
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) 2553 ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานท่ี 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR : Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจําปการศึกษา  2556 ไดจําแนกรายงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 7 มาตรฐาน คือ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพดานนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก และดานการประกันคุณภาพการศึกษา  รวม  35  ตัวบงชี้ โดยจัดทําเปนบทสรุปสําหรับผูบริหาร  การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้และสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยการอาชีพ
เชียงรายตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 7  มาตรฐาน 35  ตัวบงชี้ 
การรายงานการประเมินตนเอง 
 รายงานการประเมินตนเอง  ฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลมได  เพราะความรวมมือของบุคลากรทุกคน      
จึงขอขอบคุณทุกฝายท่ีรวมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดีหวังเปนอยางยิ่ง
วาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษาเพ่ือเปนแนวทางตอไป 
 

          วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
     พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                          หนา  
คํานํา 
สารบัญ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร               1 
ตอนท่ี  1  สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา           5 
  1.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษาศึกษา        5  
  1.2  สภาพปจจุบันของสถานศึกษา         7 
  1.3  ระบบโครงสรางการบริหาร          14 
  1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา         15 
  1.5  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    17 
  1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง    18 

ตอนท่ี  2  การดําเนินงานของสถานศึกษา          20 
  2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา   20 
  2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     21 
  2.3  มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง      23                   
  2.4   การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   24 

ตอนท่ี  3  การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา      26 
  มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ      26 
  มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      37 
  มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        44 
  มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม       63 
  มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย        65 
  มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ       68 
  มาตรฐานท่ี  7  การประกันคุณภาพภายใน      74 
  
ตอนท่ี  4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา       78 
  4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน     78 
  4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา         79 
  4.3  ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ     79 

 
ภาคผนวก 
     -   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ  
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
1. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ไดประกาศใหจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เปน

สถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  

2539  เพ่ือเปนการขยายการอาชีวศึกษา  ใหกวางขวางและสอดคลอง  กับความตองการของทองถ่ินและ

ตลาดแรงงาน  ซ่ึงจะเปนการแกปญหาการขาดแคลนกําลังคน  มุงเสริมสราง  และพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพ  ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยใชท่ีดินสาธารณะประโยชน  "ทุงพันตัน" 

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ตั้งอยูเลขท่ี  87 หมู 8  ถนนหาดใหญ – จะนะ  ตําบลจะโหนง  อําเภอจะ
นะ  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย  90130  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการโดยใชท่ีดินสาธารณประโยชน  "ทุงพันตัน "   บนเนื้อท่ี  98 ไร  2    งาน  7.10    
ตารางวา 
 ปรัชญา  คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  กาวนําวิชา  พัฒนาสังคม 
 วิสัยทัศน  “ เราจะมุงม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือผลิตกําลังคนดานอาชีวะ  ใหมีคุณธรรม  
คุณภาพ และไดมาตรฐานตามความตองการของชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ ” 
 พันธกิจ   

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีหลากหลาย   ตามความตองการ ของชุมชนทองถ่ิน    โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา  ใหมีความรูคูคุณธรรม “ เกง  ดี  มีสุข”  เปนกําลังหลักใน
การพัฒนาประเทศ 

3.  สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบการ  ชุมชน  หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน  เพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 
  4. สงเสริมและ สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสราง
นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
อัตลักษณ   เกง  ดี  มีคุณธรรม 
เอกลักษณ  บริการวิชาชีพสูชุมชน 
1. หลักสูตรท่ีเปดสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 สาขาวิชาชางยนต  

 สาขาวิชาชางกอสราง  

 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ  

 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  

 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  

 สาขาวิชาผลิตภัณฑยาง 

 สาขาวิชาการบัญชี  

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 

 สาขาวิชาโยธา  

 สาขาวิชาเทคนิคการเชื่อมโลหะ  

 สาขาวิชาไฟฟากําลัง  

 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  

 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  

 สาขาวิชาการบัญชี 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา) 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  โดยดําเนินการตามข้ันตอน

วงจรคุณภาพของเดมม่ิง ( Deming Cyck)  ประกอบดวย  4  ข้ันตอน  คือ วางแผน ( Plan)  การ

ปฏิบัติตามแผน ( Do)  การตรวจสอบผลการประเมิน ( Check)  และการปรับปรุงแกไข ( Act)  ซ่ึงมี

ข้ันตอนในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพ  1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดดําเนินงานตามข้ันตอน การวางแผน (Plan : P) การ 
ปฏิบัติตามแผน  (Do : D) การตรวจสอบประเมินผล  (Check : C) และการปรับปรุงแกไข  (Act : A) โดยได
เตรียมความพรอมของบุคลากรดวยการสรางความตระหนัก  ความเขาใจ  ใหแกผูมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  จัดประชุมชี้แจงเพ่ือมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
 



 1. วางแผนการปฏิบัติงาน 
  1.1 จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  1.2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
  1.3 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน 
 2. ดําเนินการวางแผน 
  2.1 สงเสริมสนับสนุนอํานวยความสะดวก 
  2.2 กํากับติดตาม/ประชุม ติดตามการดําเนินงาน 
  2.3 ใหการนิเทศ 
 3. ตรวจสอบการประเมินผล 
  3.1 คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน 
  3.2 วางกรอบการประเมิน 
  3.3 จัดหา/จัดทําเครื่องมือ 
  3.4 เก็บขอมูล 
  3.5 วิเคราะหขอมูล 
  3.6 แปลความหมาย 
  3.7 ตรวจสอบ 
 4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
  4.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  4.2 วางแผนในระยะตอไป 
  4.3 จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
 จากการดําเนินงานตามข้ันตอนดังกลาว  สงผลใหวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีรายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป  เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณชนตอไป 
ผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2556 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ตามเกณฑมาตรฐาน  7  มาตรฐาน  คือ  
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  จํานวน  9  ตัวบงชี้   ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  จํานวน  5  ตัวบงชี้  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จําวน  12  ตัวบงชี้    ดานการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ   จํานวน  1  ตัวบงชี้  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย   จํานวน   
2  ตัวบงชี้  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  จําวน  4  ตัวบงชี้  
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   จํานวน  2  ตัวบงชี้  รวม   35   ตัวบงชี้   ผลการประเมินพบวา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะสามารถดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายและสอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา   ผลท่ีได
จากการประเมินตนเอง  เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีทําใหวิทยาลัยทราบถึงขอควรแกไข  ปรับปรุง และพัฒนา และยัง
สรางความตระหนักในบทบาทหนาท่ีใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหรวมคิด  รวมสราง  และพัฒนา
วิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน ผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2556  ภาพรวมอยูในระดับ  ดี  โดย
สรุปผล 
เปนจุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาได ดังนี้ 
 
 



 
 
