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ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  ๒  พ.ศ. 2545 
(2546)  มาตราท่ี 48  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาซึ่ง
เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 รายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2557  
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ตามนโยบายการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ได้น าหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน  ๗  มาตรฐาน  
๓๕  ตัวบ่งช้ี  และส่วนท่ี 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งช้ี รวม 2 ส่วน จ านวน 8 
มาตรฐาน 45 ตัวบ่งช้ี มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่ง
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน  และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก 
 ส าหรับระยะเวลาในการรายงานผลการประเมินตนเองครั้งนี้  อยู่ในช่วงภาคเรียน 1 – 2  ปี
การศึกษา  2557  ปีงบประมาณ 2557 – 2558  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
การประเมินตนเองฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนา  การด าเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างชุมชนให้
เจริญต่อไป 
 

คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

มิถุนายน  2558 
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ตอนที่  1  สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ   
 1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา     18 
 1.2  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา    22 
 1.3  ระบบโครงสร้างการบริหาร     25 
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 มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 53 
 มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   63 
 มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม  84 
 มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย   86 
 มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ  89 
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๓ 

บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 

 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  เป็นสถานศึกษา สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดต้ัง เมื่อวันท่ี  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๔๐  ต้ังอยู่เลขท่ี ๑/๑ หมู่  ๖ 
ถนนพระราม  ๒  กม . ๗๗.๕  (ธนบุรี-ปากท่อ) ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีเนื้อท่ี  ๓๐  ไร่  ๒  งาน  ๓๓  ตารางวา  ได้เปิดท าการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม หลักสูตรแกนมัธยม/ประถมศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 “ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  ล้ าเลิศวิชา  ใช้เวลาให้เกิดคุณ” 
 

วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ   
บริหารจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการผลิตก าลังคนให้มีมาตรฐานสู่

สากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐาน ฝีมือ ตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ชุมชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการเรียนการสอน สู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
4. ปรับปรุง พัฒนา ส่ิงแวดล้อมภายใน และภายนอกวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียน

และบุคลากรอยู่อย่างมีความสุข  

อัตลักษณ์ 
  “มีใจบริการ “ 

เอกลักษณ์ 
  “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา “ 

สีของวิทยำลัย     ชมพู - ขาว  

ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย  ดอกเฟื่องฟ้า 
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๔ 

2. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้มีการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แก่ผู้ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะศึกษา      ด้านอาชีพท้ัง
นักศึกษาภาคปกติ  ระบบทวิภาคี  และระบบเทียบโอนประสบการณ์  ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ 
 ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
 4. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา 
 5. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

1. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช .)  ระบบปกติ/ระบบเทียบโอนฯ 
              1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
                    1.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล     สาขางานยานยนต์ 
                    1.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
               1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ     สาขางานการบัญชี 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  ( ปวส .) ระบบทวิภำคี 
2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล     สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง      สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี      สาขางานการบัญชี 
2.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  ( ปวส .)  ระบบเทียบโอนฯ                   
3.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

3.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล     สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
3.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง      สาขางานติดต้ังไฟฟ้า 

3.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
3.2.1 สาขาวิชาการบัญชี      สาขางานการบัญชี 
3.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 
3.2.3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    สาขางานการจัดการทรัพยากร 

มนุษย์ 
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๕ 

 4. หลักสูตรวิชำแกนมัธยม/ประถมศึกษำ 
  4.๑  วิชา  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น    4.๒  วิชา  งานบ ารุงรักษารถยนต์   
  4.๓  วิชา  ช่างเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น   4.๔  วิชา  ช่างอลูมิเนียมประกอบอาคาร 
  4.5  วิชา  การผลิตภัณฑ์ไม้   4.6  วิชา  การประดิษฐ์ของท่ีระลึกและของ 
          ช าร่วย     
 5. หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น   
  5.๑  วิชา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
  5.๒  วิชา  ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนเล็ก 
  5.๓  วิชา  คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผลค า  
  5.๔  วิชา  ประกอบติดต้ังและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
  5.๕  วิชา  การสร้างงานกราฟฟิกด้านโปรแกรมส าเร็จรูป 
  5.๖  วิชา  การประดิษฐ์ของขวัญของท่ีระลึก 
  5.๗  วิชา  อาหารไทย 
  5.๘  วิชา  การผูกผ้าและจับจึบผ้า 
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๖ 

3. สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพ    วิทยาลัยฯ   ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา      โดย 

แต่งต้ังคณะด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หัวหน้ามาตรฐานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา ประเมินคุณภาพภายในเพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ก าหนด 
  ผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕7  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาได้ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  แบ่งออกเป็น ๒  ส่วน ส่วนท่ี ๑ การจัดการอาชีวศึกษา  ๗  มาตรฐาน ๓๕ ตัว
บ่งช้ี และส่วนท่ี ๒ การฝึกอบรมวิชาชีพ ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบ่งช้ี เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕7 
 

มำตรฐำนที่ ๑  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ดีมาก            ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                 ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้            ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง    ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐                              

ร้อยละ 87.40 
 

ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  ๑.๒ ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 

ดีมาก            ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๕) 
ดี                 ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๔) 
พอใช้            ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง    ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                   ประเด็น(๑) 

  
 

 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

 
 
 

 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

ดีมาก             ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๓๕-๔๔.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ ๓๕ 

ร้อยละ 49.15 ดีมาก 
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๗ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ดีมาก              ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 

ดี                   ร้อยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 

พอใช้              ร้อยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 

ต้องปรับปรุง      ร้อยละ๓๕-๔๔.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ๓๕ 

ร้อยละ 40.67 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

- - 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๗ ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ ๕6.04  
 

ต้อง
ปรับปรุง  

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ 88.49  ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑.๙ ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕)  

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๑ ดีมำก 
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๘ 

จุดเด่น 
  ๑. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ๒. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพมีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
   

จุดที่ควรพัฒนำ 
  ๑.  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.  ควรพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดจ านวนนักเรียน นักศึกษาออก
กลางคัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
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๙ 

มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพใน
การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพใน
การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพใน
การฝึกงาน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ  ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๒ ดีมำก 
จุดเด่น 
  ๑. สถานศึกษามีการร่วมมือและประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒. สถานศึกษามีการพัฒนาขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน 
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๑๐ 

มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพใน
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพใน
การจัดท าแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพใน
การบริหารงานและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพใน
การบริหารความเส่ียง 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพใน
การจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพ
ในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๓ ข้อ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพ
ในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย
ท้ังในประเทศ และ หรือ
ต่างประเทศ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๓ ดีมำก 
 

จุดเด่น 
  ๑. สถานศึกษามีขั้นตอนในการบริการจัดการของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมของเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓. มีการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
  การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๒ 

   
มำตรฐำนที่ ๔  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๔ ดีมำก 
 

จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีความหลากหลาย และครบตามเกณฑ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๓ 

มำตรฐำนที่ ๕  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของคร ู

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๔ ดีมำก 
 

จุดเด่น 
  ๑.สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดท าผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และมี
การจัดแสดงผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
  ๒.มีการส่งผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
   

จุดที่ควรพัฒนำ 
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ กับชุมชนและสถาน
ประกอบการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๔ 

มำตรฐำนที่ ๖  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพใน
การส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพใน
การปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๖ ดีมำก 
 
จุดเด่น 
  ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังจิตส านึก ด้วยวิธีการหลากหลายครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 
  
จุดที่ควรพัฒนำ 
  พัฒนารูปแบบวิธีการปลูกจิตส านึก ให้เหมาะสมกับวัยนักเรียนนักศึกษา 
   
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๕ 

มำตรฐำนที่  ๗  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพใน
การด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

ดีมาก             ๓๐-๓๔ ตัวบ่งช้ีและ 
                   ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีอยู่ใน 
                   เกณฑ์ต้องปรับปรุง  
                   หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ดี                  ๒๔-๓๓ ตัวบ่งช้ี 
พอใช้             ๑๘-๒๓ ตัวบ่งช้ี 
ต้องปรับปรุง     ๑๒-๑๗ ตัวบ่งช้ี 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า ๑๒ ตัวบ่งช้ี 

๒9 ตัวบ่งช้ี 
และ 1 ตัวบ่งชี้ที่

ต้องปรับปรุง 
ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๗ ดี 
 
 

จุดเด่น 
  มีการพัฒนารูปแบบ ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ท้ังระดับ
แผนกวิชา และระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   
จุดที่ควรพัฒนำ 
  ๑. พัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก 
  ๒. พัฒนาระบบติดตามประกันคุณภาพระดับบุคคล ระดับงาน สาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3. จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๖ 

มำตรฐำนที่ ๘  ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑ ระดับคุณภาพใน
การจัดท าแผนการบริหารจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๒ ระดับคุณภาพใน
การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๓ ระดับคุณภาพใน
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๔ ระดับคุณภาพใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๕ ระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ ข้อ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๖ ร้อยละของ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ท่ีได้รับการพัฒนา 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ 66.66 พอใช้ 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๗ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๗ ระดับคุณภาพใน
การบริหารการเงินและ
งบประมาณ 
 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) และ

มีผลตาม(๕) 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันท่ีมี
ผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ 88.46 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๙ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า 

ดีมา 
ก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 

พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ ๙3.97 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑๐ ระดับความพึง
พอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มี
ต่อการน าความรู้ความสามารถไป
ใช้ประโยชน์ 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) และ

มีผลตาม(๕) 
ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8 ดีมำก 
 

จุดเด่น 
  มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
   

จุดที่ควรพัฒนำ 
  พัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๘ 

ตอนที่ 1 
สภำพทั่วไปของสถำนศกึษำ 

 

1.๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำ                                                                                   
 1.๑.๑ ประวัติของสถำนศึกษำ 
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน  2540  ต้ังอยู่
เลขท่ี 1/1 หมู่  6 ถนนพระราม  2  กม.77.5  (ธนบุร-ีปากท่อ) ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม  มีเนื้อที่  30  ไร่  2  งาน  33  ตารางวา  

    ในการก่อต้ังวิทยาลัยฯ  แห่งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเฉลิม  เพชรรัตน์ 
เจ้าของโรงเล่ือยเพชรรัตน์  จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคท่ีดินให้ก่อสร้างตัววิทยาลัยฯ  
โดยไม่คิดมูลค่า 
           พ.ศ. 2540 เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างช่ัวคราวในเดือนกันยายน    และ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. อาคารเรียน  ๑  ช้ัน   จ านวน  ๑  หลัง 
๒. โรงฝึกงาน    จ านวน  ๑  หลัง 
๓. อาคารอ านวยการ  ๑  ช้ัน  จ านวน  ๑  หลัง 
๔. หอประชุม   จ านวน  ๑  หลัง 
๕. ห้องน้ า + ห้องสุขา   จ านวน  ๓  หลัง 
๖. เสาธง    จ านวน  ๑  ต้น 
๗. บ้านพักผู้บริหาร   จ านวน  ๑  หลัง 
๘. บ้านพักครู   จ านวน  ๒  หลัง 

 ปีงบประมาณ  ๒๕๔๑ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง โดยท าการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ดังรายการต่อไปนี้ 
 1. อาคารปฏิบัติงาน 1 ช้ัน จ านวน  1  หลัง 
 2. อาคารโรงฝึกงาน 3 ช้ัน จ านวน 3  หลัง 
 ปีงบประมำณ 2544 ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง  ซึ่งด าเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จในเดือน
ธันวาคม 2544 ดังรายการต่อไปนี้ 
  1. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบเหล็กดัด ยาว 300 เมตร และป้ายช่ือวิทยาลัยฯ พร้อม
ประตูเหล็ก 
              2. ท าพื้นและกั้นห้องเรียน จ านวน 1 รายการ 

