
๓๒ 

ตอนที่ ๓ 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึง

ประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

 ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

 ความตระหนัก สถานศึกษาไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครองทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

 ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปน

กระบวนการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปใหมากท่ีสุด ดังนี ้

๑. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษาและระบบ

การวัดและประเมินผล 

๒. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งคูมือดังกลาวไดประมวลสาระที่นักเรียน นักศึกษา และ

ผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

๓. มีการสอบปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดาน

ความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. ใหแกนักเรียนที่สอบไมผานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการสอบวัดระดับความรูของนักเรียนกอนเขาศึกษาตอระดับ ปวช. 

๔. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

๕. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 

๖. มีโครงการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป 

๗. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด 

๘. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีสวนรวม 

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม คิดเปน

รอยละ ๙๑.๓๔ ซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

ความตระหนัก 

๑. โครงการการทําความรวมมือเรียนรวมกับสถานประกอบการ ชุมชน หนวยงานตางๆ 

๒. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหสถานประกอบการตางภาค และตางจังหวัด 

๓. แบบประเมิน 

๔. รายงานผล 

 



๓๓ 

ความพยายาม 

๑. ดําเนินโครงการปรับพื้นฐานผูเรียนกอนไปฝกงานในสถานประกอบการ 

๒. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

๓. รายงานผล 

ผลสัมฤทธิ์ 

 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

๑. โครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. บันทึกขอความขอเชิญประชุมหัวหนาแผนกวิชา/กรรมการภายนอก 

๔. ตารางการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ความพยายาม 

๑. จัดการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะวิชาชีพ 

๒. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

๓. ดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. รายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของแตละแผนกวิชา 

๕. สรุปรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ 

ผลสัมฤทธิ์ 

 นักเรียน นักศึกษามผีลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอยละ ๙๖.๘๘ อยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการ

อาชีวศึกษา V-NET 

๒. แตงตัง้คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาฯ 

๓. บันทึกเชิญประชุมแผนก/ครูผูสอน 

๔. ตารางการติว การสอนซอมเสริม 

ความพยายาม 

๑. ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ V-NET สรางความเขาใจแกผูเรียน ครูผูสอน ในการจัดการเรียน

การสอนมุงสูรายวิชา 

๒. จัดการเรียนการสอนซอมเสริมในรายวิชาที่สอบ V-NET 

๓. ตรวจรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ กํากับดูแลใหผูเขาสอบใหเขาสอบ 



๓๔ 

๔. รายงานผลการสอบของผูเขาสอบตอสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผลการสอบในระดับสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย ๒๖.๗๗ 

ระดับ ปวช. ระดับจังหวัด  มีคะแนนเฉลี่ย ๓๓.๖๖ 

    ระดบัประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย ๓๘.๑๐ 

ระดับ ปวส. ระดับสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย ๓๑.๑๔ 

    ระดับจังหวัด  มีคะแนนเฉลี่ย ๓๑.๑๔ 

    ระดับประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ย ๔๓.๕๒ 

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต

คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติชาติขึ้นไป รอยละ ๔๐.๘๑ อยูในระดับ ตองปรับปรุง 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕  รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษาไดกําหนดใหแผนกวิชาสามัญพื้นฐาน จัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จัด

จางวิทยากรชาวตางประเทศสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยผูเรียนทุกคนจะตองผานการประเมินผลการเรียน มี

ทักษะในการสื่อสารดานการอาน การฟง การเขียน และการสนทนา สถานศึกษาไดประชุมชี้แจงและกําหนดให

ครูผูสอนทุกรายวิชา จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะอาชีพ นอกจากนี้สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมนอกชั้น

เรียน ทีบู่รณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาอื่นๆ 

ความพยายาม 

 ครูผูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะอาชีพในแตละรายวิชาสอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรู และปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ผลสัมฤทธิ์ 

 นอยกวารอยละ ๓๕ ของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-Net) ตัง้แตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๖  รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ความตระหนัก 

 ไดจัดทดสอบมาตรฐานวิชาวัดผลการเรียนการสอนในรายวิชาเปนประจําทุกภาคเรียน 

ความพยายาม 

 จัดทดสอบกลางภาคและปลายภาค ตลอดจนการวัดผลทอสอบในระหวางเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยูเสมอ 

ผลสัมฤทธิ์ 

 นักเรียน นักศึกษาผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และรายวิชาในแตละภาคเรียน 



๓๕ 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๗  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก 

 จัดเตรียมโครงสรางหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษา ป ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

ความพยายาม 

 คําสั่งมอบหมายครูผูสอนตามรายวิชาที่สอดคลองกับสมรรถนะสาชาอาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคเมื่อเทียบกับแรกเขา รอยละ ๘๑.๖๙ อยูในระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๘  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

ความตระหนัก 

 ๑.นโยบายเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

 ๒.นโยบายการฝกงานกับสถานประกอบการ 

ความพยายาม 

๑. รายงานผลการรวมกับสถานประกอบการของแตละรายวิชา 

๒. สมุดบันทึกการฝกอบรมของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๒ และ ปวส.๑ 

