการประเมินดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
ดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือ
ผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตาราง  

ขอที่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 
รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ดาน ปรากฏผลดังตาราง 

ขอที่ ดานการประเมิน 
คา 

นํ้าหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได 
จากการ
ประเมิน 

แตละดาน 

รอยละของคะแนน 
ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ของดาน X นํ้าหนักคะแนนของดาน) 

/ คะแนนรวมของดาน 

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 231 (231 x 50) / 250 = 46.20 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50    = 10.00 
3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 
4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50    = 10.00 
5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 50 (50 x 10) / 50    = 10.00 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 481 96.20 
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  
ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)    ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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สวนท่ี 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีศักยภาพสูการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(V-NET) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานวิชาการ แผนงานฝายวิชาการ 

2. การดูแลและแนะแนวผูเรียน -งานติดตามชวยเหลือผูเรียนดานผลการเรียน แผนงาน
ฝายวิชาการ 
-งานติดตามชวยเหลือผูเรียนดานพฤติกรรม แผนงานฝาย
กิจการนักศึกษา 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กิจกรรมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยแผนงานฝาย
วิชาการ เปาหมายทุกสาขาวิชา 
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