ปีงบประมำณ 2550 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี ้
 1. ระบบประปา  จ านวน 1 รายการ 

ปีงบประมำณ 2552 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. มาซ่อมแซมอาคารช่ัวคราว  จ านวน 3 ห้อง 

ปีงบประมำณ 2554 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯน างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. บ้านพักครู   จ านวน 3 ยูนิต 

ปีงบประมำณ 2555 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯน างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงโรงอาหาร      จ านวน 1 รายการ 

 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๙ 

ปีงบประมำณ 2556 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯน างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (อาคารอ านวยการช่ัวคราว) จ านวน 1 รายการ  
2. ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าวิทยาลัยฯ  จ านวน 1 รายการ  

ปีงบประมำณ 2557 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้  
1. ติดต้ังพาร์ติชันกั้นห้องส านักงาน   จ านวน 1 รายการ  
2. สนามฟุตซอลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์มาตรฐาน  จ านวน 1 รายการ  

ปีงบประมำณ 2558 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้  
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
2. ปรับปรุงอาคาร 
3. ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม 

ท ำเนียบผูบ้ริหำร 
ผูอ้ ำนวยกำร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

เม่ือ ถึง 

1 นายอ าพร ทองนุช 1 พ.ค. 41 14 ธ.ค. 47 
2 นายสินชัย ฉายธวงค์ 15 ธ.ค. 47 17 ธ.ค. 47 
3 นายสุชาติ รักใหม ่ 10 พ.ค. 48 2 ส.ค. 49 
4 นายจิระศักดิ์ วิจิตรพันธ ์ 1 ก.ย. 49 30 ก.ย. 51 
5 นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ 1 มิ.ย. 52 3 ม.ค. 56 
6 นายสุพจน์ ทองเหลือง 25 ม.ค. 56 2 ต.ค. 57 
7 นายวรรณยุทธ จิตสมุทร 3 ต.ค. 57 ปัจจุบัน 

 
รองผู้อ านวยการ 

ท่ี ชื่อ-สกุก 
ระยะเวกาด ารงต าแหน่ง 

เม่ือ ถึง 
1 นายธวัช ศรีเพ็ชร์พันธ์ 1 พ.ค. 41 15 พ.ค. 41 
2 นายสุพัฒน ์ แววเพ็ชร 1 พ.ค. 41 31 ก.ค. 47 
3 นายภักด ี เวชธประสิทธิ์ 3 ส.ค. 41 22 ธ.๕. 42 
4 นายชยุต ชุ่มเช้ือ 4 ม.ค. 43 30 พ.ย. 51 
5 ว่าท่ี ร.ต. สุขสรรค์ สาลีติด 7 ก.ย. 43 30 มิ.ย. 48 
6 นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ 24 พ.ค. 47 8 ม.ค. 57 
7 นายสงกรานต์ โพธิภิรมย ์ 25 พ.ค. 52 18 ก.พ. 57 
8 นายฐิติ ขันธวิธิพร 17 ก.พ. 57 ปัจจุบัน 
9 นางสรพัชรี ธนศานติ 17 มี.ค. 57 ปัจจุบัน 
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๒๐ 

 1.๑.๒ ขนำดและที่ต้ัง 
 ขนาด : มีพื้นท่ีท้ังหมด ๓๐ ไร่  ๒  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 ท่ีต้ัง   : ต้ังอยู่เลขท่ี  ๑/๑  หมู่  ๖  ถนนพระราม ๒ (กม.๗๗.๕) ต าบลแพรกหนามแดง    
     อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  

โทรศัพท์ : ๐-๓๔๗๗-๒๐๙๘   โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๙๙     
สังกัด     : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 1.๑.๓  สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
           วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ต้ังอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี  ๗๗.๕  ถนนพระราม ๒ (ธนบุรี-

ปากท่อ)  ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  อยู่ห่างจากท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง  ๑.๕  กิโลเมตร  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอปากท่อ  ๑๐  กิโลเมตร  ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒๕  กิโลเมตร  ชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นชนบท  ประกอบอาชีพ
เกษตรเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ โดยเล้ียงปลาสลิดเป็นส่วนใหญ่   

แผนที่กำรเดินทำงวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
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๒๑ 

1.1.4 งบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น  9,369,119.34 บำท  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๑.๑ 
ตำรำงที่ ๑.๑  งบด าเนินการ  งบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร 

    (เงินเดือน , เงินประจ าต าแหน่ง , เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างประจ า ) 

 

1,884,956.45 

๒.  งบด าเนินงาน 3,614,623.59 

     ๒.๑  งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี)  

     ๒.๒  ค่าสาธารณูปโภค 690,790.91 

๓.  ค่าเส่ือมราคา - 

๔.  งบเรียนฟรี  ๑๕  ปี  :  ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  

     ๔.๑  ค่าจัดการเรียนการสอน 1,355,540 

     ๔.๒  ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,156,390 

๕.  งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ )  

    ๕.๑  โครงการ  Fix It Center   809,998.76 

    ๕.๒  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 149,000.00 

    ๕.๓  โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน 1,999,999.15 

    ๕.๔  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่อาชีวศึกษาแบบครบวงจร 131,996.35 

    ๕.๕  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 38,043.00 

    5.6  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 89,728.00 

    5.7  โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 79,000.00 

    5.8  โครงการส่งเสริมการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา เรียนจบ พบงาน 50,000.00 

    5.9  โครงการสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางการศึกษา 420,993.81 

    5.10 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00 

รวมงบด ำเนินกำรทั้งสิ้น 9,369,119.34 
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๒๒ 

1.๒ สภำพปัจจุบนัของสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖)  และต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปัจจุบัน
ของสถานศึกษามีดังนี้ 
 1.๒.๑ จ านวนผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7  ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 ถึงตารางท่ี 1.5 

ตำรำงที่ ๑.๒  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตาม หลักสูตร ระดับช้ัน ระบบ และ เพศ    

หลักสูตร/ระดับชั้น 

ระบบ 
ปกติ+ทวิภำคี รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง 

ปวช.๑ 52 21 73 
ปวช.๒ 45 4 49 
ปวช.๓ 16 19 35 

รวมหลักสูตร ปวช. 113 44 157 
ปวส.๑ 9 6 15 
ปวส.๒ 15 6 21 

รวมหลักสูตร ปวส. 24 12 36 
รวมทั้งหมด 137 56 193 

 
ตำรำงที่ ๑.๓ จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตร  
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปิดสอน) 
 

รุ่นที่/ปี หลักสูตร/วิชำ 
ประเภทวิชำ/

สำขำ 

จ ำนวน/
รำยวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียน 

ชำย หญิง รวม 

๒/๒๕๕7 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน - 12 264 68 332 
๑/๒๕๕7 เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม - - - - - 

รวม 12 264 68 332 
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๒๓ 

ตำรำงที่ ๑.๔ จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

ผู้บริหำร/แผนกวิชำ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง 

ผู้บริหำร/คร ู

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พนั
กง

ำน
 

อัต
รำ

จ้ำ
ง 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ ำ
กว

่ำ 

 ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 
 ช ำ

นำ
ญ

กำ
รพ

เิศ
ษ 

เช
ี่ยว

ชำ
ญ

 

ผู้บริหารและรองผู้อ านวยการ ๓ ๓ - - ๒ ๑ ๑ ๒ - - ๑ ๒ - 
สาขางานยานยนต์ 4 ๑ 2 1 4 - - ๑ 3 - - - - 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 4 2 2 - 4 - - - 4 - - - - 
สาขางานการบัญชี ๓ ๒ - ๑ - ๓ - - ๓ - - - - 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 1 1 2 ๒ - - 4 - - - - 
สาขางานวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 - 1 ๑ ๑ 1 - - 2 - - - - 
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ ๑ - ๑ - - 1 - - - - - - - 

รวมทั้งหมด ๒1 10 ๗ 4 ๑3 8 ๑ ๓ 16 - 1 ๒ - 
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๒๔ 

ตำรำงที่  ๑.๕  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา  

 
จ านวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือ 

ต่ า
กว

่า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อน
ุปริ

ญญ
า 

ปริ
ญญ

าต
ร ี

สูง
กว

่า ป
.ตร

ี 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   
งานบริหารงานท่ัวไป  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานบุคลากร  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานการเงิน  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานบัญชี  ๑ - - ๑ - ๑ - ๑ - - - 
งานพัสดุ  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานอาคารสถานท่ี  ๔ - - ๔ ๓ ๑ ๒ ๒ - - - 
งานทะเบียน  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานประชาสัมพันธ์  - - - - - - - - - - - 
พนักงานขับรถ  ๑ - - ๑ ๑ - - ๑ - - - 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
งานวางแผนและงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  - - - - - - - - - - - 
งานความร่วมมือ  - - - - - - - - - - - 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานประกันคุณภาพฯ  - - - - - - - - - - - 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ  - - - - - - - - - - - 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานครูท่ีปรึกษา  - - - - - - - - - - - 
งานปกครอง  - - - - - - - - - - - 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  - - - - - - - - - - - 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  - - - - - - - - - - - 
งานโครงการพิเศษฯ  - - - - - - - - - - - 
ฝ่ำยวิชำกำร  
แผนกวิชา  - - - - - - - - - - - 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานวัดผลประเมินผล  - - - - - - - - - - - 
งานวิทยบริการและห้องสมุด  ๑ - - ๑ ๑ - - - - ๑ - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  - - - - - - - - - - - 
งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด ๑5 - - ๑5 ๕ 10 ๒ ๔ 8 ๑ - 
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๒๕ 

1.3  ระบบโครงสร้ำงบริหำรงำนวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด 
ร่วมท า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้  ( แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ) 
 

 
  

ผู้อ านวยการวิทยาลยัการอาชีพอัมพวา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานทั่วไป 
พูลสวัสดิ์ ค าเสน 

 

งานบุคลากร 
ณัฐธยาน์ จะรุสินธ์ 

งานการเงิน 
เพชรินทร์ กล่อมวงศ์ 

 

งานการบัญชี 
ณัฐธยาน์ จะรุสินธ์ 

งานพัสด ุ
ปัญญา ตั้งธโนปจัย 

งานอาคารสถานที ่
ณรงฤทธิ์ เพชรอยู่ 

งานทะเบียน 
ภูมิพัฒน์ แป้งใส 

งานประชาสัมพันธ์ 
รุ่งรัตน์ ยิ้มย่อง 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
สมคิด สงวนด ี

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

จุฑาทิพย์ เมืองรมย์ 

 
งานความร่วมมือ 

จินตนา ตันสัทภาคย์ 

 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 

วินัย ม่วงเทพรส 

 
งานประกันคุณภาพฯ 

จุฑาทิพย์ เมืองรมย์ 

 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 

ณัฐพล เสมาชัย 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ. 

งานกิจกรรม นร. นศ. 
สมคิด สงวนด ี

 
งานครูที่ปรึกษา 
ภูมิพัฒน์ แป้งใส 

 
งานปกครอง 

อ านาจ ไวยบริสุทธิ์ 

 
งานแนะแนวอาชีพฯ 

ธ ารงค์ ถาวรการ 

 
งานสวัสดิการ นร. นศ. 