ผลสัมฤทธิ์ 

 มีการติดตามในรูปแบบของการสงแบบสอบถาม การโทรศัพทสอบถามผูสําเร็จการศึกษา การสอบถาม

ผูปกครอง และครูที่ปรึกษา รอยละ ๙๔.๒๕ ระดับ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริหารที่มี

ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก 

๑. โครงการเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

๒. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

ความพยายาม 

  รายงานผลโครงการเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์ 

 มีการสงแบบสอบถามถึงสถานประกอบการและการสอบถามผูคุมของสถานประกอบการ อยูในระดับที่พึง

พอใจ รอยละ ๗๑.๓๒ ระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๙๑.๓๔ ดีมาก 

๒.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน 

ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) และมีผล(๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) และมีผล (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๑ - ๕ ดีมาก 

๓.รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๙๖.๘๘ ดีมาก 

๔.รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 

-ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 

-พอใช ๔๕ – ๕๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๓๕ – ๔๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๓๕ 

๔๐.๘๑ ตองปรับปรุง 

๕.รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 

-ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 

-พอใช ๔๕ – ๕๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๓๕ – ๔๔.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๓๕ 

0 ตองปรับปรุงเรงดวน 

๖.รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน

อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

รับรอง 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

ไมเคยรับการทดสอบ ไมเคยรับการทดสอบ 

๗.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก

เขา 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๘๑.๖๙ ดีมาก 

๘.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 

-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุง ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๕๐ 

๙๔.๒๕ ดีมาก 



๓๗ 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๙.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน 

หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) และมีผล(๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) และมีผล (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๑ – ๕ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ ๓.๕๖ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

 ตัวบงชี้ที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน 

 ตัวบงชี้ที่ ๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ตัวบงชี้ที่ ๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 ตัวบงชี้ที่ ๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

 ตัวบงชี้ที่ ๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มี

ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 ตัวบงชี้ที่ ๔ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 ตัวบงชี้ที่ ๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 ตัวบงชี้ที่ ๖ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ

หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

มาตรฐานที่ ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวบงชี้ที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

 ความตระหนัก 

   วิทยาลัยฯ โดยงานพัฒนาหลักสูตร มีนโยบายในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุงผลิตนักศึกษา

ที่มีคุณภาพ ทั้งในดานความรูและความสามารถในสาขาวิชาชีพประมงและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่มีความ



๓๘ 

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยจัดดําเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาใหได

มาตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยฯ ที่สมบูรณและเหมาะสม ดังมีลําดับขั้นตอนในการจัดทํา ดังนี้ 

๑. ดานการวางแผน 

สํารวจความตองการของการประกอบอาชีพของชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการ เพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะขอองสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของในดานตางๆ เชน ทักษะความรู

ความสามารถของนักศึกษาในดานการใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อนํามาประยุกตใชใน

การจัดการงานในดานประมง ตลอดจนการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ 

๒. ดานการดําเนินการ 

ฝายวิชาการ วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการพัฒนาองคประกอบ

ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ไดแก ดานครูผูสอนดานเนื้อหาการเรียนการสอน ดานสื่อและ

อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนเปนตนพรอมทั้งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้น ไดนําผลสํารวจความตองการ

ของการประกอบอาชีพของสถานประกอบการ และพฤติกรรมในดานการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่มีความแตกตาง

ระหวางบุคคล มาประกอบในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

๓. ดานการประเมินผล 

จัดการประเมินผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใชการประเมินผลจากแผนการจัดการ

เรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา และเนนใหครูผูสอน

จัดการเรียนการสอน แบบเรียน เปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการใหครบทุกรายวิชา พรอมทั้งใชผลของการนิเทศ

การสอน และนําผลการประเมินกรฝกปฏิบัติงานดานการประมงของนักเรียนนักศึกษามาประกอบในการประเมินผล

หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

 ความพยายาม 

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ไดจัดทําและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

เพื่อเปนแนวทางหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนใหมีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และ

การจัดการเรียนแบบบูรณาการเรียน โดยเนนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งการเรียนเปนเรื่อง 

เปนชิ้นงาน เปนโครงการ ซึ่งมีผลจากการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

๒. แผนการเรียนรูที่สอดคลองกัลปหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

๓. การจัดทําแบบสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลความตองการในการประกอบอาชีพของชุมชนและ

ทองถิ่น 

๔. ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



๓๙ 

แบบเรียนเปนเรื่อง เปนชิ้นงาน เปนโครงการ และนําไปใชในปการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็ม

ตามศักยภาพ 

๕. นําผลการใชหลักสตูรฐานสมรรถนะ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ในการนําไปใชมาปรับปรุงและ

พัฒนา 

วิทยาลัยฯ ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใชจริงในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหครูผูสอนเปน

ผูนําหลักในการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช และฝายวิชาการ วิทยาลัยฯ ไดนําผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

และมาพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือของนักศึกษามีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   วิทยาลัยไดจัดทําและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการและรองรับการเปนประชาคมอาเซยีน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยูในระดับ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ความตระหนัก 

วิทยาลัยฯ โดยฝายวิชาการ ไดมอบหมายใหงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ไดกําหนดให

ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก

รายวิชา และใหครูผูสอนดําเนินการใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียน และจัดทําบันทึกหลักการสอนและสงใหงานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน ตรวจและสรุปผลตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ โดยมีขั้นตอนในการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่การสอนประจําภาคเรียนให

แลวเสร็จกอนปดภาคเรียน เพื่อใหครูผูสอนไดจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาของตนเอง 

๒. ครูผูสอนจัดทําโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู ใหแลวเสร็จกอนการเปดภาคเรียน โดย

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําการประเมินการจัดสงและรายงานผล 

๓. ครูผูสอนเขียนบันทึกการสอน และเตรียมรับการนิเทศตามกําหนดการนิเทศในปฏิทินการ

ปฏิบัติงานของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๔. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดทําแบบสรุปรายงานผลการจัดดําเนินงานของงาน

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอนและ

อื่นๆ 

 ความพยายาม 

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและครูผูสอนไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและไดผล

จากการดําเนินงานแบงเปนดาน ดังนี้ 

๑. ดานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝายวิชาการ และวิทยาลัยฯ ไดมีหลักฐานรองรอยใน

ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในทุกภาคเรียน เพื่อเปนการเก็บขอมูลในการพัฒนางานวิชาการใน

ลําดับถัดไป 



๔๐ 

๒. ดานครูผูสอน มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนนักศึกษาในงานดานการสอน 

เพื่อประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

และเก็บเปนผลงานในการพัฒนางานของตนเอง 

๓. ดานผูเรียน ถือเปนขอมูล (input) และเปนผลผลิต (output) ของสถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนา

งานในดานนี้ถาขอมูลที่ไดมาและผลผลิตที่ออกไปมีความสอดคลองเหมาะสม และผานกระบวนการเรียนการสอนที่

ถูกตองและเหมาะสม ก็จะทําใหนักศึกษามีคุณภาพที่ดี และเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ 

รายละเอียดในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาในปการศึกษา ๒๕๕๖ ครูผูสอนทุกคนในวิทยาลัยฯ ไดใหความ

รวมมือในการจัดทําและจัดสงแผนกรเรียนรู/การสอนเปนอยางดี ทําใหผลการจัดสงแผนการเรียนรูคิดเปนรอยละ 

๙๘.๕ ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก 

   วิทยาลัยฯ ไดตระหนักโดยกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะบูรณา

การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายของสถานศึกษา ๓D สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง มีการฝก

ทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง มรการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การ

วัดผลและประเมินผลอยางหลากหลาย โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศครูผูสอนจาก

ฝายวิชาการ หัวหนาแผนกวิชาภาคเรียนและนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 ความพยายาม 

ครูผูสอนไดนําแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะบูรณากรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และนโยบายสถานศึกษา ๓D ใชในการจัดกาเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดทักษะวิชาชีพ ชิ้นงาน 

โครงงาน โครงการวิชาชีพในรายวิชา จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การวัดผลประเมินผลอยาง

หลากหลาย และในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ

สอนของครู ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ มีคา

เทากับ ๔.๓๘ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 ตัวบงชี้ที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 

๒. โครงการครูที่ปรึกษา 

๓. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสรุปผลการเรียน 

๔. บันทึกขอความขอเชิญประชุม/ขอทราบเวลาในการประเมินสรุปผลการเรียน 



๔๑ 

๕. การวิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการจัดการเรียนการสอน/นําผลการวิเคราะหไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

 ความพยายาม 

๑. มีการจัดการประเมินสรุปผลการเรียนกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

๒. รายงานผลการประเมินสรุปผลการเรียนของแตละรายวิชา 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลการเรียน 

๔. รายงานผลการจัดการศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน รอยละ ๙๐ ขึ้นไป อยูในระดับ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

 ความตระหนัก 

  คัดเลือกสถานประกอบการ แผนนิเทศ การวัดผลกอนและหลังฝกงาน 

 ความพยายาม 

๑. สํารวจความตองการฝกงานของนักศึกษา 

๒. ประสานความรวมมือสถานประกอบการเพ่ือใหนักศึกษาฝกงาน 

๓. จัดนักศึกษามาฝกงานตามสาขาวิชา 

๔. จัดกระบวนการนิเทศ วัดผล 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  สถานประกอบการพึงพอใจ นักศึกษามีความมั่นใจเพิ่มข้ึน 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๑ – ๕ ดีมาก 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

รายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) และมีผล(๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) และมีผล (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๑ – ๕ ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 



๔๒ 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๔.ระดับคุณภาพในการวัดปละประในผลการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๕.ระดับคุณภาพในการฝกงาน -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒ ๔.๘ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 ตัวบงชี้ที่ ๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ตัวบงชี้ที่ ๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบงชี้ที่ ๔ ระดับคุณภาพในการวัดปละประในผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบงชี้ที่ ๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 -ไมม-ี 