3. จุดเดน – จุดท่ีตองพัฒนา 
จุดเดนของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 1. ครูมีภาวะผูนําสูง และมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 2. ครูและผูเรียนรวมสรางสรรค พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานท่ีเปน 
ประโยชนในวิชาชีพ ดานการเรียนการสอนและชุมชน ตลอดจนการเผยแพรผลงานท้ังในระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 3. มีการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนท่ีฝกปฏิบัติงาน 
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
 4. จัดใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
ดวยการดําเนินการตามโครงการ และเขารวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน อยางตอเนื่อง 
 5. มีความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 6. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
จุดท่ีวิทยาลัยเทคนิคจะนะควรพัฒนา 
 1. การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณลาชา มีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
 2. ภาระหนาท่ีของบุคลากรในวิทยาลัยมีมากเกินหนาท่ีหลัก 
 3. การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลยังไมพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 4. บุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบราชการมีนอย 
4. แนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษารวมกับภาคี 4 ฝาย ไดแก ตัวแทนครู ตัวแทน 
นักเรียน ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนชุมชน เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมพูนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นปและตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ 
 2. จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองและทันตอแนวโนมความตองการของตลาดแรงงาน 
ชุมชน และทองถ่ิน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการดานวิชาการ ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด  ประจําปการศึกษา  2556 
            สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตนสังกัด ประจําปการศึกษา 2556 
   มาตรฐาน           ผลประเมิน  
มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา      ดี  
มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา       ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ       ดีมาก  
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย    ดีมาก  
มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดีมาก  
มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา       ดี  
   ผลประเมิน         ดีมาก 
    ดีมาก      ดี     พอใช    ควรปรับปรุง   ตองปรับปรุง  



ตอนที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 1.1.1  ประวัติสถานศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดประกาศใหจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เปน
สถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  
2539  เพ่ือเปนการขยายการอาชีวศึกษา  ใหกวางขวางและสอดคลอง  กับความตองการของทองถ่ินและ
ตลาดแรงงาน  ซ่ึงจะเปนการแกปญหาการขาดแคลนกําลังคน  มุงเสริมสราง  และพัฒนากําลังคนของประเทศ 
ใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพ  ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยใชท่ีดินสาธารณะประโยชน  "ทุงพันตัน"    
 1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ตั้งอยูเลขท่ี  87 หมู 8  ถนนหาดใหญ – จะนะ  ตําบลจะโหนง  
อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย  90130  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยใชท่ีดินสาธารณประโยชน  "ทุงพันตัน"   บนเนื้อท่ี  98 ไร  2    งาน  7.10    ตารางวา 

-    ทิศเหนือ     จรด  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  43   
- ทิศใต        จรด  สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน  
- ทิศตะวันออก    จรด  ท่ีดินวางเปลาของเอกชน  
- ทิศตะวันตก      จรด  สถาบันพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา  

รายนามผูบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ป พ.ศ. 

1 นายสุธรรม        เดชนครินทร ผูอํานวยการ พ.ศ.2538 - 2542 
2 นายณรงค         ดียิ่ง ผูอํานวยการ พ.ศ.2542 – 2547 
3 นายชาญทนงค   บุญรักษา ผูอํานวยการ พ.ศ.2547 - 2550 
4 นายมะณู          คุมกล่ํา ผูอํานวยการ พ.ศ.2550 – 2551 
5 นายประจวบ      จันทภาโส ผูอํานวยการ พ.ศ.2551 – 2553 
6 นายมนัสฌาน     ชูเชิด ผูอํานวยการ พ.ศ.2553 – 

ปจจุบัน 

1.1.3  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   อยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยูหางจากตัวอําเภอจะนะ 10 

กิโลเมตร อําเภอจะนะแบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 14 ตําบล 139 หมูบาน ไดแก  

 1. บานนา (Ban Na) 10 หมูบาน 
  
8. ขุนตัดหวาย (Khun Tat Wai) 9 หมูบาน 

 
2. ปาชิง (Pa Ching) 9 หมูบาน 

  
9. ทาหมอไทร (Tha Mo Sai) 11 หมูบาน 

 
3. สะพานไมแกน (Saphan Mai Kaen) 8 หมูบาน 

  
10. จะโหนง (Chanong) 11 หมูบาน 

 
4. สะกอม (Sakom) 9 หมูบาน 

  
11. คู (Khu) 9 หมูบาน 

 
5. นาหวา (Na Wa) 12 หมูบาน 

  
12. แค (Khae) 7 หมูบาน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99


6. นาทับ (Na Thap) 14 หมูบาน 
  
13. คลองเปยะ (Khlong Pia) 10 หมูบาน 

 
7. น้ําขาว  (Nam Khao) 11 หมูบาน 

  
14. ตลิ่งชัน (Taling Chan) 8 หมูบาน 

 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา มีหนวยงานราชการท่ีอยูใกลเคียงกับวิทยาลัยจะ

นะ ดังนี้  

1.  สถานีตํารวจภูธรควนมีด  

2.  สํานักงานพัฒนาท่ีดิน  

3.  โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 

4.  โรงเรียนบานปากชอง 

ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ  เปนชุนชมท่ีมีความผสมผสานระหวางวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม มี

โรงเรียนสอนศาสนาหลายแหงในพ้ืนท่ี  อาชีพสวนใหญทําการเกษตรแบบครอบครัว  รายไดสวนใหญมาจาก

การทําสวนยางพารา    สภาพบานเรือนท่ัวไปเปนบานเรือนถาวรเรียงรายกระจายตามถนนเสนทางคมนาคม

ในหมูบาน  สภาพการคาขายในชุมชนรอบวิทยาลัยฯ  อาศัยตลาดนัดหมูบานควนมีด เปนสวนใหญ  ท้ังซ้ือ

สินคาอุปโภคบริโภคและจําหนายสินคาเกษตรของตนเอง  การมีสวนรวมของชุมชนกับวิทยาลัยฯ  สวนใหญ

เปนการขอใชสถานท่ี  ขอใหเปนวิทยากรในการฝกอาชีพและจัดกิจกรรมทางศาสนา โครงการท่ีจะรวมกันใน

อนาคต  คือ  โครงการ Fixit Center  โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน โครงการอาชีวบริการ โครงการ 

108 อาชีพ 

 1.1.4  งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น  18,221,644  บาท  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  1.1 
ตารางท่ี 1.1  งบดําเนินการ  งบประมาณ  ประจําปการศึกษา  2556 
       งบดําเนินการ   หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป   ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
คาครุภัณฑ  คาเสื่อมราคา    เงินเดือนและวิทยฐานะของครู  และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

    ตารางแสดงรอยละของรายจายการบริหารจัดการกับงบดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ  2556 

ประเภทรายจายในการบริหารจัดการ จํานวนเงินงบประมาณ จํานวนเงินบํารุงการศึกษา  รอยละ 

งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยวัสดุ) - 496,675.00 2.73 

 - ปวช. 2,428,700.00 - 13.33 

 - ปวส. 279,000.00 - 1.53 

 - ระยะสั้น 70,000.00 - 0.38 

เงินอุดหนุนงบประมาณ 1,485,830.00 - 8.15 

โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 340,000.00 - 1.87 

คาสาธารณูปโภค 550,000.00 - 3.02 

โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษา 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

8,056,352.00 - 44.21 

โครงการเรียนฟรี  15  ป 1,878,735.00 - 10.31 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7


ประเภทรายจายในการบริหารจัดการ จํานวนเงินงบประมาณ จํานวนเงินบํารุงการศึกษา  รอยละ 

โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง 
เพ่ือชุมชน  (Fix it center) 

881,000.00 - 4.83 

อาชีวะรวมดวยชวยประชาชน 73,752.00 - 0.40 

อุดหนุน องคการวิชาชีพอุตสาหกรรม   20,000.00 - 0.11 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก 691,000.00 - 3.79 

โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน 160,000.00 - 0.88 

โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 390,000.00 - 2.14 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาลฯ 

40,000.00 - 0.22 

คุณธรรมนําความรู    45,000.00 - 0.25 

โครงการสงเสริมการมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา "เรียนจบ  พบงาน" 

20,000.00 - 0.11 

หารายไดระหวางเรียน     78,000.00 - 0.43 

โครงการจัดศูนยฝกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนา
ประชาชน 

237,600.00 - 1.30 

รวมงบดําเนินงานท้ังส้ิน 18,221,644.00 
 

100.00 

1.2  สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556  
ปรับปรุง พ.ศ.2556  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.2556  รายละเอียดสภาพปจจุบันของ
สถานศึกษาดังนี้ 
 2.1.1  จํานวนผูเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2556  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1.2  ถึงตารางท่ี 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1.2  จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับช้ัน ปวช.1 (นักเรียนเขาเรียนปการศึกษา 2556) 
 

แผนกวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1/2556  ภาคเรียนท่ี  2/๒๕๕6  

ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ 

ชางยนต กลุม1 20 1 19 19 - 18 
ชางยนต กลุม2 23 - 23 19 - 19 
ชางเชื่อมโลหะ 17 1 16 13 - 13 
ชางไฟฟากําลัง 32 - 32 27 - 27 

ชางอิเล็กทรอนิกส 12 - 12 11 - 11 
ชางกอสราง 7 - 7 7 - 7 

ผลิตภัณฑยาง 6 - 6 6 1 5 
การบัญชี 11 - 11 11 - 11 

คอมพิวเตอร 35 1 34 33 - 33 
รวม 163 3 160  146 - 144 

 
 
จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับช้ัน ปวช.2 (นักเรียนเขาเรียนปการศึกษา 2556) 

 
แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1/2556  ภาคเรียนท่ี  2/๒๕๕6  
ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ 

ชางยนต กลุม1 11 - 11 10 1 9 
ชางยนต กลุม2 13 - 13 12 - 12 
ชางยนต กลุม3 13 - 13 10 - 10 
ชางเชื่อมโลหะ 12 1 11 11 - 11 
ชางไฟฟากําลัง 16 1 15 14 - 14 

ชางอิเล็กทรอนิกส 7 - 7 7 - 7 
ชางกอสราง 11 - 11 11 - 11 

ผลิตภัณฑยาง 5 - 5 5 - 5 
การบัญชี 8 - 8 8 - 8 

คอมพิวเตอร 19 - 19 19 1 18 
รวม 115 2 113  107 2 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับช้ัน ปวช.3 (นักเรียนเขาเรียนปการศึกษา 2556) 

 
จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวส.1  (นักเรียนเขาเรียนปการศึกษา 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1/2556  ภาคเรียนท่ี  2/๒๕๕6  
ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ 

ชางยนต กลุม1 12 - 12 11 - 11 
ชางยนต กลุม2 12 - 12 12 - 12 
ชางเชื่อมโลหะ 10 - 10 10 - 10 
ชางไฟฟากําลัง 7 - 7 6 - 6 

ชางอิเล็กทรอนิกส 4 - 4 4 - 4 
ชางกอสราง 4 - 4 5 - 5 

ผลิตภัณฑยาง 7 - 7 7 - 7 
การบัญชี 6 - 6 6 - 6 

คอมพิวเตอร 6 - 6 6 - 6 
รวม 68 0 68  67 0 67 

รวม ปวช.ท้ังหมด 346 5 341  320 3 316 

 
แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1/2556  ภาคเรียนท่ี  2/๒๕๕6   
หมายเหตุ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ 

เทคนิคยานยนต กลุม1 15 - 15 15 - 15  
ไฟฟากําลัง 4 1 3 3 - 3  

โยธา 8 - 8 7 - 7 รักษาสภาพ 1 คน 

เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร 

15 - 15 15 - 15  

คอมพิวเตอรธุรกิจ 15 - 15 15 - 15  
รวม 57 1 56  55 0 55  



จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวส.1  สะสมหนวยกิต (นักเรียนเขาเรียนปการศึกษา 2556) 

 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวส.2  (นักเรียนเขาเรียนปการศึกษา 2556) 

 

 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวส.2  สะสมหนวยกิต (นักเรียนเขาเรียนปการศึกษา 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนกวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2556  ภาคเรียนที่  2/๒๕๕6  
ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ 

บัญชี (รร.ธรรม) 9 0 9 9 0 9 
คอมพิวเตอรธุรกิจ(รร.ธรรม) 11 0 11 11 0 11 

รวม 20 0 20  20 0 20 
รวม ปวส.1 77 1 76  75 0 75 

 
แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1/2556  ภาคเรียนท่ี  2/๒๕๕6  
ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ 

เทคนิคยานยนต กลุม1 16 0 16 15 0 15 
ไฟฟากําลัง 5 0 5 5 0 5 

รวม 21 0 21 20 0 20 

 
แผนกวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1/2556  ภาคเรียนท่ี  2/๒๕๕6  
ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ(รร.ธรรม) 14 0 14 14 0 14 
คอมพิวเตอรธุรกิจ(สะเดา) 5 5 5 5 0 5 

รวม 19 5 19 19 0 19 
รวม ปวส.2 40 5 40  39 0 39 

รวม ปวส. ท้ังหมด 117 6 116  114 0 114 



ขอมูลยอดเด็กสรุป 

ภาคเรียนท่ี  1/2556 ภาคเรียนท่ี  2/2556 

นักเรียนระดับ  ปวช.1 160 นักเรียนระดับ  ปวช.1 144 

นักเรียนระดับ  ปวช.2 113 นักเรียนระดับ  ปวช.2 105 

นักเรียนระดับ  ปวช.3 68 นักเรียนระดับ  ปวช.3 67 

รวม  ปวช. 341 รวม  ปวช. 316 

นักศึกษา  ปวส.1 56 นักศึกษา  ปวส.1 55 

นักศึกษา  ปวส.1 สะสมหนวยกิต 20 นักศึกษา  ปวส.1 สะสมหนวยกิต 20 

นักศึกษา  ปวส.2 21 นักศึกษา  ปวส.2 20 

นักศึกษา  ปวส.2  สะสมหนวยกิต 19 นักศึกษา  ปวส.2  สะสมหนวยกิต 19 

รวม ปวส. 116 รวม ปวส. 114 

รวม ปวช. และปวส. 457 รวม ปวช. และปวส. 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี  1.3  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนง 

ผูบริหาร/แผนกวิชา จํานวน 

(คน) 

 

 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร/ครู 
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ร 
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ิเศ
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ฝายผูบริหาร 3 3 - - - 3 - - 3 - - - - 3 - 

แผนกวิชากอสราง 4 3 - 1 - 3 1 - 2 2 - - 1 2 - 

แผนกวิชาชางไฟฟา 5 4 - 1 - 5 - - 1 4 - - 3 - - 

แผนกวิชาชางเชื่อมฯ 2 1 - 1 - 2 - - - 2 - - - - - 

แผนกวิชาชางอิเล็กฯ 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - - - - - 