ณฐพร พยัคฆ์พันธุ์ 

 
งานโครงการพิเศษฯ 
คงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์ 

 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชาสามัญ 
สิริพรรณ วรรณประเวก 

 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

พูลสวัสดิ์ ค าเสน 

 
แผนกวิชาเครื่องกล 
ณรงค์ฤทธิ์ เพชรอยู่ 

 
แผนกวิชาไฟฟ้าฯ 
ปัญญา ตั้งธโนปจัย 

 

แผนกวิชาการบัญชี 
เพชรินทร์ กล่องวงศ์ 

 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

วินัย ม่วงเทพรส 

 
แผนกการจัดการทรัพยากรฯ 

จินตนา ตันสัทภาคย์ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
สรพงษ์ พวงศรี 

 
งานผลประเมินผลฯ 

สรพงษ์ พวงศรี 

 
งานวิทยบริการ 
สาทร สุกปล่ัง 

 

งานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
จินตนา ตันสัทภาคย์ 

 
งานสื่อการเรียนการสอน 

อ านาจ ไวยบริสุทธิ์ 
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1.4  เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
 ๑.๔.๑ เกียรติบัตร เข้าร่วมเป็นคณะท างานการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.2 เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท ชายเด่ียว การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 11 “มหาชัยเกมส์” ระหว่างวันท่ี 21-27 กรกฎาคม 2557 ณ 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.3 เกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน เปตอง ทีมเด่ียว การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 “ยุทธหัตถีเกมส์” ระหว่างวันท่ี 1-7 กันยายน 2557 
 1.4.4 วุฒิบัตร  เข้าร่วมการแข่งขัน ECO CHALLENGE 2014-15 ทีมใส่ถ่าน วิทยาลัยการ
อาชีพอัมพวา ระหว่างวันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน โดยวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
 1.4.5 เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม เรือพลังงานไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.6 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแห้ง วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 20-
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.7 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องปอกเนื้อมะพร้าวอ่อน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557    ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 
20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.8 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์และอาชีวอนามัย แชมพูและครีมนวดผมชะคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา การประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 
20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.9 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป สบู่เหลวรากและใบชะคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 20-21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.10 เกียรติบัตร ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 108 
อาชีพ ในงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ระหว่างวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ อิมแพค เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.11 วุฒิบัตร โครงการการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 1.4.12 เกียรติบัตร เข้าร่วมประชุม การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันท่ี 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดหนองคาย โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.4.13 เกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน เปตอง ทีมเด่ียว การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 “ยุทธหัตถีเกมส์” ระหว่างวันท่ี 1-7 กันยายน 2557 ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.14 เกียรติบัตร ได้รับการคัดเลือกรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปีการศึกษา 
2557 ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.15 เกียรติบัตร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์ 
 1.4.16 เกียรติบัตร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ นางสมส่ง พูลผล 
 1.4.17 โล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) และได้ 100 คะแนนเต็ม ประจ าปีการศึกษา 2557  
 1.4.18 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปี 2558 ถวายแด่ราชวงศ์จักรี 
 1.4.19 รางวัลเหรียญทองแดง การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและสมาชิกดีเด่น
ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 
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1.5  ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   
  ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ า 
ปีการศึกษา  ๒๕๕7  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.2.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อยู่ในระดับดีมาก 
1.2.2 หลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา 
- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตร

สมรรถนะและจัดท าแผนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพ 

1.2.3 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

- ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วย 

  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับดีมาก 

1.2.4 การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

- การบริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างงาน  
สร้างรายได้ มีจ านวนมากกว่า 4 กิจกรรม 

1.2.5 นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย 

- นักเรียน นักศึกษาและครู มีผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ร้อยละ 100 

1.2.6 การปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

- มีการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านกาย จิตใจและสติปัญญาเพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 

1.2.7 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
คุณภาพให้สูงขึ้น 

1.2.8 การจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชน และผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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1.6  ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕7  ซึ่งประชาคม
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

  ๑.๕.๑ ความเส่ียงด้านความปลอดภัย  ของ     
  ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

ลดปัญหาอุบัติเหตุท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยลด
การขับขี่ยานพาหนะภายในวิทยาลัย และจอดรถบริเวณท่ี
ให้จอด รวมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย จัดท า
โครงการขับขี่ปลอดภัย 

  ๑.๕.๒ ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                                                 จ านวนครั้งท่ีลดของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

๑.๕.๓ ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด     จ านวนคนท่ีห่างไกลจากยาเสพติด 

๑.๕.๔ ความเส่ียงด้านสังคม  เช่น   
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร         

ลดปัญหาความเส่ียงด้านสังคมในทุกๆ ด้าน  เช่น การ
จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา  โครงการพบครูท่ี
ปรึกษา  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น 

๑.๕.๕ ความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุม   
 

ลดปัญหาการมั่วสุมและการพนันภายในวิทยาลัย โดยการ
เปิด-ปิด ประตูทางเข้า – ออก วิทยาลัย ให้เป็นเวลาและ
ส่งเสริมกิจกรรมภายในสถานศึกษา  เช่นกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น  
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ตอนที่  2 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจของสถานศึกษา  รวมถึงผลงานตาม
ระบบงานประกันคุณภาพฯ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยแบ่งเป็น
ด้าน ๆ ดังนี้ 
 

2.๑ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
 

 ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
   “ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  ล้ าเลิศวิชา  ใช้เวลาให้เกิดคุณ” 
 

วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ   
           บริหารจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการผลิตก าลังคนให้มี
มาตรฐานสู่สากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

พันธกิจ   
๑. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐาน ฝีมือ 

ตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
๒. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับชุมชน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ ไปใช้พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการเรียนการสอน สู่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. ปรับปรุง พัฒนา ส่ิงแวดล้อมภายใน และภายนอกวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อ

ผู้เรียนและบุคลากรอยู่อย่างมีความสุข  

 เป้ำหมำย 
๑. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่เยาวชน ประชาชนท่ัวไปและผู้ด้อยโอกาส  
๒. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
๓. เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ  ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์.ให้สามารถใช้ได้จริง 
๕. ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม 
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2.๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. ด้านการพัฒนา

ผู้เรียน และผู้ส าเร็จ
การศึกษา
อาชีวศึกษา 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด  
อยู่ในระดับดี 

- พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และมีทักษะ

อาชีพ ตามท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษาให้มีคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
- พัฒนาผู้ เรียนให้มี ทักษะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบ

มาตราฐานอาชีพ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะในการหางานท า 

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
2. ด้านการพัฒนา

หลักสูตร และ 
การจัดการเรียน
การสอน
อาชีวศึกษา 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียน 
การสอน เป็นหลักสูตร
สมรรถนะและจัดท า
แผนการเรียนการสอน  
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างมีคุณภาพ 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูวัดผลและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม ทุกรายวิชา 

3. ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

- ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วน
ร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่
ในระดับดี 

-  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

-  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 

-  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

-  จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และจัดกิจกรรม/
โครงการ เพื่อลดความเส่ียงในด้านต่างๆ 
- จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ 
-  จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษา

ค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้ อื่น ๆ  
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ให้

เพียงพอต่อการใช้งาน 
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและ ทวิ
ภาคีอย่าง             มีประสิทธิภาพ 
- จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4. ด้านการบริการ

วิชาการและ
วิชาชีพ 

- การบริการทางวิชาการ/
วิชาชีพแก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อสร้างงาน สร้าง
รายได้ มีจ านวนมากกว่า 
4 กิจกรรม 

- บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็น

ระบบ และสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพท่ี
ก าหนด 

5. ด้านการพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

- นักเรียน นักศึกษาและครู 
มีผลงาน โครงงานทาง
วิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัย ร้อยละ 
100 

- ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้มี ก ารสร้ า งและพัฒนา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
โครงงานท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
- จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
- จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ี
น าไปใช้ในการพัฒการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

6. ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึก 
และเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

- มีการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้าน
กาย จิตใจและสติปัญญา
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่ง เสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึกด้าน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาคมทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
7. ด้านมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนา
คุณภาพให้สูงขึ้น 

- จัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ 
- จัดเก็บหลักฐาน หรือจัดท ารายงานการตรวจสอบ การ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
- จัดท าข้อมูลหลักฐานข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน เพื่อการ

ปรับปรุงระบบหรือกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ท าการรายงานเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายใน

ต่อกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
- น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานให้ได้

มาตรฐาน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น 

มีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) หรือเป็นแหล่ง
อ้างอิงของสถานศึกษาอื่น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สูงมากขึ้น 

8. ด้านการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียน
ก า ร สอ น ท่ี สอ ดค ล้ อ ง กั บ ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและชุมชน 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ 
- พัฒนาผู้ เรียนให้ความรู้ และทักษะวิชาชีพตาม

มาตรฐานรายวิชา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานท า

และประกอบอาชีพอิสระ 
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2.๓ มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง                   
 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียงดังนี้ 
 

ด้ำน มำตรกำรป้องกันและควบคุม เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

4.๓.๑ ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

- ได้รับความร่วมมือร่วมกับสถานี
ต าบลยี่สารในด้านความปลอดภัย 

- ได้รับความร่วมมือและ
ประสานงาน กับ อบต.แพรก
หนามแดง 

ลดปัญหาอุบัติเหตุท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย โดยลดการขับขี่
ยานพาหนะภายในวิทยาลัย และ
จอดรถบริเวณท่ีให้จอด รวมทั้ง
รณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวก
นิรภัย   

4.๓.๒ ความเส่ียงด้านการ
ทะเลาะวิวาท     

-  จัดโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต 

จ านวนครั้งท่ีลดของการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

4.๓.๓ ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด    
  

- ตรวจสุขภาพประจ าปี และการ
เผ้าระวัง การตรวจหาสารเสพติด  

จ านวนคนท่ีห่างไกลจากยาเสพติด 

4.๓.๔ ความเส่ียงด้านสังคม  
เช่น  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 
        

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 

- ครูให้ความรู้และสอดแทรกใน
รายวิชาท่ีสอน 

ลดปัญหาความเส่ียงด้านสังคมใน
ทุกๆ ด้าน  

4.๓.๕ ความเส่ียงด้านการพนัน 

     และการมั่วสุม   
 

- ได้รับความร่วมมือร่วมกับสถานี
ต ารวจภูธรต าบลยี่สารในด้าน
ความปลอดภัย 

- ได้รับความร่วมมือและ
ประสานงาน กับอบต.แพรก
หนามแดง ผู้ใหญ่บ้านและชุมชน 

ลดปัญหาการมั่วสุมและการพนัน
ภายในวิทยาลัย โดยการเปิด-ปิด 
ประตูทางเข้า – ออก วิทยาลัย ให้
เป็นเวลาและจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร   
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2.4 กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

2.4.1 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

๑) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาควรวางแผนจัดระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายให้มากขึ้นภายใน ๒ ปี  

- ด าเนินการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  
- จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา และด าเนินงาน
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

- จัดระบบส านักงาน และเอกสารการประเมิน
คุณภาพภายใน และด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานภายนอกทราบ 

๒) นักเรียน นักศึกษาของระบบเทียบโอน
ประสบการณ์วิชาชีพ มีอัตราการลาออกน้อย 
วิทยาลัยฯ อาจให้ความส าคัญกับผู้เรียนกลุ่มนี้มาก
ขึ้น โดยอาจจัดกระบวนการสอนให้ยืดหยุ่น
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ภายในปี
การศึกษาหน้า   

- สถานศึกษามีการวางแผนและเพิ่มกลยุทธ์ใน
การได้มาซึ่งปริมาณและคุณภาพของผู้เรียน 

- มีการจัดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนระบบเทียบโอนฯ  
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

๓) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาอาจต้องมีการจัดจ้าง
ครูท่ีเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อลดอัตราการลาออก 

ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างครูท่ีเป็นคนในท้องถิ่น 
 

2.4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

๑) ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ด าเนินการพัฒนาผลการสอบ   V-Net  
๒) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรโดยจัดท าให้ครบกระบวนการ 
PDCA  

๓) ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา - จัดท าเอกสารควบคุมดูแล อาคาร พื้นท่ีและ
สาธารณูปโภค 
- จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุฝึก 
- จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ครูและผู้เรียนในงานวิจัยหรือการสร้าง
นวัตกรรม 
- สรุปโครงการให้ครบกระบวนการ PDCA   
ทุกครั้ง 

๔) ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้ทุกแผนกวิชาจัดท าแผนบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
๕) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและเพิ่ม
เกณฑ์ประเมินให้สูงขึ้น 

6) ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

สรุปผลการด าเนินงาน ในรูป PDCA ให้ชัดเจน 

  
7) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา 
8) ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน 

จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาโดยเพิ่มส่วนของการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 

๒.๔.๓  กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศกึษำ 

๑) ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาให้มีคะแนน
เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตราฐานอาชีพ 

๒) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
อาชีวศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการเขียนแผนการ
สอนมุ่งเน้นสมรรถนะทุกรายวิชา 

๓) ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
ส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 

๔) ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ -โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน 
- นักเรียนนักศึกษามีทักษะความสามารถด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

๕) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

-  ส่ง เสริม สนับสนุนให้มีการสร้ างและพัฒนา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
โครงงานท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

6) ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน 
จัดกิจกรรมและเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

7) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   - ติดตามผลและสรุปผลการประเมินตนเอง น าผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานให้ได้มาตรฐาน 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา 
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๓๘ 

๒.๔.๓  กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศกึษำ (ต่อ) 
8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน 
- โครงการติดตามความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
- จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาโดยเพิ่มส่วนของ
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
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๓๙ 

ตอนที่  3 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำนที่ ๑  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นท่ียอมรับ
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ควำมตระหนัก (Awareness)  

วิทยาลัย ได้ช้ีแจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละช้ันปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช  .และ ปวส.  