 

มาตรฐานที่ ๓  ดานการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ

จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบฐานขอมูล

สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิ

ทัศนอาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงิน

และงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษามีระเบียบ หลักเกณฑการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการดําเนินงาน สอดคลอง

กับนโยบายการศึกษาของชาติ และการกํากับดูแลสถานศึกษาตอเนื่อง มีการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม พรบ.การ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง การแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุม การประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงาน 



๔๓ 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยไดจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ ดังนั้นการประเมินความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกและ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  มีการปฏิบัติงานในภาระงานของคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน ๔ ขอ อยูในระดับ ด ี

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ความตระหนัก 

๑. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕ ป 

๒. มีแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด นโยบาย สอศ. 

 ความพยายาม 

๑. ประชุมครู บุคลากรทุกฝาย เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 

๒. มีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

๓. มีการติดตามในที่ประชุมประจําเดือน 

๔. มีการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําป จํานวน ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 ความตระหนัก 

  กําหนดแผนงานโครงการแบบมีสวนรวม ครู บุคลากร 

 ความพยายาม 

  จัดประชุมกําหนดแผนปฏิบัติการสอดคลองตามกิจกรรม 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  นักศึกษามีอัตลักษณตามวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ รอยละ ๑๐๐ อยูในระดับ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 ความตระหนัก 

  วิทยาลัยประมงปตตานี ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย เนนการบริหารแบบมีสวน

รวม จัดใหมีโครงการประชุมบุคลากรในสถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมผูปกครองเปน

ประจําทุกป 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยประมงปตตานี มีการประชุมบุคลากรในสถานศึกษา และมีการจัดประชุมผูปกครองนักเรียน 

นักศึกษา ใหขอเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน ปละการบริหารสถานศึกษาใหทุกฝาย ทุกแผนกของสถานศึกษา 

เสนอแผน โครงการ และแผนปฏิบัติเปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 



๔๔ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยประมงปตตานี ไดบรรลุมีวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ ของนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ๔ ขอ อยูในระดับ ด ี

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ความตระหนัก 

  มีแผนงาน/โครงการ 

 ความพยายาม 

๑. มีการขออนุมัติโครงการ 

๒. มีการประชุม คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๓. มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับการเรียนการสอน 

๔. มีการ upload ขอมูลอยางสม่ําเสมอ  

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูสนใจสามารถใชขอมูลทาง Internet ได 

๒. มีความพึงพอใจของผูใชบริการในระดับด ี

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการบริหารความเสี่ยงภายในสถานศึกษา 

๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานโครงการ 

๓. แบบประเมินโครงการ 

๔. รายงานผล 

 ความพยายาม 

๑. ดําเนินโครงการตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 

๒. ดําเนินโครงการการบริหารความเสี่ยงของแตละดาน 

๓. รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  ผลการดําเนินโครงการอยูในระดับ ดี ทั้ง ๕ ดาน 

๑. ดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา 

๒. ดานการทะเลาะวิวาท 

๓. ดานสิ่งเสพติด 

๔. ดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยเรียน 

๕. ดานการพนันและการมั่วสุม 

 

 



๔๕ 

  ตัวบงชี้ที่ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 ความตระหนัก 

   มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บรรจุอยูในแผนประจําป มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของกับครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง ในแผนการศึกษาประจําป 

 ความพยายาม 

๑. จัดกิจกรรมโฮมรูม ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 

๒. มีสมุดบันทึกประจําตัวนักเรียน นักศึกษา 

๓. มีการเช็คชื่อการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง 

๔. จัดโครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 

๕. ประชุมครู ผูปกครองในวันปฐมนิเทศ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   นักเรียน นักศึกษา ไดรับการดูแลและชวยแกไขปญหา ตามวัตถุประสงค ดานบุคลิกภาพ ดาน

คุณธรรม จริยธรรม และนักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนดีขึ้นตามลําดับ รอยละ ๙๐ อยูในระดับ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และ

การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา 

โดยจัดทําโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาในทุกปงบประมาณ 

  สถานศึกษาใหความสําคัญใหแตละฝาย/งาน เสนอโครงการของแตละงาน เพื่อบรรจุในแผนประจําป

ของวิทยาลัย 

 ความพยายาม 

  ไดมีการวางแผนดําเนินโรงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ มีการวางแผนการใช บันทึกการ

ใช การปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

 ๑.ใหแตละงานดําเนินงานตามโครงการ 

 ๒.มีปฏิทินการดําเนินงาน 

 ๓.การประชุมของแตละงาน 

 ๔.ออกคําสั่งมอบหมายงาน 

 ๕.บันทึกการใชหอองปฏิบัติการ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  ผลการสรางความพึงพอใจของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาตอการใชอาคารสถานที่ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ผลความพึงพอใจอยูในระดับ ดี (x=๓.๕๒ ขึ้นไป) 