แผนกวิชาชางยนต 6 - - 6 - 6 - - 1 5 - - - - - 

แผนกวิชาบัญชี 4 2 - 2 - - 4 - 1 3 - - 1 - - 

แผนกวิชาคอมฯ 5 2 - 3 - 3 2 - - 5 - - - - - 

แผนกวิชาเทคโนโลยียาง 3 - - 2 1 2 1 - - 3 - - - - - 

แผนกวิชาสนับสนุน                

แผนกเทคนิคพื้นฐาน 2 1 - 1 - 3 - - - 2 - - - - - 

แผนกวิชาสามัญ 7 - - 6 1 2 4 - 1 6 - - - - - 

รวมท้ังหมด 43 16 - 25 2 31 12 - 10 33 - - 5 5 - 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางท่ี  1.4 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาท่ีรับผิดชอบ จํานวน 
(คน) 
 

 สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
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เจาหนาท่ี 19 9 - 7 3 1 19 - 1 1 17 - 
พนักงานขับรถ 2 1 1 - - 2 - - 2 - - - 
นักการภารโรง 4 4 - - - 3 1 2 2 - - - 
คนงาน 1 1 - - - - 1 - 1 - - - 
คนสวน 1 1 - - - 1 - - 1 - - - 
แมบาน - - - - - - - - - - - - 
ยาม 7 1 - - 6 1 1 4 1 1 1 - 
รวมท้ังหมด 34 17 1 7 9 13 21 6 8 2 18 - 



1.3  ระบบโครงสรางบริหาร 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดรวมคิด รวม
ทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง  จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการ
บริหารงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
นายมานัสฌาน  ชูเชิด 

คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ฝายบริหารทรัพยากร 
นายภัทระ  พนัสอําพล 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
นายอดินัต  สะแต 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายวิเชฐ  สองแกว 
 

ฝายวิชาการ 
นายสุรินทร  คงยัง 

งานบริหารงานทั่วไป 
น.ส.จตุพร  ยอดศรี 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสุชาติ  ทองสุข 

งานบุคลากร 
นายสุรเชษฐ  เขียวหอม 

งานการเงิน 
นางสุธิษา บุญเรืองขาว 

งานการบัญช ี
นางนภาพร  โกศักศรี 

งานพัสดุ 
นายสันติ  สุวรรณวงศ 

งานอาคารสถานที ่
นายประสาน หมินแดง 

งานทะเบียน 
นายเนศ  บุญแท 

งานประชาสัมพันธ 
นางสุนิสา  กี่สุน 

งานศูนยขอมูล 
นายสุวิทย เชยบัวแกว 

งานวิจัยฯ 
น.ส.ปวีณา โกะเห็ม 

งานประกันคุณภาพฯ 
นายธนภัทร พานิช 

งานสงเสริมผลิตผลฯ 
นางนภาพร โกศักศรี 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายศราวุธ ชุมภูราช 

งานครูที่ปรึกษา 
นายสุภาพ  สุขศรี 

งานปกครอง 
นายสุธี  บัวหนู 

 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
น.ส.รัญชิดา แกวชวง 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นายชาญศิลป  พรุเพชรแกว 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายกอบศักด์ิ  ดิษโสภา 

สาขางานตามสาขาวิชา          
ที่เปดสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ 
น.ส.พิไลพร  สมพงษ 

งานวัดผลและประเมินผล 
น.ส.แวฮาฟเสาะห แวดาโอะ 

งานวิยบริการและหองสมุด 
น.ส.ธนิดา  เลขสนุกิจ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายธารารัตน  สันตรัตติ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวัชระ  สงวนอาสน 

งานความรวมมือ 
นายพิงพันธ ทองปญจะ 



1.4  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

1. เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ปการศึกษา 2556  ระดับ อศจ.สงขลา ณ 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ปการศึกษา 2556  ระดับ ภาคใต ณ ลานพระอาทิตย 

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. เขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ป

การศึกษา 2556  ณ หอง MCC HALL เดอะมอลลบางกะป  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ 1 ในการประกวดเชียรีดเดอร ณ 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5  ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจําป
การศึกษา  2556  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 1. ใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับครู

ตางชาติ 
2. สอบมาตรฐานนักศึกษารวมกับ
สถานบันฝกฝมือแรงงาน 
3. อบรมการใชรถจักยานยนต 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะ
อาชีพกับความตองการของ
ผูประกอบการตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยีใหม 

3. การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1. คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน  มีการติดตาม
และการประชุมประจําเดือน 

4. การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 1. ฝกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ 
(พัฒนาชุมชน) 
2. การออกบริการ Fix it center 
3.จัดทําโครงการอาชีวรวมดวยชวย
ประชาชน 

5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 1. ไดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรม และงานวิจัย ท่ีนํามาพัฒนา
ในสถานศึกษา  เผยแพรผลงานของ
บุคลากร และนักศึกษาในสถานศึกษา 

6. การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพล
โลก 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเส่ียง 
 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  2556  ซ่ึงประชาคมของ
สถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของ
ผูเรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

1. บุคลากรและผูเรียนมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการโรงฝกงาน 
2. ไมมีเหตุการณอุบัติเหตุ
รายแรงภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. โครงการสงเสริมประพฤติและคุณ
ลักษณท่ีพึงประสงค 
2.ระเบียนปฏิบัติในการใชอาคาร
เรียน และโรงฝกงาน 
3. ปายบอกข้ันตอนการใชเครื่องจักร
ตางๆ ในโรงงาน 
4. รณรงคขับข่ีความปลอดภัย 
5.โครงการติดตั้งวงจรปดและเวร
ยามรักษาความปลอดภัย 
 

2. ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท 1. ไมมีเหตุการณทะเลาะวิวาท
ภายในสถานศึกษา 
2. ไมมีเหตุการณทะเลาะวิวาท
ภายนอกสถานศึกษา 

1. โครงการประชุมผูปกครอง 
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
4.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
5. โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

3. ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด 1. ผูเรียนไมเก่ียวของกับสาร
เสพติด 
2. ผูเรียนใชเวลาวางรวมทํา
กิจกรรมในสถานศึกษา 

1. โครงการตรวจสุขภาพ 
2. โครงการกีฬาตานภัยยาเสพติด 
3. โครงการใหความรูเก่ียวกับโทษยา
เสพติด 
4.  โครงการรองเพลงคาราโอเกะ 
 

4. ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การตั้งครรภ
กอนวัยอันควร 

1. ไมมีพฤติกรรมตั้งครรภในวัย
เรียน 
2. ไมมีพฤติกรรมเรื่องลักขโมย
ในสถานศึกษา 
3. ไมมีพฤติกรรมชูสาว 
 
 
 

1. วิชาเพศศึกษา 
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. โครงการประชุมผูปกครอง 
4. กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเยี่ยมบาน 



ดาน เปาหมายความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม 
5. ความเสี่ยงดานการพนันและการม่ัวสุม 1. บุคลากรและผูเรียนทุกคนไม

เก่ียวของกับการพนันและ
อบายมุขท้ังปวง 
2. ผูเรียนปฏิบัติถูกตองตาม
ระเบียนวินัย 

1. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา 
2. รายงานอบรมกิจกรรมหนาเสาธง 
3. รายงานเวรประจําหนาประตู
วิทยาลัยฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา 
 ปรัชญา  

  คุณภาพเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  กาวนําวิชา  พัฒนาสังคม  
 วิสัยทัศน   

“ เราจะมุงม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือผลิตกําลังคนดานอาชีวะ  ใหมีคุณธรรม  คุณภาพ 
และไดมาตรฐานตามความตองการของชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ ” 