ควำมพยำยำม (Attempt)   

วิทยาลัย ได้มีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามช้ันปีให้มากท่ีสุดดังนี้ 

๑.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความ เข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 

๒.  มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ปกครองทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 

๓.  ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๔.  ให้ครูท า/จัดหาส่ือการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
๕.  ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
๖.  มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีพบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 
๗.  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
๘.  มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๙.  มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๐.มีโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
๑๑.  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูท่ีปรึกษา

ทุกห้องเรียน มีการพบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
๑๒.  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวจัิยในช้ันเรียน การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดตามช้ันปี จ านวน ...118..คน จากผู้เรียนท้ังหมด ...135... คน คิดเป็นร้อยละ ..87.40... ของ
ผู้เรียนท้ังหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมำก 
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๔๐ 

ข้อมูลผ ู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.  ปกีำรศ ึกษำ ๒๕๕7 

 
  

สาขาวิชา สาขางาน ระดับ 
ผ ู้เรียนทีล่งทะเบียน 
เรียนทัง้หมด )๑(  

ออกลาง 
คนั (2) 

ผู้เรียน 
คงเหลือ (๓) 

ระดับผลการเรียน 
๒.๐๐ ข้ึนไป (4) 

ร้อยละของ (4) 
เมื่อเทียบกับ (3) 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 

ปวช.1 11 - 11 7 63.63 
ปวช.2 15 - 15 14 93.33 
ปวช.3 6 - 6 6 100 
รวม 32 - 32 27 84.38 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ปวช.1 9 - 9 4 44.44 
ปวช.2 17 - 17 12 70.59 
ปวช.3 10 - 10 10 100 
รวม 36 - 36 26 72.22 

การบัญชี บัญชี 

ปวช.1 2 - 2 2 100 
ปวช.2 - - - - - 
ปวช.3 11 - 11 11 100 
รวม 13 - 13 13 100 

คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

ปวช.1 8 - 8 7 87.50 
ปวช.2 4 - 4 3 75 
ปวช.3 8 - 8 8 100 
รวม 20 - 20 18 90 

 รวมระดับปวช. 101 - 101 84 83.17 

เครื่องกล 
 

เทคนิค 
ยานยนต์ 

 

ปวส.1 4 - 4 4 100 
ปวส.2 9 - 9 9 100 
รวม 13 - 13 13 100 

ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ติดต้ังไฟฟ้า 
ปวส.1 3 - 3 3 100 
ปวส.2 6 - 6 6 100 
รวม 9 - 9 9 100 

 
 
 

บริหารธุรกิจ 
 
 

บัญชี 
ปวส.1 2 - 2 2 100 
ปวส.2 5 - 5 5 100 
รวม 7 - 7 7 100 

เทคโนโลยี 
ส านักงาน 

ปวส.1 4 - 4 4 100 
ปวส.2 1 - 1 1 100 
รวม 5 - 5 5 100 

รวมระดับปวส. 34 - 34 34 100  
รวมทั้งสิ้น 135 - 135 118 87.40 
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๔๑ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพ
ของผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียนท้ัง  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ   โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างสถานประกอบการและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนท้ัง  ๓  ด้าน  และน าข้อมูลมา วิเคราะห์ผล
อย่างถูกต้อง 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)   
วิทยาลัย มีการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพ

ของผู้เรียน  จ านวน  23  แห่ง 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน จากสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน  และบุคคลในชุมชน รวมจ านวน  23  แห่ง ได้ค่าความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 
จ านวน 20 แห่ง  ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (5)  อยู่ในระดับ  ดีมำก 

 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ 

  

2 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 
คิดเป็นร้อยละ 50.59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

3 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 
คิดเป็นร้อยละ 60.69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

4 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 
คิดเป็นร้อยละ 70.79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 
คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
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๔๒ 

 ตัวบ่งชี้ที ่๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยมีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติและด าเนินการ
ประเมินนักเรียนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา พร้อมท้ังสรุปและรายงานผลการ
ประเมินโดยค านวณหาค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปีการศึกษา  
๒๕57 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
  วิทยาลัย ได้วางแผนและด าเนินการโครงการทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมีการ
แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕7 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ในภาพรวมของนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕7  ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  จ านวน 58 คน  มีจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ     จ านวน  
58 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมำก 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จ 

กำรศึกษำทั้งหมด 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ที่ผ่ำนกำรประเมิน 

มำตรฐำนวิชำชีพ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จ 

กำรศึกษำที่ผ่ำน 

เกณฑ์กำรประเมินฯ 

ปวช.3 35 35 100 
ปวส.2 21 21 100 
รวม 56 56 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๔๓ 

ตัวบ่งชี้ที ่๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 

 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการจัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕7  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดังนั้นวิทยาลัยฯ  จึงจัด
ให้มีการจัดเตรียมความพร้อมโดยให้มีการจัดติวเตอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
  วิทยาลัย ได้มีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมก่อนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ดังนี้ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET 
 - โครงการทดลองทดสอบทางการศึกษาจัดสอบท่ีวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (V-NET) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ในภาพรวมของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕7  มีผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 59 คน ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15  ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ V-NET 
ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ระดบัชั้น  
จ ำนวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบฯ 

จ ำนวนผูเ้รียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัชำติขึน้ไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดบัชำตดิ้ำน
อำชีวศึกษำ 

ค่ำคะแนน 

ปวช.3 37 18 48.64 4.86 
ปวส.๒ 22 11 50.00 5.00 
รวม 59 29 49.15 4.91 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 

 

 

 

 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๔๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำ ภำษำอังกฤษ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย ได้มีการจัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-NET  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕7  รวมทั้งวิทยาลัย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  จึงมีการจัดท า
โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษา  โดยวิทยากรชาวต่างชาติ  โดยจัดมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของ
ภาษาและมีการจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
 วิทยาลัยฯ  จัดท าโครงการและมีการแต่งต้ังค าส่ังในการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา

ระดับชาติ  พร้อมท้ังมีการจัดต้ังติวเตอร์นักเรียน  และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา เพื่อเตรียม
ผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN ในหลักสูตร English Program (EP) Mini English Program (MEP) 
และจัดกิจกรรมเสริม ดังนี้ 

  - โครงการ Goodmorning English 
  - โครงการ English Camp Schedule (Day Camp) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ในภาพรวม  ปีการศึกษา  ๒๕57  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  คิดเป็น
ร้อยละ 40.67   ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี   

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  
ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

ระดบัชั้น 
จ ำนวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบฯ 

จ ำนวนผูเ้รียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่

คะแนนระดบัชำติขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจำกำร 

ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศึกษำ 

ค่ำคะแนน 

ปวช.3 37 16 43.24 4.32 
ปวส.๒ 22 8 36.36 3.63 
รวม 59 24 40.67 4.06 

ระดับคุณภำพ ดี 
 

 

 

 

 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๔๕ 

ตัวบ่งชี้ที ่๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิ
วิชำชีพ หรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

 

  ควำมตระหนัก   ไม่มี 
  ควำมพยำยำม   ไม่มี 
  ผลสัมฤทธิ์  ไม่มี 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชพีของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ หรือ หน่วยงำนที่
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ระดบัชั้น  
จ ำนวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบฯ 

จ ำนวนผูเ้รียนทีผ่่ำนเกณฑก์ำร
ทดสอบฯ  จำกสถำบันคณุวุฒิ

วิชำชีพ ฯ 

ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบฯ   

ปวช.1 - - - 
ปวช.2 - - - 
ปวช.3 - - - 

รวม ปวช. - - - 
ปวส.1 - - - 
ปวส.2 - - - 

รวม ปวส. - - - 
รวมทั้งหมด - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๔๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย ได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละรายวิชา  เพื่อจัดท าแผนการเรียน  และจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  มีการบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ ๓D  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการ  โดยการส่งผู้เรียนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ได้จัดท าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชามีเกณฑ์การวัดผลท่ีเป็นมาตรฐาน  โดยมีการพัฒนาด้าน
วิชาชีพ  ทักษะทางวิชาชีพ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  มีระบบ
ครูท่ีปรึกษาดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการติดตามผู้เรียน ได้แก่ ระบบ RMS๒๐๑๒   

 

ควำมพยำยำม (Attempt)    
วิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะการปฏิบัติจริง  จัดท าเครื่องมือ
วัดผล  แบบฟอร์มเกณฑ์ในการวัดผลท่ีชัดเจน    นอกจากในเรื่องความรู้  ความสามารถทางวิชาการแล้วยัง
มีเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 

1. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
2. โครงการระบบครูท่ีปรึกษา 
3. โครงการลดจ านวนผู้เรียนออกกลางคัน 
4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
5. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
6. โครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (Open House) 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ในภาพรวมวิทยาลัย  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษาเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  56.04  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๔๗ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

สาขาวิชา สาขางาน ระดับ 

จ านวนผ ู้เรียน 
แรกเข้าท้ังหมด 

)๑(  

จ านวนผูเ้รียนที่ 
ออกกลางคัน 

(๒) 

จ านวนผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร(๓) 

ร้อยละของ(3) 
เม ื่อเทียบก ับ(1) 

 เครื่องกล ยานยนต์ ปวช.๓ ๒3 ๑9 4 17.39 

 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าก าลัง ปวช.๓ ๑7 8 9 52.94 

 พณิชยการ 
บัญชี ปวช.๓ 14 4 10 71.43 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.๓ 10 3 7 70.00 

 รวมระดับ ปวช. 64 34 30 46.88 

 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปวส.๒ 11 2 9 81.82 

 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ังไฟฟ้า ปวส.๒ 8 2 6 75.00 

 บริหารธุรกิจ 
บัญชี ปวส.๒ 6 1 5 83.33 

เทคโนโลยีฯ ปวส.๒ 2 1 1 50.00 

 รวมระดับ ปวส. 27 6 ๒1 77.78 

รวมทั้งสิ้น 91 40 51 56.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๔๘ 

ต ัวบงชีท้ ี่ 1.8 รอยละของผ ูส  ำเรจ ็ำกำรศ ึกษำท่ีไดงำนท ำหรือประกอบอำช ีพอิสระหร ือศ ึกษำตอ 
ภำยใน 1 ปี 