 

 



๔๖ 

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

 ความตระหนัก 

๑. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ ตามความจําเปนของแตละงาน 

๒. จัดตั้งงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอนตามแผนกวิชา สาขาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

 ความพยายาม 

๑. สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑตามแผนงาน 

๒. จัดซื้อจัดจางตามแผนงานและโครงการ เพื่อตอบสนองครูผูสอนในรายวิชา 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑเหมาะสมในการใชงานตามความจําเปนอยางทั่วถึง ครอบคลุม 

ระดับผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑ พอใช 

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความตระหนัก 

  มีแผนปฏิบัติงาน สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดใหมี

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ

ประกาศเกียรติคุณยกยอง 

  จัดทําโครงการ ปฏิทินการพัฒนาบุคลากร มีการประชุมบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน มีคําสั่ง

มอบหมายงาน สามารถดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 

 ความพยายาม 

  วิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน

รวมกับองคกรทางการศึกษาภายนอกและโครงการภายในสถานศึกษา และมีการรายงานผลการดําเนินงาน ติดตามผล

การดําเนินงาน 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา โดยการฝกอบรม เขารวมประชุมศึกษาดูงาน และไดรับ

การพัฒนารวมกับหนวยงาน องคกรภายนอกและจากการดําเนินงานโครงการภายใน ปฏิบัติตามประเด็นได ๔ ขอ อยู

ในระดับ ด ี

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของแตละป 

๓. จัดทําโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๔. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ 

๕. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 



๔๗ 

๖. ประชุมประจําเดือน 

 ความพยายาม 

๑. มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนที่วางไว 

๒. มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

๓. มีการลงรายการการเบิกจาย ขบ.๐๑, ขบ.๐๒ เปนปจจุบัน 

๔. มีการติดตามลูกหนี้เงินยืมที่เกินกําหนดการคืนเงิน 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. เบิกจายถูกตอง ครบถวน ตามแผนที่วางไว 

๒. มีการสรุปผลการเบิกจายเงินในแตละเดือน 

๓. สามารถติดตามลูกหนี้เงินยืมไดครบถวน ระดับผลการประเมิน ๔๑.๘๕ อยูในเกณฑ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย ทั้งใน

ประเทศและ หรือตางประเทศ 

 ความตระหนัก 

  แสวงหาเครือขายเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

 ความพยายาม 

  ประสานงาน ติดตอ เชิญเขารวมโครงการความรวมมือ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  มีเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ ในระดับภูมิภาค 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคณุภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๒.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๕ ดีมาก 

๓.ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ -ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

 

๕ ดีมาก 



๔๘ 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๔.ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๕.ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๖.ระดับคณุภาพในการบริหารความเสีย่ง -ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๔ ดี 

๗.ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๘.ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม 

และภมูิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๙.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๑๐.ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางก

การศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๑๑.ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

 

๕ ดีมาก 



๔๙ 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑๒.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชี วศึ กษากับ เครื อข ายทั้ ง ในประ เทศและ หรื อ

ตางประเทศ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ ๔.๓๓ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ตัวบงชี้ที่ ๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ ๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 ตัวบงชี้ที่ ๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ ๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ ๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 ตัวบงชี้ที่ ๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 ตัวบงชี้ที่ ๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใช

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

 ตัวบงชี้ที่ ๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

 ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางกการศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ

และ หรือตางประเทศ 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 -ไมม-ี 

 

มาตรฐานที่ ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน 

 ตัวบงชี้ที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แบบสํารวจความตองการฝกอาชีพ 

ประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีโครงการ คําสั่ง กิจกรรม โครงการที่ใหบริการฝกอาชีพ 

 



๕๐ 

 ความพยายาม 

  ดําเนินการทําแบบระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาชีพ 

๑. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการ ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขา อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก  
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔ ๕ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 -ไมม-ี  

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

มาตรฐานที่ ๕  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่เปนประโยชน 

ตลอดจนมีการเผยแพร 

 ตัวบงชี้ที่ ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ของผูเรียน 

 ความตระหนัก 

๑. สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรโครงการงานวิจัยใหผูเรียนทั้งระดับ ปวช.ปวส. จัดทําโครงการ

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย โดยมีผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย 

๒. สถานศึกษาไดจัดทําโครงการสงเสริมดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

๓. สถานศึกษาไดแตงตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาคนละโครงการงานวิจัย 

๔. การประชาสัมพันธดานการประกวดแขงขันและการประกาศรางวัลดีเดน 

  ความพยายาม 

๑. สถานศึกษาสงเสริมการจัดทําชิ้นงานโครงการงานวิจัย 

๒. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในการเขาประกวดแขงขันในระดับตางๆ จังหวัด ภาค ชาติ 

๓. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในดานการพัฒนาโครงการงานวิจัยตางๆ ใหดีเยี่ยมอยูคลอด 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. นักศึกษามีการพัฒนาดานความคิดสารางสรรคดีมาก ทํางานเปนทีมความรับผิดชอบ 