 พันธกิจ   
1.  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีหลากหลาย   ตามความตองการ ของชุมชนทองถ่ิน   โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา  ใหมีความรูคูคุณธรรม “ เกง  ดี  มีสุข”  เปนกําลังหลักใน

การพัฒนาประเทศ 
3.  สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบการ  ชุมชน  หนวยงานภาครัฐ และ

เอกชน  เพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 
  4. สงเสริมและ สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสราง
นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
อัตลักษณ 
  เกง  ดี  มีคุณธรรม 
  เกง  คือ  มีความรู  ทักษะ ความสามารถ  และประสบการณดานวิชาชีพของตนเอง  
  ดี    คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน มีความเปนประชาธิปไตย  
มีจิตอาสาใหบริการสังคม  มีวินัย ตรงตอเวลา  มีความรับผิดชอบ  และไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  
  มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจท่ีทําใหบุคคลประพฤติดีปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี
จิตอาสา 
เอกลักษณ 
  บริการวิชาชีพสูชุมชน 
เปาประสงคของสถานศึกษา 

1.  มุงเนนผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาวิชาชีพ  ระดับ  ปวช. และ ปวส.  ประเภทชาง
อุตสาหกรรม  และประเภทพณิชยการ  สูตลาดแรงงานและสังคม 

2.  พัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพใหไดมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  พัฒนาการเปนนักศึกษาใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  บริการทางการศึกษาใหกับสังคมชุมชน  ทองถ่ิน  หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
5.  รวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีในทองถ่ิน  และสงเสริมการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 



2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 
ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
  

ใหคณะกรรมการสถานศึกษากําหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน  มีการติดตาม
และการประชุมประจําเดือน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.2 การพัฒนาผูเรียน 
 

-ใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับครู
ตางชาติ 
-สอบมาตรฐานนักศึกษารวมกับสถาน
บันฝกฝมือแรงงาน 
-อบรมการใชรถจักยานยนต 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน   

-พัฒนาหลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะ
อาชีพกับความตองการของ
ผูประกอบการตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยีใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางเครือขาย
และสงเสริมความรวมมือ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

4.2.4  การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

ไดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
และงานวิจัย ท่ีนํามาพัฒนาใน
สถานศึกษา  เผยแพรผลงานของ
บุคลากร และนักศึกษาในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 6   สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยี 

4.2.5 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
 

ฝกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ 
(พัฒนาชุมชน) 
-การออกบริการ Fix it center 
-จัดทําโครงการอาชีวรวมดวยชวย
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

4.2.6 การจัดหาทรัพยากรและ
แหลงการเรียนรู   

- ประสานงานกับเทศบาลปาดังเบซาร 
เปดศูนยฝกอบรมอาชีพ  อ. สะเดา 
- การจัดตั้งอบรมวิชาชีพในโรงเรียน
แกนมัธยม 
- จัดตั้งศูนยพัฒนาอาชีพชุมชนสถาน
ปอเนาะ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางเครือขาย
และสงเสริมความรวมมือ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบ



บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.7 การสรางเครือขายความ
รวมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 

-รวมมือเปดศูนยฝกอบรมวิชาชีพใน
พื้นที่ดานชายแดนและขยายบริการดาน
วิชาในเขตพื้นที่หางไกล 
-รวมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดหางานแนะอาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางเครือขาย
และสงเสริมความรวมมือ 
 

(ใหจัดทําจนครบเปาหมายความสําเร็จทุกขอและสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา)            
 
2.3  มาตรการปองกันและควบคุมความเส่ียง                   
 เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
  4.3.1 ความเสี่ยงดานความ 
     ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ 
     บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

ลดปญหาอุบัติเหตุท้ังภายใน
ภายนอกวิทยาลัย โดยการขับข่ี
ยานพาหนะภายในวิทยาลัย  และ
จอดรถบริเวณท่ีใหจอด 

- ความรวมมือกับสถานี
ตํารวจภูธร 
- รณรงคการขับข่ีอยางปลอดภัยมี
วินัยการจราจร 

  4.3.2 ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท                   
                                                                               

ลดปญหาการทะเลาะวิวาทใน
วิทยาลัยโดยใหนักศึกษา จัด
กิจกรรมกลุมรวมกัน จัดเขาคาย
อบรมคุณธรรม  จริยธรรม 

จัดอบรมเขาคายคุณธรรม 
จริยธรรม 

 4.3.3  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด    
  

ลดภาวะเสี่ยงติดสารเสพติดของ
นักเรียนและนักศึกษา 
 

นักเรียน นักศึกษาตองไดรับการ
ตรวจสารเสพติดอยางนอยป
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

 4.4.4  ความเสี่ยงดานสังคม  
เชน  การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
        

จัดใหคําปรึกษานักเรียน นักศึกษา
และหาแนวทางปองกันนักเรียน 
และจัดใหพบครูท่ีปรึกษา ให
คําแนะนําใหความรูตาง ๆ  
 

จัดอบรมใหความรูโดยสาธารณสุข/ 
ครูอาจารยใหความรูและสอดแทรก
ในรายวิชาที่/ครูที่ปรึกษาให
คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติตน
ในชวงวัยเรียน 

 4.4.5  ความเสี่ยงดานการพนัน 
     และการม่ัวสุม   
 

ลดปญหาการม่ัวสุมและการพนัน
ภายในวิทยาลัย โดย การเปด – 
ปด ประตูทางเขา – ออก 
วิทยาลัย 

สรางความรวมมือกับสถานี
ตํารวจภูธร 

(ใหจัดทําจนครบเปาหมายความสําเร็จทุกขออยางสอดคลองกับแผนการบริหารความเสี่ยง)  

 

 



 
2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. ควรจัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
การพัฒนาครูผูสอน ท้ังดานความรูและดานทักษะ 
ในดานงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนา
ครูผูสอน 

2. ควรจัดทําโครงการใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู 
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลเซีย 
ฯลฯ จนผูเรียนสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี 

จัดหาผูเชี่ยวชาญท่ีเปนเจาของภาษามาสอนใหกับผูเรียน 

3. ควรหาแนวทางหรือวิธีการในการเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผูเรียน 

ประชาสัมพันธสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4. ควรจัดหาวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาให
ความรูและสรางความเขาใจระบบประเมินโครงการ 
เพ่ือใหผูประเมินโครงการสามารถสราง
แบบสอบถามท่ีครอบคลุม 

จัดโครงการเชิญเชี่ยวชาญมาใหความรู 

5. ควรทําความรวมมือกับสถานประกอบการท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะดานขอความรวมมือใหครูผูสอนได
ฝกประสบการณตรง 

รวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงาน 
ตางๆ อยางเปนระบบ 

4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
1.)ควรจัดพ้ืนท่ีท่ีเปนสัดสวนและเหมาะสมในการ
จัดเก็บ เพ่ือแสดงผลงานของสิ่งประดิษฐคิดคน 

แบงสัดสวนและเหมาะสมในการจัดเก็บ เพ่ือแสดงผลงาน
ของสิ่งประดิษฐคิดคน 

2.)ควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดทําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

-สงเสริมการทําโครงการ และสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

3.)ควรใหแผนกวิชา/สาขางานจัดทําทะเบียน
ควบคุมผลงานสิ่งประดิษฐใหเปนระบบและตอเนื่อง 

มีการทําทะเบียนควบคุมผลงานสิ่งประดิษฐใหเปนระบบ
และตอเนื่อง 

4.)ควรจดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการสนับสนุน 
การจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานวิจัย 