ควำมตระหน ัก (Awareness) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการด าเนินงานและขอมูลท่ีแสดง
ความตระหนัก การปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติจากขอก าหนด โดยมีกิจกรรม /งาน  /โครงการ  /
ท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ กิจกรรมการปจฉิมนิเทศกอนจบ 
โดยไดจัดท าโครงการส ารวจติดตามผูส าเร็จการศึกษาอยางชัดเจน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน และมี
การก าหนดวิธีการส ารวจเพื่อใหขอมูลครบถวน และตองด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ควำมพยำยำม (Attempt) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดมีการด าเน ินงานตามแผนงาน
โครงการ ไดมีการก ากับติดตามสภาวการณ การมีงานท า ศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ ของผูส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ป โดยใชวิธีท่ีหลากหลาย เชน ไปรษณียบัตร โทรศัพท ศิษยปจจุบัน ครูท่ีปรึกษา 
และสอบถามจากศิษยเกาที่สามารถติดตามได ท าใหสามารถติดตามผูส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก แต
ละระด ับไดด ังตาราง 

ผลส ัมฤทธิ์ (Achievement)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีจ านวน 
36 คน และได้งานท าในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี จ านวน  

26 คน คิดเป็นร้อยละ 88.49 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก มีรายละเอียด ดังนี้ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี 
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ ปวช .3 และระดับ ปวส.2 

 
แบบบ ันท ึกของผ ูส  ำเร็จกำรศ ึกษำ ท ี่ไดงำนท  ำประกอบอำชีพอ ิสระ 

และศ ึกษำตอภำยใน ๑ ปกำรศ ึกษำ ๒๕๕6 
 

 
สำขำว ิชำ 
/สำขำงำน 

 
จ  ำนวนผ ู
ส  ำเร็จ

กำรศ ึกษำ 

 
จ  ำนวนผูได

งำนท  ำภำยใน 
1 ปี 

จ  ำนวน 
ผูประกอบ
อำช ีพอิสระ
อิสระภำยใน 

1 ปี 

 
จ ำนวนผู
ศ ึกษำตอ 

ภำยใน 1 ป ี
รวม 

จ  ำนวน รอยละ จ  ำนวน รอยละ จ  ำนวน รอยละ จ  ำนวน รอยละ 
เคร ื่องกล(ยานยนต  8 2 25 2 25 4 50 8 100 
ไฟฟ ้าและอ ิเล็กฯ 
 

15 - - 1 6.67 5 33.3 6 39.97 
พณิชยการ 11 2 18.18 2 18.18 6 54.54 10 90.90 

รวม ปวช. 34 4 14.39 5 16.62 15 45.95 24 76.96 
ไฟฟ้า )ติดต้ังไฟฟ้า(  2 - - 2 100 - - 2 100 

รวม ปวส. 2 - - 2 100 - - 2 100 
รวม ปวช. และ ปวส. 36 4 7.20 7 58.31 15 22.98 26 88.49 

 
  
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๔๙ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

ควำมตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการวางแผน  ส ารวจ  ติดตาม  ประสานงานกับสถานประกอบการและสถานศึกษา
เพื่อหาแนวทางการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาท่ีมีต่อนักเรียน  นักศึกษา
ใน ๓ ด้านคือ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)     
วิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม ประสานงานกับสถานประกอบการ และผู้รับบริการให้เป็นไปตาม

กระบวนการ  PDCA  เพื่อให้การด าเนินการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษา
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน จากกลุ่ม
สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้รับบริการ จ านวน 13 แห่ง ได้ค่าความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 จ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผล
ตาม (5) อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา  
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมา
วิเคราะห ์

  

2 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

  

3 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

  

4 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

  

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

  

 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
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๕๐ 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
๒.๐๐ ข้ึนไป 

ดีมาก            ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                 ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้            ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง    ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐                              

ร้อยละ 87.40 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

 
 

 
ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 
และมีผลตาม

(๕) 

 
 
 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ข้ึนไป 

ดีมาก             ร้อยละ ๖๕ ข้ึนไป 
ดี                  ร้อยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 
 พอใช้            ร้อยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๓๕-๔๔.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ๓๕ 

ร้อยละ 49.15 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ดีมาก              ร้อยละ ๖๕ ข้ึนไป 
ดี                   ร้อยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 
พอใช้              ร้อยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 
ต้องปรับปรุง      ร้อยละ๓๕-๔๔.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่าร้อยละ๓๕ 

ร้อยละ 40.67 ดี 

 
 
 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
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๕๑ 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

 
 

  

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ ๕6.๐4 
ต้อง

ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ 88.49 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 
และมีผลตาม

(๕) 
 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๑ ดีมำก 
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๕๒ 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๑ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพ 

ของผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 

     อาชีวศึกษา ( V-Net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษา 

ต่อภายใน ๑ ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ    
ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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๕๓ 

มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน 

ควำมตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตาม

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ซึ่งแต่ละสาขาวิชา
ได้มีการประชุม  เพื่อคัดเลือกรายวิชาท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  และมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  พร้อมท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ (MOU) ในการท าภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)    
วิทยาลัย ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อประเมิน

การจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน มีการประชุมผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  จัดตารางเรียน  ตารางสอนแต่ละภาคเรียน  พร้อมกับมีค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการสอนตาม
ตารางสอนทุกภาคเรียน  และทุกแผนการเรียนจะต้องจัดให้มีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะอาชีพทุกแผนการเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีหลักสูตรท่ีพัฒนาให้ นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้  ฝึกทักษะ  ฝึกอาชีพ  ตามสมรรถนะ

อาชีพของแต่ละสาขาวิชา  ตามรายวิชาท่ีมีหลักสูตรได้ปรับปรุงพัฒนาแล้ว  และยังมีการประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ  ซึ่งผลการประเมินจะน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ซึ่งผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติตามประเด็นท้ัง  ๕  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
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๕๔ 

ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเชียน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
๑. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  - 
๒ .สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 - 

๓. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร  - 
๔ .สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  - 
๕. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ไป
ใช้ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 - 
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๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการด าเนินงานปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการท่ีด าเนินการ 
เช่นโครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
โครงการเรียนเป็นช้ินงานและมอบหมายให้ ครู-อาจารย์  จัดท าแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ บูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน   
 
ควำมพยำยำม (Attempt)     

วิทยาลัย ได้มีการวางแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 
   ๑. มีแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
   ๒. มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค์ 
   ๓. มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๕. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัย มีผลจากการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีแผนการสอนของครูท่ี
จัดท าแผนการจัดการเรียนรายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาท่ีสอน ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) อยู่ในระดับ ดีมำก 
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๕๖ 

ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

 - 

2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา  - 

๓. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

 - 

4. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา  - 

๕. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (๑) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา  - 
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๕๗ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จัดให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน และน าผลไปจัดท าวิจัยเพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

ความพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัย ได้มีการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีระดับ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้มากท่ีสุดดังนี้ 
๑. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๒. ให้ครูท า/จัดหาส่ือการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
๓  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
๔. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วน 

ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน    โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน    และมีระบบการนิเทศ 
ติดตามการสอนของครู 

๖. ให้ครูผู้สอนเขียนบันทึกหลังสอนทุกครั้งเพื่อไปพัฒนา ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ 
๗. มีการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน

การสอน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่นเน้นสมรรถนะ

อาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาท่ีท าการสอน  ครูจัดท ารายงานวิจัย  น าผลการวิจัยและองค์
ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา  และพัฒนาการเรียนการสอนภาคเรียนละหนึ่งรายวิชา ซึ่งผล
การประเมนิอยู่ในเกณฑ์ ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๕๘ 

ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

 - 

๒. สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของรายวิชาท่ีสอน  - 

๓. สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึก
หลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน  - 

๔. สถานศึกษาให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่รายวิชาท่ีสอน 

 - 
     

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่รายวิชา  - 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๕๙ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดแกะประเมินผกการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  (ปรับปรุง  ๒๕๔๖)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีครูผู้สอนประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๗  และให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและใช้วิธีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 
 

ความพยายาม (Attempt) 
 

 วิทยาลัยฯ  ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม   

จริยธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ ๓D  รวมทั้งบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ  

มีการจัดกิจกรรม  การใช้ส่ือและการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  โดยเน้นให้ครูผู้สอนก าหนดและ
แจ้งหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ซึ่งผลการ

ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการวัดแกะประเมินผกการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  - 

๒.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน  - 

๓.  สถานศึกษาใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา
ท่ีสอน  - 

๔.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน  - 

๕.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน   ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ทุก
รายวิชาท่ีสอน 

 - 

 

 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 
 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย  ด าเนินการประสานความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน  

(กลุ่มผู้เรียนปกติ)  ตามหลักสูตร  จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงานใน
สถานประกอบการ  หน่วยงานมีการวัดผลของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน   
 

ความพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัย ได้จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ  ( กลุ่มผู้เรียนปกติ )    หน่วยงานส าหรับ

ผู้เรียนระดับช้ัน  ปวช.๓  และ ปวส.๒  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ( กลุ่มผู้เรียนระบบทวิภาคี )  ทุกภาคเรียน  

ยกเว้น  ปวช. ๑  ปวช.๒ และ ปวส.๑ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปิดภาคเรียนท่ี ๑  ประกอบด้วย 

๑. โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน 

๒. โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ 

๓. โครงการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน 

๔. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการฝึกงาน ซึ่งผลการประเมิน ปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ข้อ  

อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

 

  

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษาคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

 - 

๒ .สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน 

 - 

๓. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

 - 

๔ .สถานศึกษามีการจัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

 - 

๕. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดย
เชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา 

 - 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๑ 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของกำร

ด ำเนินงำน 
ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตามประเด็น
(๑) และมีผลตาม(๕) 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๒ ดีมำก 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๒ 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๒ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรียนวิชา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ืท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๓ 

มำตรฐำนที่ ๓  ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มี
การจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มี
ระบบฐานขัอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเส่ียง  มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากราในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 
 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย  แผนพัฒนาตลอดจนกรอบทิศ

ทางการด าเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการก ากับ  ดูแลและขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้มีการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะ
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)  
วิทยาลัย  ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   และได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีร่วมกับ
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตาม
ประเด็น  ๕  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๔ 

ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง  - 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง  - 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  - 

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 - 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 - 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผน  มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)    

วิทยาลัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   มีการด าเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  พร้อมท้ังจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา   ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตาม

ประเด็น ๕  ข้อ  อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑ .สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  - 
๒ .สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 - 

๓ .สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  - 
๔ .สถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

 - 

๕ .สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  - 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 

ควำมตระหนัก (Awareness)  

วิทยาลัยฯ         ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ตามอัตลักษณ์  “มีใจบริการ ” ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษา  สอดคล้องกับ
จุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา” 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)     

วิทยาลัย มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมบริหารสถานศึกษา        เพื่อก าหนด 
อัตลักษณ์ และพิจารณาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝ่าย  นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

๑. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
๒. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
๓. โครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา (Open House) 
๔. โครงการสอนน้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๕. โครงการสอนน้องซ่อมรถจักรยานยนต์ 
๖. โครงการท าบัญชี มีพอใช้ 
๗. โครงการพี่สอนน้องซ่อมคอมพิวเตอร์ 
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
9. เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ ในงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” 
10. เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ (สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ 
Gift Festival 2015) 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 

 วิทยาลัย ด าเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษารับทราบและมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  - 
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 - 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
๕. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  - 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๗ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย บริหารงานโดยก าหนดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  มอบหมายงานตามสายการ