๒. โครงการงานวิจัยนักเรียนนักศึกษาไดรับรางวัลเปนที่ประจักษทั้งในระดับจังหวัด ภาค ชาต ิ

 ตัวบงชี้ที่ ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของคร ู

 ความตระหนัก 

๑. สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรโครงการงานวิจัยในระดับชั้นเรียน เพื่อแกปญหานักเรียน นักศึกษา

ที่มีผลการเรียนต่ํา 

๒. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาจัดทําวิจัย อยางนอย ๑ เรื่องตอ ๑ ภาคเรียน 

๓. ประชาสัมพันธครู บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับปฏิทินการประกวดแขงขัน โครงการงานวิจัย

ตางๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค ชาติ 

 ความพยายาม 

๑. สถานศึกษาสงเสริมการจัดทําชิ้นงานโครงการงานวิจัน เพื่อพัฒนาผูเรียน 

๒. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนในการเขาประกวดแขงขันในระดับตางๆ 

๓. สถานศึกษาสงเสริมในดานการพัฒนาตอยอดโครงการงานวิจัยใหดียิ่งขึ้น 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาดานความคิด กลาที่จะคิด กลาทํา เพื่อผลงานชิ้นใหมๆ 

๒. เพิ่มทักษะใหกับครู บุคลากรทางการศึกษาในการจัดทําโครงการงานวิจัยตางๆ จนไดรับรางวัลใน

ระดับตางๆ จังหวัด ภาค ชาติ 



๕๒ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ของผูเรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

๒.ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของคร ู

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๔ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ ๔ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ

ผูเรียน 

 ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 -ไมม-ี 

 

มาตรฐานที่ ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง สาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

๒. โครงการศิลปวัฒนธรรมดิเกรฮูล ู

๓. งานวันสําคัญ 

๔. ปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ

๕. วันเคารพคร ู

๖. วันแมแหงชาติและวันพอแหงชาติ 

๗. แตงตั้งคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบทุกโครงการ 



๕๓ 

๘. จัดประชุมผูรับผิดชอบทุกโครงการ 

 ความพยายาม 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

๒. รายงานผลการดําเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมดิเกรฮูล ู

๓. รายงานผลการดําเนินโครงการงานวันสําคัญ 

๔. รายงานผลการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

๕. รายงานผลการดําเนินโครงการวันเคารพครู 

๖. รายงานผลการดําเนินโครงการวันแม/พอ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. จัดโครงการปลูกจิตฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง 

ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานบุํารุง ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ๖ โครงการ 

๒. นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน ๒๐๐ คน 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน ๖๙ คน 

๔. การประเมินผลโครงการภายใน ระดับดี 

๕. การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภาพรวม 

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ความตระหนัก 

๑. ใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

๒. ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมกับการจัดการเรียนการสอน 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอผูเรียน 

๔. ใหบุคลากรทราบวา สิ่งแวดลอมมีผลตอคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางออม 

 ความพยายาม 

๑. จัดแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

๒. แตงตั้งคณะกรมการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาตามคําสั่งวิทยาลัย 

๓. จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔. จัดการเรียนการสอนรายวิชาทางดานสิ่งแวดลอม 

๕. ประสานงานกับรวมงานกับเครือขายองคกรดานสิ่งแวดลอม 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. วิทยาลัยมีสิ่งแวดลอมที่สอดคลองตามสภาพพ้ืนที่ เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๒. กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม จํานวนไมนอยกวา ๑๐ โครงการ 

๓. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในสถานศึกษา และใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน 

 

 



๕๔ 

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๓  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 ความตระหนัก 

๑. มีแผนปฏิบัติงานโครงการประจําป 

๒. จัดการแขงขันกีฬาทั้งภายนอกและภายใน 

๓. มีการจัดการแขงขันกีฬาภายในประจําป 

๔. มีการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาหอพัก 

 ความพยายาม 

๑. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางาน 

๒. มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

๓. มีการประชาสัมพันธ 

๔. ปรับเปลี่ยนประเภทของกีฬาใหมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามแผนโครงการประจําป 

๒. จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในวิทยาลัยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความตระหนัก 

   วิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย แผนงานประจําป และกําหนดวิสัยทัศนในระดับแผนก สาขางาน 

สาขาวิชาใหดําเนินกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการบูรณการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหวังผลสัมฤทธิ์และเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทานและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ความพยายาม 

๑. การดําเนินโครงการคายคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักศึกษา

ใหมและเกาเปนประจําทุกป 

๒. กําหนดใหทุกสาขางา สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนจัดทําแผนบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของแตละหนวยการเรียนรู 

๓. สอดแทรกกิจกรรมโครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหครู บุคลากร นักศึกษามีสวนรวมใน

การดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   ครู บุคลากร นักศึกษา มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจที่สอดคลองใกลเคียงเทียบเคียงไดใน

ระดับ ๕ ขอปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมิน นิทรรศการเยี่ยมชมแหลงเรียนรู มีสวนรวมกับ

ชุมชนและสถานประกอบการ 

 