บังคับบัญชา  กระจายอ านาจในการบริหารงาน  ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือ ช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  บริหารสถานศึกษาด้วยความ
ยืดหยุ่น  ปรับใช้การบริหารอย่างหลากหลาย  ตามสถานการณ์เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์  อีกท้ังมีการพัฒนา
ตนเอง  พัฒนาองค์กร  พัฒนาทีมงาน เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการตรวจสอบถ่วงดุล  โดย
ก าหนดหน่วยงานตรวจสอบภายใน และงานประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา   
 

ควำมพยำยำม (Attempt)      

วิทยาลัย โดยผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการ  เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ บริหารงาน
สอดคล้องตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ข้อ อยู่ใน
ระดับ  ดีมำก 

 
ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  - 
๒. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง   

 - 

๓. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  - 

๔.สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง  รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้พัฒนา
สถานศึกษา 

 - 

๕. สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  ๓.๕๑ – 
๕.๐๐ 

 - 

 

 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความตระหนักในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความพยายามในการด าเนินการต่างๆ ให้บรรลุตามตัวบ่งช้ี 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานท่ี  และข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัด และมีระบบส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

๒. ด าเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรได้
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

๓. มีการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน และปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสารสนเทศได้ 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ผลจากการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

ได้ด าเนินการตามตัวบ่งช้ี   ๕   ประเด็น ระดับคุณภาพอยู่ท่ีระดับ   ดีมำก 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๖๙ 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. มีข้อมูลพื้นฐาน  ๙  ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น  ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล 

 - 

2. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  - 
3. มีการด าเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 - 

4. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 - 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ  ๕ ด้าน  คือ  

ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุมโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการ  มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเส่ียงในด้านต่างๆ  
ลดลง 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)      

วิทยาลัย  มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ  ๕  ด้าน  คือ  
ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ 
 ๑.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
 ๒.  โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน 
 ๓.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะ
วิวาท 
 ๔.  โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 
 ๕.  โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 ๖.  โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านแม่ 
 ๗.  โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘.  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
 ๙.  โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 ๑๐. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
 11. โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 12. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย 

13. โครงการสร้างความตระหนัก เพื่อป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น UP TO ME 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

 วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ตามแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท้ัง ๕ 
ด้าน ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๑ 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑ .สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคัญ
อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้าน
สังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

 - 

๒ .สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    - 
๓ .สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
๔ .สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  - 
๕ .สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๒ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 
ควำมตระหนัก  (Awareness) 

วิทยาลัย ได้มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนในทุกระดับช้ัน  ต้ังแต่ระดับ ปวช .๑  ถึง ปวส .๒  ทุกแผนก
วิชาในทุกๆ  ด้าน  โดยมอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันท าหน้าท่ีดูแลและประสานงานกับผู้ปกครองและ
บุคลากรภายในองค์กร  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ประสบความส าเร็จในการเรียนและมีคุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัยฯ 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)      

วิทยาลัย มีการวางแผนดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยจัดกระบวนการเพื่อติดตามดูแลส่งเสริม 
และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ดังนี้ 

๑. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษา ระบบการวัดและประเมินผล และสร้างเครือข่ายระหว่างครูท่ีปรึกษากับผู้ปกครอง 

๒. จัดท าและแจกสมุดครูท่ีปรึกษาและคู่มือนักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดท าข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้ครูท่ีปรึกษามีคู่มือในการด าเนินงาน 

๓. จัดท าแบบประเมินตนเอง (SDQ) เพื่อคัดกรองนักเรียน นักศึกษา จ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ภาค
เรียนท่ี ๑ ฉบับนักเรียนประเมินตนเองและฉบับผู้ปกครองประเมิน ภาคเรียนท่ี ๒ ฉบับเพื่อนประเมินและ
ฉบับครูท่ีปรึกษาประเมิน 

๔. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพี่อสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง อันจะเป็นการลด
ปัญหาการออกกลางคัน 

๕. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีครูท่ีปรึกษาทุก
ห้องเรียนมีการพบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

๖. กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา(Home Room) โดยจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๗. สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมีความประพฤติดี  เรียนดี และฐานะยากจน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
วิทยาลัย จัดระบบดูแลผู้เรียน มีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ซึ่งผลการประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๓ 

ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑.  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  - 
๒.  สถานศึกษาแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาพบผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง    - 
๓.  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน  - 
๔.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
น้อยร้อยละ ๑๐ ของผู้เรียนท่ีร้องขอ  - 

๕.  สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาแกะดูแกสภาพแวดก้อม  แกะภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา  แกะการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

 
ความตระหนัก(Awareness)   

วิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน รายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรม งานท่ีได้
จัดท าในรูปข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 

ความพยายาม  (Attempt)      

วิทยาลัย มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ 
โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้มีสภาพพร้อมใน
การใช้งาน และการจัดการเรียนการสอน 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร

สถานท่ี  ห้องเรียน    ห้องปฏิบัติการ    โรงฝึกงาน     ศูนย์วิทยบริการ   ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 
๕  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมาก 

ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำร
สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาในการใช้อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครูทุกคนในสาขาวิชา 

 - 

๒.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    - 
๓.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษและผลเรียน 

 - 

๔.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  - 
๕.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ  - 

 

 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

ควำมตระหนัก(Awareness)  
 วิทยาลัยฯ มีการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และมีการประเมินความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยการจัดท าโครงการเสนอของบประมาณต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา 
 

ควำมพยำยำม(Attempt)        

วิทยาลัยฯ ด าเนินการมอบหมายหัวหน้างาน/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแผนก   จัดท าแผนงาน/
โครงการเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษา ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  
โดยความเห็นชอบจากหัวหน้างานนโยบายและแผนงานงบประมาณและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ   

และมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน รายงานสรุปผลการประเมินงานตามโครงการและน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการในสถานศึกษาต่อไป 
 

ผลสัมฤทธิ์(Achievement) 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

 - 

๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  - 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐  - 
๕. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  การบริหารจัดการ  - 

 

 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูแกะบุคกากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก(Awareness)   
          วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาชีพ
และวิชาการ ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ 
 
ควำมพยำยำม(Attempt)        
 1. ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างเต็มท่ีและต่อเนื่อง ท้ังทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพตามท่ีวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งหมุนเวียนเข้ารับการประชุม สัมมนา 
และอบรม ในปีการศึกษา 2557 โดยเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

2. ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดังนี้ 
 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน 
 2.3 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ 
จัดการศึกษาวิชาชีพ 
 2.4 โครงการประชุมสัมมนาครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและครูผู้ควบคุมการฝึกนักศึกษา 

หลักสูตรทวิภาคี 
 2.5 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ 
 2.6 โครงการเขียนแผนธุรกิจ 
 2.7 โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.8 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต 
 2.10 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 
 2.11 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
3. จัดส่งครูผู้สอนและบุคลากรศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานศึกษาต่างๆ  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  ได้แก่

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร กิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหารแห้งในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก ฯ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ได้แก่ เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิด
ชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2557 และเกียรติบัตรวันครูประจ าปีการศึกษา 2557 จาก
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง 

โดยผ่านการอบรม สัมมนา ได้รับเกียรติบัตรยกย่องทางวิชาการ     ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 
๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๗ 

ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๓๕  - 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

 - 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ 

 - 

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  - 

๕. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินแกะงบประมาณ 
 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย  มีการจัดระบบบริหารงบประมาณ  โดยฝ่ายแผนงานฯ  จัดสรรงบประมาณในการ

บริหารการเงินและงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านของวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา  
ประชาชน  และชุมชนท่ัวไป 
 

ความพยายาม (Attempt)      

สถานศึกษาได้มีระบบการบริหารจัดการ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการท่ีได้ท าไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีได้ด าเนินการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีได้รับการจัดสรรไว้  มีการ
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ผลจากการจัดระบบบริหารงบประมาณ โดยฝ่ายแผนงานฯ จัดสรรงบประมาณในการบริหาร

การเงินและงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านของวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนนกัศึกษา ประชาชน และ
ชุมชนท่ัวไป  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ อยู่ในระดับ พอใช ้

 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑.  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์ และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  ของงบด าเนินการ 

-  

๒.  สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของวัสดุฝึก  - 

๓.   สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ  - 

๔.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕  ของงบด าเนินการ 

-  

๕.  สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕  ของงบด าเนินการ 

 - 

 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๗๙ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่าย  

ทั้งในประเทศแกะ  หรือต่างประเทศ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย การจัดหาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯ จาก
แหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
ควำมพยำยำม (Attempt) 

วิทยาลัย มีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ระดมทรัพยากรท้ังในประเทศและมี
การจัดหาผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา  ร่วมกับเครือข่าย
สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 
     

          1.วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้แผนกวิชาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ผู้เรียนให้ เป็นคนดีและ 
คนเก่ง โดยสนับสนุนด้านการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ งบประมาณ บุคคล วัสดุ 

เครื่องมือ/เครื่องจักร ยานพาหนะฯ  
2. วิทยาลัยฯ จัดสรรเงินงบวัสดุฝึกให้กับสาขางานต่างๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. วิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนในการออกนิเทศนักเรียนฝึกงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4. วิทยาลัยฯ ได้ระดมทรัพยากร เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพให้กับประชาชนภายนอก 

          5. วิทยาลัยฯ ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐในการรับนักเรียน
เข้าฝึกงาน 
          6. จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายท้ังประเทศและหรือ

ต่างประเทศ  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๘๐ 

ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ / 
หรือต่ำงประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ  - 

๒.  สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังใน
ประเทศ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของจ านวน
สาขางานท่ีเปิดสอน 

 - 

๓.  สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ หรือต่างประเทศท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า   ๒๐ แห่ง  - 

๔.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๕  
รายการ 

 - 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

 - 
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๘๑ 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 
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๘๒ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพใน
การบริหารการเงินและงบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๓ ข้อ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๓ ดีมำก 
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๘๓ 

สรุปจุดเด่น  แกะจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา   

และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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๘๔ 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการบริหารวิชาการแกะวิชาชีพบริการวิชาการแกะวิชาชีพ 

  

ตัวบ่งชี ้ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการแกะวิชาชีพ 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการผลิตก าลังคนให้
มีมาตรฐานสู่สากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บริหารจัดการ การบริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน 
 

ความพยายาม (Attempt)         

วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนทุกสาขางาน ดังนี ้

๑. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
๒. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
๓. โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน (108 อาชีพ) 
4. โครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา (Open House) 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)  
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  วิทยาลัยฯ ได้

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  - 

๒. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
๒   โครงการ กิจกรรม ต่อป ี    - 

๓.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม  - 

๔. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม  - 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  
๓..๕๑ – ๕.๐๐  - 
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๘๕ 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๔  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลกำร
ประเมิน 

๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ 

 
 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๔ ดีมำก 
 

สรุปจุดเด่น  แกะจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔.๑  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

 ไม่มี 

 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๘๖ 

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ 
ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการประกวด  จัดแสดง  โครงการ

ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมดตามเกณฑ์  ระดับช้ัน ปวช.๓  จ านวน  

๓  คน  :  ๑  ช้ิน  และระดับ ปวส.๒  จ านวน  ๒  คน  :  ๑  ช้ิน 

   
ความพยายาม (Attempt)        

วิทยาลัย มีการด าเนินการจัดประกวด โครงการ ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการ และอื่น ๆ ของจ านวนผลงานท้ังหมด  น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  

จังหวัด  ภาค และชาติ 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการประกวด   จัดแสดง  โครงการส่ิงประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัย  โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมดตามเกณฑ์  ระดับช้ัน ปวช.๓  จ านวน  ๓  คน  :  ๑  ช้ิน  

และระดับ ปวส. ๒  จ านวน  ๒  คน  :  ๑  ช้ินงาน  ผลงานท้ังหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ผลงานท้ังหมด
น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน   จังหวัด  ภาค ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ 
ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  - 

๒.  สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับช้ัน ปวส.๒ จัดท า
โครงการส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์
เฉล่ียระดับช้ัน ปวช.๓ จ านวน ๓ คน:๑ ช้ินและระดับ ปวส.๒ จ านวน  ๒ คน:๑ ช้ิน 

 - 

๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผลงานท้ังหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  - 

๔.  สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน  - 

๕.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ 

 - 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๘๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย  ของครู 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
วิทยาลัย  ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  และตระหนักในการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูทุก

คนจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ประกวดและน านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน  น าไปใช้ประโยชน์  หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และชาติ 
 

ความพยายาม (Attempt)         
   

วิทยาลัย มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และงานวิจัยในปีการศึกษา  
๒๕๕๗  และสนับสนุนให้ด าเนินการเข้าร่วมการประกวด  จัดแสดง  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ  ท้ัง
ระดับจังหวัด  และระดับภาค และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)  
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของครู  โดยครูทุกคนมีการจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และงานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครู 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  - 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  - 

๓.  สถานศึกษา จัดประกวดและน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  - 

๔. สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน  - 

๕. สถานศึกษา ด าเนินการให้นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไมน่้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  
จังหวัด ภาค และชาติ 

 - 

 

 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๘๘ 

 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๕  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลกำร
ประเมิน 

๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 

๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของคร ู

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ  ๕  ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๕ ดีมำก 
 

สรุปจุดเด่น  แกะจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครู 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๘๙ 

มาตรฐานที่ ๖  ด้านการปกูกฝังจิตส านึกแกะเสริมสร้างความเป็นพกเมืองไทยแกะพกเมือง 
 

 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่ิงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปกูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  แกะทะนุบ ารุงศาสนา  

ศิกปะ  วัฒนธรรม 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกท่าน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยการก าหนดโครงการ กิจกรรม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของวิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี 

 

ความพยายาม (Attempt)         
วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต 

๒. โครงการตอบปัญหาทางวิชาการวันสุนทรภู่ 
๓. โครงการวันไหว้ครู 
๔. โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  (๑๒ สิงหา มหาราชินี) 
๕. โครงการวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวา มหาราช) 
๖. โครงการแห่เทียนเนื่องในเทศการเข้าพรรษา 

๗. โครงการวันปิยมหาราช 
๘. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

๙. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม 

10. โครงการร่วมพิธีในงานคล้ายวันสวครรตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“วชิราวุธ” 

 11. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)   
ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๙๐ 

ระดับคุณภาพในการปกูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แกะทะนุบ ารุง ศาสนา ศิกปะ วัฒนธรรม   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ / 
กิจกรรม 

 - 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

 - 

๓. สถานศึกษา ด าเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุ บ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

 - 

๔. สถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 - 

๕. สถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 - 

 

 
 
 
 

 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๙๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปกูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดก้อม 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 

วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกท่าน 
และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและสร้างจิต
อาสาให้ผู้เรียนโดยส่งผลดีต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมภายนอก 

   
ความพยายาม (Attempt)          

วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ 
 ๒. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
 ๓. โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านแม่ 
 ๔. โครงการอบรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 ๕. โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 ๗. โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
   
ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)  

วิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก  
 
 

ระดับคุณภาพในการปกูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดก้อม 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ / กิจกรรม  - 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  - 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  - 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 - 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 - 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๙๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาแกะนันทนาการ 
 

ความตระหนัก (Awareness)   
วิทยาลัยฯ  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   และส่งเสริม

ด้านกีฬาและนันทนาการ  เช่น  การจัดกิจกรรมกีฬาสีให้นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  และปลูกฝังให้มีจิตส านึก  เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองท่ีดี  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ   เน้นความสามัคคี  ท้ังนี้ให้บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน  นักศึกษา มีความรู้ควบคู่ความสุข  โดยการจัดโครงการและกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยฯ  ได้จัดท าขึ้น 
 

ความพยายาม (Attempt)           
วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
๒. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายนอก 
๓. โครงการประกวดร้องเพลง  
๔. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
๕. โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านแม่ 
๖. โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการอบรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๘. โครงการลดภาวะโลกร้อน 

 9. โครงการแข่งขันดนตรีสากล 
 10. โครงการฟุตซอล อัมพวาคัพ ครั้งท่ี 4 
 11. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ครู นักเรียน 
 12. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 
   
ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)   

วิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งผล
การประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๙๓ 

ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาแกะนันทนาการ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อย
กว่า ๕  โครงการ / กิจกรรม  - 

๒. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ  - 

๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

 - 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  - 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และมี
ผลการประเมินโดยเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๙๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปกูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก (Awareness)    
วิทยาลัย ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอน การจัดโครงการ/กิจกรรม และการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายและผู้เรียน ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ 
 

ความพยายาม (Attempt)           
วิทยาลัย  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. แผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาสอน 

๒. โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ  
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)    
ผลจากการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็นครบ  ๕  ข้อ อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการปกูกฝังจิตส านึกด้านการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  - 

๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  - 

๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  - 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 - 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 - 
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๙๕ 

สรุปผกการประเมิน มาตรฐานที่ ๖ ในแต่กะตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธิ์ผก
ของการ

ด าเนินงาน 

ผกการ
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ดีมาก 

สรุปผกการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖ ดีมาก 
 
 

 สรุปจุดเด่น  แกะจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๙๖ 

มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีนโยบายกระจายอ านาจไปยังบุคลากรตาม
โครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

ควำมพยำยำม 
 1. วิทยาลัยฯ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 3. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. วิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยจัดประชุม ช้ีแจง และ
มอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี  
 5. จัดท าเครื่องมือสู่ความส าเร็จในการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

5.1 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
5.2 จัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ี ระดับ

บุคคลระดับแผนกวิชาและระดับวิทยาลัยฯ 
5.3 จัดท าแผนการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ 

6. วิทยาลัยฯได้ด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับบุคคล แผนกวิชาและ
สถานศึกษา 

7. วิทยาลัยฯได้น ารายงานประเมินตนเอง(SAR)ของวิทยาลัยฯไปเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา และสาธารณชน 

8. วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินตนเอง (SAR) มาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
9. คณะกรรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม พัฒนาจุดด้อย และรักษาจุดเด่น เพื่อน าไปปฏิบัติในปีงบประมาณต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้  วิทยาลัยฯมีระดับคุณภาพในระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน มีผลปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
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๙๗ 

ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่  7.1 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๙๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ความตระหนัก (Awareness)       
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อสถานศึกษา  รวมท้ัง 

สาธารณชน  มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ความพยายาม (Attempt)             

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)     
ผลการตัดสินตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ  ๕  

คะแนน (ดีมาก)  จ านวน  30  ตัวบ่งช้ี  มี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี ต้องปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
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๙๙ 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 1.1 ดีมาก 

1.2 ดีมาก 

1.3 ดีมาก 

1.4 ดีมาก 

1.5 ดี 

1.6 - 
1.7 ต้องปรับปรุง 

1.8 ดีมาก 

1.9 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 2.1 ดีมาก 

2.2 ดีมาก 

2.3 ดีมาก 

2.4 ดีมาก 

2.5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 3.1 ดีมาก 

3.2 ดีมาก 

3.3 ดีมาก 

3.4 ดีมาก 

3.5 ดีมาก 

3.6 ดีมาก 

3.7 ดีมาก 

3.8 ดีมาก 

3.9 ดีมาก 

3.10 ดีมาก 

3.11 พอใช้ 

3.12 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๔  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4.1 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๕  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 5.1 ดีมาก 

5.2 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๖  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

6.1 ดีมาก 

6.2 ดีมาก 

6.3 ดีมาก 

6.4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๗.๑ ดีมาก 

7.2 ดี 

รวมทั้งสิ้น ๓๔  ดี 
 

 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๐ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๗  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ 
ผลกำร
ประเมิน 

๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 

๗.๒  ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ .ศ.  ๒๕๕๕ 

ดีมาก  ๓๐-๓๔ ตัวบ่งช้ีและไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ี
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
ดี                ๒๔-๓๓ ตัวบ่งช้ี 
พอใช้           ๑๘-๒๓ ตัวบ่งช้ี 
ต้องปรับปรุง   ๑๒-๑๗ ตัวบ่งช้ี 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่า ๑๒ ตัวบ่งช้ี                    

  
 
 

30 ตัวบ่งช้ี 
และ 1 ตัวบ่งชี้ที่

ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๗ ดีมาก 

 
สรุปจุดเด่น  แกะจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๑ 

มำตรฐำนที่ ๘  ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 

 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ที ่๘.๑  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  
 

ควำมตระหนัก  (Awareness)       
วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษาโดยการ

มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน   และมีการจัดท าแผนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมท้ังจัดท ารายงานตาม
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)             
 ๑.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา
โดยมีการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 ๒.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา 
 ๓.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 ๔.  วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 ๕.  วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   ซึ่งผล

การประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๒ 

ระดับคุณภำพในกำรจัดแผนกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 - 

๒ .สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 - 

๓ .สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ประจ าปี  - 

๔ .สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 

 - 

๕. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันประจ าปี 

 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๓ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใช้แกะพัฒนาหกักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคก้อง
กับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 

ความตระหนัก (Awareness)        
วิทยาลัย  ได้จัดประชุมครูและบุคลากรท่ีสอนหลักสูตรระยะส้ัน   เพื่อจัดรายวิชาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีหน่วยงาน  สถานประกอบการ  องค์กรอิสระ  ฯลฯ  มีความต้องการตามแบบส ารวจความ
ต้องการท่ีวิทยาลัยฯ  ได้ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน 
 

ความพยายาม  (Attempt)             
วิทยาลัย ได้สนับสนุนจัด โครงการสอนหลักสูตรระยะส้ัน  พร้อมท้ังสนับสนุนบุคลากรท่ีมีช านาญ

และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน   ทุกรายวิชาท่ีฝึกอบรมและวิทยาลัยฯ 
ได้มีค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการสอนดังกล่าวด้วย 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)        
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ อยู่ในระดับ ดี 
 

ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน  สถำนประกอบกำร   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  - 
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ  - 
๓. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร  - 
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  - 
๕. สถานศึกษามีการน าหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ  
๑ – ๔  ไม่เกิน ๒  ปี  ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ  ๕๐  ของจ านวนรายวิชาท่ีจัดการ
ฝึกอบรม 

-  

 

 
 
 
 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness)         
วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าโครงการ  อบรมการเขียนแผนการสอนด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  มุ่น

เน้นฐานสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการเรียนการสอน  คุณธรรม  จริยธรรม  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชา  พร้อมท้ังให้ครูท่ีมีสอนหลักสูตรระยะส้ัน  ท าแผนการสอนส่งทุกรายวิชา 
 

ความพยายาม (Attempt)              
วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ในการจัดท าแผนการสอน  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะ

ส้ันทุกรายวิชา/และมีการส่งผลการสอบทุกครั้ง  ทุกโครงการท่ีเปิดสอน/และวิทยาลัยฯ  มีค าส่ังมอบหมาย
หน้าท่ีการสอนทุกรายวิชา 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)        
วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา มุ่นเน้น

ฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม   จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)  อยู่ใน
ระดับ  ดีมาก  

 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพีงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ี
สอน 

  

2 
สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 50 – 59.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

  

3 
สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 60 – 69.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

  

4 
สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 70 – 79.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

  

5 
สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

  