๕๕ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตรยิ สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ทะนุบํารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๒.ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๓.ระดับคณุภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและ

นันทนาการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๔.ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ขอ 

-ดี ปฏิบัติ ๔ ขอ 

-พอใช ปฏิบัติ ๓ ขอ 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖ ๕ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบงชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 -ไมม-ี 

 

 

 

 

 



๕๖ 

มาตรฐานที่ ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ 

และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ความตระหนัก 

กําหนดแผนงานการประกันคุณภาพภายในลงในแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อสรางระบบประกัน

คุณภาพฯ อยางเปนระบบ ใหกับบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัย เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมาย 

วัตถุประสงค และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ ใหเปนไปตามกรอบนโยบายของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ความพยายาม 

สรางกระบวนการเรียนรู การถายทอดถึงความสําคัญของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดวย

กระบวนการเผยแพรเอกสารองคความรูทางดานงานประกันคุณภาพ จัดประชุมลงในวาระการประชุมประจําเดือน จัด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวิทยาลัยในเครือขาย เชน อาชีวศึกษาจังหวัด ใหความรูแกบุคลากรระหวาง

กิจกรรมหนาเสาธง จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย กําหนด

วิสัยทัศน ระบบงานประกันลงในฝายรับผิดชอบอยางเปนรูปธรรม 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   ครู บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัย สามารถสรางองคความรู และปฏิบัติตามแผนงานของระบบ

ประกันคุณภาพ จนบรรลุตามวัตถุประสงคตมตัวบงชี้ที่กําหนด อยูในระดับปฏิบัติได ๔ ขอ ระดับ ดี 

 ตัวบงชี้ที่ ๗.๒  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ความตระหนัก 

   สรางความพรอมทางดานองคความรูและแนวปฏิบัติทางดานกิจกรรม องคความรู ตามตัวบงชี้ 

คําอธิบาย หลักฐานรองรอย เกณฑการประเมินใหแก บุคลากรของวิทยาลัยในแตละมาตรฐาน โดยยึดกรอบนโยบาย

ทางดานมาตรฐานการอาชีวศึกษา พันธกิจ วิสัยทัศน ปรัชญาของวิทยาลัย ที่สอดคลองกับบทบาทของวิทยาลัย ชุมชน 

เพื่อจัดการเรียนการสอน 

 ความพยายาม 

   จัดทําแผนปฏิบัติงานอยางมีสวนรวม ดําเนินโครงการตามแผนงานกิจกรรม สรางกระบวนการ 

ติดตามนิเทศ รายงานผลการดําเนินใหเปนไปตามเปาประสงค และวัตถุประสงค และมีการบวนการติดตาม

ประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงดวยระบบ PDCA และรายงานตอสาธารณชนใหทราบ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ๗  อยูในระดับ พอใช 

 

 

 



๕๗ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคณุภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน -ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 

-ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 

-พอใช ปฏิบัติ(๑) - (๓) 

-ตองปรับปรุง ปฏิบัติ(๑) - (๒) 

-ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (๑) 

๔ ดี 

๒.ระดับคณุภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตาม

เกณฑสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก 

-ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้

ใดที่อยูในเกณฑตองปรับปรุงเรงดวน 

-ดี ๒๔-๒๙ ตัวบงชี ้

-พอใช ๑๘-๒๓ ตัวบงชี ้

-ตองปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบงชี ้

-ตองปรับปรุงเรงดวน < ๑๒ ตัวบงชี ้

๑๘ ตัวบงช้ี พอใช 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗ ๓.๕ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 -ไมม-ี 

 

มาตรฐานที่ ๘  ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชนสถานประกอบการ 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แบบสํารวจความตองการฝกอาชีพ 

ประชุมประจําเดือน โครงการ คําสั่ง กิจกรรม โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ สงเสริมความรูฝกทักษะวิชาชีพใหกับ

ประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม 

  ทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 



๕๘ 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ระดับความพึงพอใจในการฝกอบรมและนําไปใชอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการ 

๒. แผนการจัดการเรียนรู 

๓. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 

๔. การประชุม 

  ความพยายาม 

๑. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

๒. การวัดผลประเมินผล 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดี 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ความตระหนัก 

๑. โครงการสอน 

๒. คําสั่งมอบหมายรายวิชาสอน 

๓. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษา 

๔. การประชุม 

 ความพยายาม 

๑. รายงานผลการจัดการศึกษา 

๒. PBL การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

๓. รายงานผลการสงแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณการเศรษฐกิจพอเพียงและ

คุณลักษณะ ๓D 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  รอยละระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู ไมนอยกวา รอยละ ๘๖ 

 



๕๙ 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป ทําแบบสํารวจความตองการฝก

อาชีพ มีการประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีโครงการ คําสั่ง การดําเนินกิจกรรมและสงเสริม

ความรูฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

  ผลสัมฤทธิ์ 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอยูในระดับ ดีมาก  

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แบบสํารวจความตองการฝกอาชีพ 

ประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากร การจัดซื้อ จัดจางวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม มีโครงการ คําสั่ง กิจกรรม 

โครงการใหบริการวิชาชีพ สงเสริมความรู ฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ของระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 



๖๐ 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๖  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไดรับการพัฒนา โดยการจัดทําโครงการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝกอาชีพ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนน

สมรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน 

 ความพยายาม 

  สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเขารับการพัฒนาการฝกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น มีการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการอบรม ที่มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  สถานศึกษามีการพัฒนาครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ ๗๒ ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

๒. จัดทําโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๓. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ 

๔. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 

๕. ประชุมประจําเดือน 

 ความพยายาม 

๑. มีการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนที่วางไว 

๒. มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

๓. มีการลงรายการการเบิกจาย ขบ.๐๑, ขบ.๐๒ เปนปจจุบัน 

๔. มีการติดตามลูกหนี้เงินยืมที่เกินกําหนดการคืนเงิน 

 ผลสัมฤทธิ์ 

๑. เบิกจายถูกตอง ครบถวน ตามแผนที่วางไว 

๒. มีการสรุปผลการเบิกจายเงินในแตละเดือน 

๓. สามารถติดตามลูกหนี้เงินยืมไดครบถวน ระดับผลการประเมิน อยูในเกณฑ ดีมาก 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๘  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 

๒.๐๐ ขึ้นไป 

 

 



๖๑ 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษามีความตระหนัก โดยจัดฝกอบรมวิชีพใหความรู ซึ่งไดจากการขอความอนุเคราะหจาก

ประชาชนทั่วไป โดยทางวิทยาลัยมีการปะชุม แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการทําแผนงาน

โครงการ กิจกรรม วัดผล ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอสถานศึกษา 

 ความพยายาม 

  สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนงานการปฏิบัติงานทีไ่ดกําหนดไว 

 ผลสัมฤทธิ์ 

 ผูเรียนมีผลสําเร็จทางการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่มีผลคะแนน การฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

๑๐๐ 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๙  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษามีความตระหนัก โดยการจัดอบรมใหความรูกับประชาชน มีการประชุม แตงตั้ ง

คณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจนมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ด ี

 ความพยายาม 

  สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ ตอผูเรียน สงผลใหผูเรียนสามารถนํา

ความรูทีไ่ดไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางด ี

 ผลสัมฤทธิ์ 

  ผูเรียนมีผลสําเร็จทางการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเทยีบกับแลกเขา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ตัวบงชี้ที่ ๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช

ประโยชน 

 ความตระหนัก 

  สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป ทําแบบสํารวจความตองการฝก

อาชีพ การประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีโครงการ คําสั่งในการดําเนินกิจกรรม และ

สงเสริมความรูฝกทักษะวิชาชีพใหกับประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ความพยายาม 

๑. โครงการฝกอาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

๒. โครงการฝกอบรม ๑๐๘ อาชีพ 

๓. โครงการฝกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

๔. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๕. โครงการฝกอาชีพกลุมเปาหมายพิเศษ 

๖. โครงการฝกอาชีพกลุมเยาวชนสันติสุข 

๗. โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน ตชด. 

 



๖๒ 

  ผลสัมฤทธิ์ 

๑. รายงานผลการดําเนินโครงการฝกอาชีพ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ระดับความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมอยูในระดับ ดีมาก  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑.ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ 

(๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)  

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๕ ดีมาก 

๒.ระดับคณุภาพในการใชและพัฒนาหลักสตูรฐาน

สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

สถานประกอบการ 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ 

(๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)  

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) 

-ปฏิบตัิตามประเด็น (๑) 

๓ พอใช 

๓.ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู

รายวิชา 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๑ – ๕ ดีมาก 

๔.ระดับคณุภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น -ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๕.ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการ

ฝกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ 

-ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ 

๕ ดีมาก 

๖.รอยละของครผููสอนหลักสตูรวชิาชีพระยะสั้นทีไ่ดรับ

การพัฒนา 

-รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

-รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

๗๒ ดี 

๗.ระดับคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ -ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๑ – ๕ ดีมาก 

๘.รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

-รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

-รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

 

๑๐๐ ดีมาก 



๖๓ 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์องการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๙.รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ

แรกเขา 

-รอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

-รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ 

-รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 

-รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ 

-ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

๑๐๐ ดีมาก 

๑๐.ระดบัความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มตีอ

การนําความรูความสามารถไปใชประโยชน 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒) 

-ปฏิบัติตามประเด็น (๑) 

๑ – ๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๘ ๔.๗ 

สรุปจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี ้

 ตัวบงชี้ที่ ๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบงชี้ที่ ๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ตัวบงชี้ที่ ๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบงชี้ที่ ๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบงชี้ที่ ๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา 

 ตัวบงชี้ที่ ๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ตัวบงชี้ที่ ๘ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้น

ไป 

 ตัวบงชี้ที่ ๙ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

 ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช

ประโยชน 

จุดที่ตองพัฒนา  ไดแก 

 -ไมม-ี 

 