 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.4   ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหกักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ความตระหนัก (Awareness)          
วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ก่อน  การจัดการฝึกอบรมใช้วิธีการวัดและประเมินผล  ท่ีหลากหลายและเหมาะสม  และน าผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในจการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุก
รายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
 

ความพยายาม (Attempt)               

๑ .วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโยลีท่ีเหมาะสม 

๓. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์
วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชา 

๔. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

๕. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผุ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)         

ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๖ 

ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - 

๒ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา 

 - 

๓ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีการก าหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการ
ฝึกอบรมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 - 

๔ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 - 

๕ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน น าผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหกักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น 
 

ความตระหนัก (Awareness)          
วิทยาลัย มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันนอกเหนือจากท่ี

ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านสถานประกอบการ  
ด้านงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง 
 

ความพยายาม (Attempt)   
 ๑. วิทยาลัย มีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน             

๒. วิทยาลัย จัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน   

๓. วิทยาลัย มีการจัดหาภูมิปัญหาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

๔.  วิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)         

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ซึ่งผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ อยู่ในระดับ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๘ 

ระดับคุณภำพในกำรระดับทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  - 

๒. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  - 

๓. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 - 

๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  - 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อการ
ปรับปรุง 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๐๙ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ความตระหนัก (Awareness)            
วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  รายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา  จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัย มีความพยายามท่ีจะเพิ่มร้อยละของผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา

ด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)         

วิทยาลัย มีจ านวนครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมากขึ้นท าให้ผู้
ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้ทักษะความรู้อย่างเต็มท่ีเพื่อน าไปประกอบอาชีพ   ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา ซึ่งผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 66.66 อยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 

ท่ี วิชำ 
ได้รับกำร
พัฒนำ 

ไม่ได้รับกำร
พัฒนำ 

1 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น   
2 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น   
3 งานบ ารุงรักษารถยนต ์   
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก็สโชลีน   
5 งานเช่ือไฟฟ้าเบ้ืองต้น   
6 ช่างอลูปิเนียมประกอบอาคาร   
7 การผลิตภัณฑ์ไม้   
8 ประกอบติดต้ังและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์   
9 การสร้างงานกราฟิกด้านโปรแกรมส าเร็จรูป   

10 อาหารไทย   
11 การผูกผ้าและการจับจีบผ้า   
12 การประดิษฐ์ของท่ีระลึกและของช าร่วย   

 
 
 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินแกะงบประมาณ 
 

ความตระหนัก (Awareness)           
วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป  โดยจัดงบประมาณสนับสนุน 
 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)          

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ  ซึ่ งผลการประเมินปฏิบัติ
ตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)  อยู่ในระดับ พอใช้ 

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินแกะงบประมาณ 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 
มี  ไม่มี  

1 สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปีของสถานศึกษา 

  

2 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 25 – 
29.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

3 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 30 – 
34.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

4 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 35 – 
39.99 ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

5 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป 
ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

 
 
 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑๑ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘  ร้อยกะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหกักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผกคะแนนการ
ฝึกอบรม  ๒.๐๐  ขึ้นไป 
 
 

ความตระหนัก (Awareness)            
วิทยาลัย ได้มีความตระหนักถึงจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   ต้องมี

ผลกระทบการฝึกอบรม  ๒.๐๐  ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน  

จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

ความพยายาม (Attempt)     
วิทยาลัย มีความพยายามในการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในทุกรายวิชาอย่างมี

คุณภาพเพื่อให้ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมและ
สามารถผ่านการประเมินด้วยผลคะแนนการฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป  อีกท้ังยังมีความพยายามท่ีจะลด
จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีออกกลางคันอีกด้วย 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)          
ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  หลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชา  รวมแล้ว  332  คน มีผู้ออกกลางคัน จ านวน 20 คน  มีจ านวนผู้เข้าอบรมได้
คะแนน  ๒.๐๐  ขึ้นไป  จ านวน  276  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.46 ของผู้เรียนท้ังหมด ซึ่งผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 

 
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑๒ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕7 

 

ท่ี วิชำ 
จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียน
ที่ออก

กลำงคัน 

จ ำนวน
ผู้เรียน
คงเหลือ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำน
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

จ ำนวนคน ร้อยละ 

1 
งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

51 - 51 33 64.70 

2 
งานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น 

20 - 20 20 100 

3 งานบ ารุงรักษารถยนต ์ 24 - 24 24 100 

4 
ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก็สโช
ลีน 

20 5 15 15 100 

5 งานเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 29 1 28 28 100 

6 
ช่างอลูปิเนียมประกอบ
อาคาร 

20 5 15 15 100 

7 การผลิตภัณฑ์ไม้ 60 - 60 42 70 

8 
ประกอบติดต้ังและ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

20 4 16 16 100 

9 
การสร้างงานกราฟิกด้าน
โปรแกรมส าเร็จรูป 

20 3 17 17 100 

10 อาหารไทย 20 1 19 19 100 
11 การผูกผ้าและการจับจีบผ้า 24 - 24 24 100 

12 
การประดิษฐ์ของท่ีระลึก
และของช าร่วย 

24 1 23 23 100 

รวม 332 20 312 276 88.46 
 
 

 

 
 

 
 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙  ร้อยกะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหกักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนัก (Awareness)             
วิทยาลัย มีความตระหนักถึงร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับผู้ลงทะเบียน

เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)     
วิทยาลัย จัดเก็บหลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุก

รายวิชา  ดังนี้ 
๑.  ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  

๒.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)            

วิทยาลัย มีร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้า
รับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น  คิดเป็นร้อยละ  93.97  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑๔ 

ร้อยกะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหกักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

ท่ี วิชา 

จ านวนผู้เรียน ร้อยกะ
ของ

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ที่กงทะเบียน
ทั้งหมด 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 51 51 100 
2 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 20 20 100 
3 งานบ ารุงรักษารถยนต ์ 24 24 100 
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก็สโชลีน 20 15 75 
5 งานเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 29 28 96.55 
6 ช่างอลูปิเนียมประกอบอาคาร 20 15 75 
7 การผลิตภัณฑ์ไม้ 60 60 100 
8 ประกอบติดต้ังและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 20 16 80 

9 
การสร้างงานกราฟิกด้านโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

20 17 85 

10 อาหารไทย 20 19 95 
11 การผูกผ้าและการจับจีบผ้า 24 24 100 
12 การประดิษฐ์ของท่ีระลึกและของช าร่วย 24 23 95.83 

รวม 332 312 93.97 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 

ความตระหนัก (Awareness)              
วิทยาลัย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ

ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันไปใช้ประโยชน์  ตามวัตถุประสงค์ของตน  เช่น  ประกอบ
อาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปล่ียนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ความพยายาม (Attempt)      
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และสร้าง

เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดท่ีต้องท าการแก้ไขหรือ
พัฒนา 
 

ผกสัมฤทธิ์ (Achievement)             

ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์  
ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

1 
มีการประเมินความพึงพอใจ โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

  

2 
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

3 
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

4 
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

5 
ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 
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๑๑๖ 

สรุปผกการประเมิน มาตรฐานที่ ๘  ในแต่กะตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผกสัมฤทธิ์ 
ผกการ
ประเมิน 

๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ข้อ ดีมาก 

๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน  สถาน
ประกอบการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ข้อ ดี 

๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 
และมีผล
ตาม(๕) 

ดีมาก 

๘.๔ ระดับคุณภาพในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๕ข้อ ดีมาก 

๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ ๔ข้อ ดี 

๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

ร้อยละ  
66.66 

พอใช้ 

 
 



     

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

๑๑๗ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผกสัมฤทธิ์ 
ผกการ
ประเมิน 

๘.๗  ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง    ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 
และมีผล
ตาม(๕) 

ดีมาก 

๘.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม  

๒.๐๐  ขึ้นไป 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ๕๐ 

ร้อยละ 
88.46 

 
ดีมาก 

๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

ดีมาก             ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
ดี                  ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช้             ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ๕๐ 

ร้อยละ  
93.97 

ดีมาก 

๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการ
น าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช้             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ต้องปรับปรุง    ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 
และมีผล
ตาม(๕) 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8 ดีมำก 
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๑๑๘ 

สรุปจุดเด่น  แกะจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๘ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
              ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันระดับคุณภาพในการ
ฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

           ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๘  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๙  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป 

ใช้ประโยชน์ 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

          ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๖  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา 
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๑๑๙ 

ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 

4.๑ สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน ได้แก่ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7  สรุปได้ดังนี้ 
4.๑.๑ มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้  ท่ีด ำเนินกำรได้ในระดับ ดีมำก  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, 1.4, ๑.๘, ๑.๙ 
  มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕ 
  มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙,  

    ๓.๑๐, 3.12 
  มาตรฐานท่ี ๔ ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ 
  มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑,๕.๒ 
  มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔ 
  มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑ 
  มาตรฐานท่ี ๘ ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑, ๘.๓, ๘.๔, ๘.๗, ๘.๘, ๘.๙, ๘.๑0 
4.1.2 มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ ดี  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 
  มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒ 
  มาตรฐานท่ี ๘ ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๒, ๘.๕ 

4.๑.๓ มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ พอใช้  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๑  
  มาตรฐานท่ี ๘ ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๖ 

4.๑.๔ มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ ต้องปรับปรุง เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗ 

4.๑.๕ มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี .......ตัวบ่งช้ีท่ี ......... 
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๑๒๐ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของ
แผนงานโครงการ  กิจกรรม  สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 ๔.๒.๑  แผนพัฒนำด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2558 
 2. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
 (V-Net) 

 6. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาวิชาชีพ 

 7. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 8. โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด 

 ๔.๒.๒  แผนพัฒนำผูเ้รียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี พลเมืองโลก 
 1. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ครู-นักเรียน 
 2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายนอก 
 3. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 4. โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 5. โครงการตอบปัญหาทางวิชาการวันสุนทรภู่ 
 6. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
 7. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 8. โครงการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้รอบบ้านแม่ 
 9. โครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวา มหาราช) 
 10. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
 11. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย 
 12. โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 13. โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 14. โครงการสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นใน
สถานศึกษา   (Stop teen mom) 
 15. โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะ
วิวาท 

 16. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
 17. โครงการวันไหว้คร ู
 18. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
 19. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า และเทคนิคการท างานเป็นทีม 
 20. โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด 
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 ๔.๒.๓  แผนพัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
  1. โครงการพี่สอนน้อง 
  2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
  3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
  4. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  5. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

 ๔.๒.๔ แผนพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำร สถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
 1. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 2. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาการบัญชี 
 3. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 5. โครงการจัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรระยะส้ัน 
 6. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 7. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายวิชาการ 
 8. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 9. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
 10. โครงการจัดหาวัสดุในงานบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
 11. โครงการประชุมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 12. โครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและครูผู้ควบคุมการฝึกนักศึกษา 
หลักสูตรทวิภาคี 

 13. โครงการจัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามแผนฝึกอาชีพ 
 14. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 15. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 16. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 17. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  
 ๔.๒.๕  แผนพัฒนำส่งเสริมสนบัสนุนให้มีกำรจัดสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัยและโครงงำนเพื่อน ำไปใชใ้นกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำชุมชน สังคม 
 1.  โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

 ๔.๒.๖  แผนพัฒนำสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงมีระบบ 
 1. โครงการพัฒนาระบบงานประกนั 
   
 

๔.๓  สิ่งที่ต้องการความช่วยเหกือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔.๓.๑  ความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน 
๔.๓.๒  ความช่วยเหลือจากชุมชน ต้นสังกัด สถานประกอบการ ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
๔.๓.๓  ความช่วยเหลือด้านวิทยากร ในการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษา

อื่น ๆ 
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