-สงเสริมการทําโครงการ และสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
5.)ผลงานสิ่งประดิษฐ สามารถประดิษฐเพ่ือเปน
รายได เปนการสรางขวัญกําลังใจและสรางชื่อเสียง
แกผูจัดทําและสถานศึกษา 

-พัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสงเขารวมประกวดใน
ระดับชาติ 

4.5.3  การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
1.)ใหมีการจัดเตรียมเอกสาร  หลักฐาน ทุกตัวบงชี้ 
ใหครบตามเกณฑท่ีกําหนด 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง SAR ป 56 

2.)ใหมีการจัดรูปแบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของแตละโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง SAR ป 56 

 



ตอนที่  3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา 
 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค  สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ  จนเปนท่ียอมรับหรือศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน 
 ตัวบงช้ีท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.0  ข้ึนไป 
 ความตระหนัก   สถานศึกษาไดชี้แจงใหครูผูสอน  ผูเรียนและผูปกครอง  ทราบถึงเกณฑของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้นป  ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช.และ
ปวส. 
 ความพยายาม   สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปน
กระบวนการ  เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดชั้นปใหมากท่ีสุดดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง  เพ่ือสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษา

และระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน  นักศึกษา  ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ีนักเรียน 

นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

3. มีการสอนปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ  ปวช.  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม

ดานความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการศึกษาในระดับ  ปวช.   

4. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

5. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 

6. ใหครูประเมินผลตามสภาพจริง 

7. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ  ท่ีพบวานักเรียน นักศึกษามีปญหาในดานการเรียน 

8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 

9. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป 

11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอยางใกลชิด   

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เฉลี่ย 2.0 ข้ึนไป   

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  จําวน  297  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป       

จํานวน  232 คน  รอยละ  78.11 

 นักเรียนระดับชั้น  ปวส.   จําวน  114  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป        
จํานวน  75   คน  รอยละ  65.79 
 เฉลี่ยนักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส.  จํานวน  411  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม    
2.00  ข้ึนไป  จําวน 307  คน  รอยละ  74.70 อยูในระดับคุณภาพ  ดี 

 



ตัวบงช้ีท่ี  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูเรียน 

ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีกระบวนการในการสงนักเรียน  นักศึกษาเขารับการฝกงาน
ในสถานประกอบ  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษา  ไดพัฒนาในดานวิชาชีพใหมีคุณภาพ  และไดตระหนักถึง
คุณภาพของผูเรียนใน  3  ดาน  คือ  ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถท่ัวไป  
และดานสมรรถนะวิชาชีพ  โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากลกลุมสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษา
และผูรับบริการ  ท่ีมีตอคุณภาพท้ัง  3  ดานของผูเรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือเพ่ือเก็บ

ขอมูล เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  นําขอมูลมาวิเคราะห 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 50 – 

59.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 60 – 

69.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 70 – 

79.99 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป  

เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาจากภาพรวม 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 4 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 3 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 2 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 1 1 

ความพยายาม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดติดตามการฝกงานของนักเรียน  นักศึกษา  โดยมีครูท่ี
ปรึกษาไดติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษา ระหวางการฝกงาน  เพ่ือพัฒนาในการทํางานตอไป  โดยสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษาและผูรับบริการ  ท่ีมี
ตอคุณภาพท้ัง  3  ดานของผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ์  จากการดําเนินการติดตามความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หนวยงาน  
สถานศึกษา  และผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพท้ัง  3  ดาน  ของผูเรียน  อยูในระดับคุณภาพ  ดีมาก   

 
 
 
 

 



ตัวบงช้ี  1.3   รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ความตระหนัก   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดมีการจัดใหผูเรียนในระดับชั้น ปวช .3 และ ปวส .2 เขารับ
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของสถาบันหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในท่ี อาชีวศึกษา
รับรองเทียบกับรอยละจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจําแนกตามระดับชั้น
ประเภทวิชาสาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
 ความพยายาม   ผูเรียนในระดับชั้น ปวช .3 และ ปวส .2 ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 ผลสัมฤทธิ์   ผูเรียนในระดับชั้น ปวช .3 และ ปวส.2 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิด
เปน   รอยละ 97.73  อยูในระดับ ดีมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี  1.4    รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
อาชีวศึกษา 

ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดมีการจัดทําโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญมาอบรมและใหความรู
ในการทําแบบทดสอบ เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถทําแบบทดสอบได 

ความพยายาม   มีการเชิญครูผูสอนของแตละรายวิชาท่ีมีการทดสอบมาใหความรูแตละรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษา     มีความรูและมีทักษะในการสอบใหผานเกณฑ การจัดประเมินผลของการทดสอบตาม
วัตถุประสงคของกรมอาชีวศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์   ผูเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผานการทดสอบ V-NET  คิดเปนรอยละ 
59.78  ระดับคะแนน 4  อยูในเกณฑ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี  1 .5   รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา เปนเปนอยางดี  โดยใหนักเรียน นักศึกษา
เห็นความสําคัญของการทดสอบ และวิทยาลัย ฯ ไดเตรียมความพรอมกอนการทดสอบโดยการจัดโครงการ
เตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะเขารับการทดสอบ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความพรอมใน
การทดสอบและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 
  ความพยายาม  
 วิทยาลัย ฯ ไดมีความพยามในการเตรียมความพรอมในการทดสอบ และไดมีการวางแผนการ
ดําเนินการเพ่ือใหผูเขารับการทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี โดยการจัดโครงการ 

1. จัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมกอนการทดสอบโดยการติววิชาภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา 

2. จัดโครงการแขงขันทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษใหนักเรียน นักศึกษา 

3. จัดใหมีกิจกรรมการเขาคายเพ่ือเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและทํากิจกรรมตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ

โดยเจาของภาษา 

  ผลสัมฤทธิ์  
 ผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย ระดับชาติ
ข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ปวช.3  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน
เขาสอบ จํานวน  64  คน  สอบผานคะแนนเฉลี่ยระดับชาติในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  16  คน   คิดเปนรอย
ละ  25  อยูในเกณฑพิจารณาตามตัวบงชี้ในระดับ  ตองปรับปรุงเรงดวน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี  1.6  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   
หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ความตระหนัก   ใหผูเรียนในระดับชั้น  ปวช.  และ  ปวส.  เขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  เทียบกับ
รอยละกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจําแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา  
สาขาวิชา  สาขางาน  และภาพรวมของสถานศึกษา    
 

ความพยายาม   ผูเรียนในระดับชั้น  ปวช.  และ  ปวส.  ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพ 
 

ผลสัมฤทธิ์   ผูเรียนในระดับชั้น  ปวช.  และ  ปวส.  ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ  อยู
ในเกณฑท่ี  ดีมาก  คิดเปนรอยละ  96.51  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดชี้แจงใหครูผูสอน  ผูเรียนและผูปกครอง  ทราบถึงการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของผูเรียน ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช.และปวส. 
 ความพยายาม   สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปน
กระบวนการ  เพ่ือใหผูเรียนไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง  เพ่ือสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษา

และระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน  นักศึกษา  ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ีนักเรียน 

นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

3. มีการสอนปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ  ปวช.  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม

ดานความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการศึกษาในระดับ  ปวช.   

4. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 

5. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 

6. ใหครูประเมินผลตามสภาพจริง 

7. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ  ท่ีพบวานักเรียนนักศึกษามีปญหาในดานการเรียน 

8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 

9. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป 

11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอยางใกลชิด   

ผลสัมฤทธิ์  ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

จํานวน 74  คน  จากผูเรียนท้ังหมด  94  คน  คิดเปนรอยละ  78.72  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 

มีนักเรียนระดับ ปวช.   คิดเปนรอยละ 52.84  ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี 

มีนักศึกษาระดับ ปวส.  คิดเปนรอยละ 2.78    ผลการประเมิน อยูในระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี  1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 
1 ป 

ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดติดตามผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2555  และ
ไดตระหนักให ผูสําเร็จการศึกษา ไดมีงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน 1 ป 

ความพยายาม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดติดตามผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2555  โดย
สงแบบสอบถาม , โทรศัพทสอบถามรายบุคคล และสอบถามผูสําเร็จการศึกษาทาง www.facebook.com 

ผลสัมฤทธิ์  จากการดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป   

ระดับ ปวช. นักเรียนนักศึกษาไดงานทําประกอบอาชีพและศึกษาตอ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
85.72   

ระดับ ปวส. นักเรียนนักศึกษาไดงานทําประกอบอาชีพและศึกษาตอ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
85.72   ภาพรวม ระดับปวช. และปวส. นักเรียนนักศึกษาไดงานทําประกอบอาชีพและศึกษาตอ 
จํานวน  86  คน   คิดเปนรอยละ 83.50  อยูในระดับ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/


ตัวบงช้ีท่ี  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน หรือสถานศึกษา   หรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดตระหนักถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน  3   ดานคือ    
ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และดานสมรรถนะวิชาชีพโดยกําหนด
กลุมตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษาและผูรับบริการ  ท่ีมีตอคุณภาพท้ัง  3  ดาน
ของผูสําเร็จการศึกษา 

ความพยายาม   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    ไดติดตามผูสําเร็จการศึกษา   ประจําปการศึกษา  2554 
โดยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ  หนวยงาน  สถานศึกษาและ
ผูรับบริการ    ท่ีมีตอคุณภาพท้ัง  3    ดานของผูสําเร็จการศึกษา  โดยกําหนดกลุมตัวอยาง 

ผลสัมฤทธิ์  จากการดําเนินการติดตามความพึงพอใจในภาพรวม ของสถานประกอบการ   หนวยงาน  
สถานศึกษา และผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพท้ัง   3  ดานของผูสําเร็จการศึกษา   อยูในระดับคุณภาพ    ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน  ผลสัมฤทธิ์

ของ 

การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 รอยละของผูเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  

2.00 ข้ึนไป 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช 60 – 69.99 
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 74.70 ดี 

1.2 ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน 
ประกอบการ  หนวยงาน 
ชุมชน ท่ีมีตอ 
คุณภาพของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล 
(5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล 
(3) 
- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) 
และมีผล (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

(1) 

(1)และมีผล (5) 
 

ดีมาก 

1.3 รอยละของผูเรียนท่ี
ผานเกณฑการ 
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช 60 – 69.99 
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 97.73 ดีมาก 

1.4 รอยละของผูเรียนท่ี
มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการ ศึกษา 
ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช 45 – 45.99 
- ตองปรับปรุง 35 – 44.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 35 

รอยละ 59.78 ดี 

1.5 รอยละของผูเรียนท่ี
มีคะแนนเฉลี่ย 
จากการทดสอบทางการ  
ศึกษา ระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 
ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
- ดี 55 – 64.99 
- พอใช 45 – 45.99 
- ตองปรับปรุง 35 – 44.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 35 

รอยละ 25 ตองปรับปรุงเรงดวน 



ตัวบงชี้(ตอ) เกณฑการตัดสิน  ผลสัมฤทธิ์

ของ 

การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.6 รอยละของผูเรียนท่ี
ผานเกณฑการ 
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ  หรือ
หนวยงานท่ี 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช 60 – 69.99 
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 96.51 ดีมาก 

1.7 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาตาม 
หลักสูตรเทียบกับแรก

เขา 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช 60 – 69.99 
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 78.72 ดี 

1.8 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีได 
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือ 
ศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
- ดี 70 – 79.99 
- พอใช 60 – 69.99 
- ตองปรับปรุง 50 – 59.99 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 50 

รอยละ 83.50 ดีมาก 

1.9 ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
หนวยงานหรือ
สถานศึกษาหรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอ 
คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) 
(4) 
และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และมี
ผล (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) (2) และมี
ผล (3) 
- ตองปรับปรุง  ปฏิบัติ (1) 
และมีผล (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 
(1) 

ปฏิบัติ (1) (2) (3) 
(4) และมีผล (5) 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ดี 

 

 

 

 



มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

 ตัวบงช้ีท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก  สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูตร  ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 

ความพยายาม   สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิค วิธีการสอน

ท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

1.  จัดทําแบบสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 

2. บันทึกปรับปรุงแผนการเรียนแผนกวิชาชางยนต  MOUรวมกับสถานประกอบการ 

3. สรุปแผนการสอบทุกแผนกวิชา 

ผลสัมฤทธิ์  ผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบ  

หรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑการตัดสิน  ปฏิบัติตามประเด็น  3 

ขอ         คาคะแนน 3  อยูในระดับ  พอใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 ประเด็นการพิจารณา 
           1. แผนกวิชาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
  2. แผนกวิชามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 50-59.99 ของจํานวนครูผูสอน 
           3. แผนกวิชามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 60-69.99 ของจํานวนครูผูสอน 
           4. แผนกวิชามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 70-79.99 ของจํานวนครูผูสอน 
           5. แผนกวิชามีครูท่ีดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนครูผูสอน 
 
 หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 

1. ขอมูลครูผูสอนท้ังหมดในแผนกวิชา 
2. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
3. แผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแตละคนทุก
รายวิชาท่ีสอน 

4. รอยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธี การสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ  

และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
รายวิชาท่ีสอนเทียบกับครูผูสอนท้ังหมดในแผนกวิชา 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 5 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 4 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 3 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 2 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 และมีผลตาม 1 1 

 
ผลการตัดสิน 

ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา คิดเปนรอยละ  100  ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมด  40  คน  ผลการ
ประเมินปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 มีผลตามประเด็นท่ี 5  เทากับ  5  คะแนน  ไดระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
 

 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก  สถานศึกษาไดเปดการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สถานศึกษาไดดําเนินการใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให
ครูผูสอนทุกคนใชสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ
ใหครูทําบันทึกหลังสอนใหครูนําผลจากการสอนดานเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใหเกด
ผลสัมฤทธิ์แกผูเรียนมากท่ีสุด 
 ความพยายาม สถานศึกษาไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูผูสอนทุกคนใชสื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีสอน ดําเนินการใหฝายวิชาการ หัวหนาแผนก
ทุกแผนก ทําการนิเทศดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกคนแตละแผนกและใหครูผูสอนทุกคน
จัดทําบันทึกหลังสอนของรายวิชาท่ีสอน ใหครูผูสอนทุกคนนําผลจากการดานเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําเสนอผลจากการวิจัยไปแกปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดดานระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา แกผูเรียน
ท่ีสุด 
 ผลสัมฤทธิ์ สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนการสอนรายวิชา อยูในระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติได  ๕ ขอ จัดอยูในเกณฑ ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุป  ตัวบงช้ีท่ี  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตารางแสดงขอมูล  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ขอ เกณฑการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ
 
1. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนหลากหลาย  ท่ีมุนเนนสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาท่ีสอน 

√  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีสอน 

√  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแต
ละคนทําบันทึกหลังการสอนของรายวิชาท่ีสอน 

√  

 
4. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัย
และนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนของ
รายวิชาท่ีสอน 

√  

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจาการวิจัยไปแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

√  

 
เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 2.4     ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ความตระหนัก     ตามท่ีสถานศึกษาไดจัดเปดการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยฯ ไดมีกําหนดใหครูผูสอนทุกคนจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ ตามตารางสอนและกําหนดใหครูผูสอนทุกคนวัดและประเมินผลผูเรียนทุกคนตามแนวทางท่ี
วิทยาลัยฯกําหนด เพ่ือเปนการวัดระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยการวัดและประเมินผลนั้น 
ครูผูสอนสามารถวัดและประเมินผลโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย และใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล  อีกท้ังครูผูสอนยังสามารถนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไดมากท่ีสุด 

ความพยายาม     สถานศึกษากําหนดใหครูผูสอนทําการวัดและประเมินผลผูเรียนในทุกรายวิชาท่ี
สอนตามตารางสอนท่ีไดรับมอบหมาย  โดยใหครูผูสอน จัดสงโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู ในทุก
รายวิชาท่ีสอน ซ่ึงไดระบุวิธีการวัดและประเมินผล ซ่ึงครูผูสอนไดแจงหลักเกณฑ วิธีวัด และประเมินผล ให
ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน และใหครูผูสอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู  โดย
การใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย อีกท้ังใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมิน และครูผูสอน
ทุกคนไดนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ 
คุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 
ตารางแสดงขอมูล  ระดับคุณภาพในการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑ วิธีการ
วัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 

/  

2.  สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  วัดและประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรูทุกรายวิชาท่ีสอน 

/  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 

/  

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 

/  

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน  นําผลการวัดและประเมินผลไปใช
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ  บูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอน 

/  

สถานศึกษาวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามประเด็น 
 จํานวน    5  ขอ  จัดวาอยูในเกณฑ  ระดับดีมาก 

ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติได  5  ขอ  อยู
ในเกณฑ  ดีมาก 

 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี  2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดทําความรวมมือ ในการสงผูเรียนเขาฝกงาน  ตามหลักสูตร 
มีการประชุมรวมกับสมาคมสถานประกอบการยานยนต  จังหวัดสงขลา  คัดเลือกสถานประกอบการ มีการ
นิเทศนักศึกษาฝกงาน จัดทําคูมือการฝกงาน  มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ 

ความพยายาม   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดทําความรวมมือกับสถานประกอบการ รวมกับสมาคม
ผูประกอบการยานยนต จังหวัดสงขลา  ใหครูแผนกวิชามีการนิเทศนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ มี
การวัดผลการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังจาก
ฝกงาน 

ผลสัมฤทธิ์  นักศึกษาไดเรียนรูประสบการณจริงในสถานประกอบการ โดยมีการประเมิน วัดผล
รวมกับสถานประกอบการ  คิดเปนรอยละ 100  จัดวาอยูในเกณฑ  ระดับดีมาก  นักศึกษาผานเกณฑในการ
ฝกงานตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี ้ เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์

ของ 

การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพใน
การใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา ท่ี 
สอดคลองกับความ
ตองการของสถาน 
ประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียน 

- ดีมากปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) 
และ (5) 
- ดีปฏิบัติ (1) (2) (3) และ(4) 
- พอใชปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ตองปรับปรุงปฏิบัติ  (1) และ 
(2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  (1) (2) 
และ (3) 
 

พอใช 

2.2 ระดับคุณภาพใน
การจัดทําแผนการ 
จัดการเรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
- ด ีปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมี
ผล (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)และมีผล 

(5) 

ดีมาก 

2.3 ระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการ 
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวนปฏิบัติ  

1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

2. 4 ระดับคุณภาพใน
การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

2.5 ระดับคุณภาพใน

การฝกงาน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน  ปฏิบัติ 

1 ขอ 

รอยละ 100 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 ดีมาก 
 



มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการ
จัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 
ตัวบงช้ีท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ความตระหนัก  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง  ท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยทําหนาท่ีประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา  และ ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย   วัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษารับทราบขอมูลและนํา
ผลไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไป และ   เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบขอมูลและนํา
ผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตามลําดับ 
 ความพยายาม 

วิทยาลัยฯ ไดใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงมิไดปฏิบัติงานในสถานศึกษา    และมิไดเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย เขามาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ในการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา     และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย  โดยใชแบบประเมิน   ท้ังนี้ไดดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้ง จัดการประชุมผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือ
ทําการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ผลสัมฤทธิ์ 

 วิทยาลัยไดยึดประเด็นการพิจารณา  5  ขอ  อยางครบถวน    ผลการพิจารณาปรากฏวา การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย  อยูในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงขอมูล ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
เกณฑการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหมี การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00   

  

5. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
สถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  

                           รวมผล 5  
 
สรุป  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

       ปฏิบัติตามประเด็นจํานวน  5  ขอ  จัดอยูในเกณฑ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดกําหนด นโยบาย ในการบริหารจัดการ  ตามแผนโดยใหทุก

หนวยงานภายในและภายเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการการแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอคิดเห็นเพ่ือปรับปรุง บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดย
ใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มี
การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี  มีการ
บริหารจัดการวัสดุครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารเงินและงบประมาณ  มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ความพยายาม ในปการศึกษา  2556 วิทยาลัยฯ  ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีการประชุมโดยบุคลากรทุกคนและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การประจําปการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการ
ประชุมโดยบุคลากรทุกคนและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง  นําไปสูการปฏิบัติตามทเกณฑพิจารณา
ระดับ 
คุณภาพในขอตอไปนี้ 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ
1. มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2. มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

3.  มีสวนรวมในการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป  
4. มีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุง  
5. มีสวนรวมในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
สรุป : ในปการศึกษา 2556 ผูสอนมีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา จํานวน 5 ขอ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ “เกง ดี มีคุณธรรม” 
ความตระหนัก   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความตระหนักในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา

ตามอัตลักษณ  “เกง ดี มีคุณธรรม” โดยมีการประชุมของคณะกรรมการ ผูบริหารวิทยาลัย และมีการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานประจําป ใหสอดคลองกับอัตลักษณ ซ่ึงไดมีการบริหารจัดการสงเสริมในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

มีแผนงาน/โครงการท่ีสงเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
และปฏิรูปวิธีสอบใหนักเรียน เกง ดี และมีความสุข ควบคูกันไป  นอกจากนี้ยังมีระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีทันสมัย และเพียงพอ ท่ีเอ้ือตอการฝกทักษะการปฏิบัติงานและการ
เรียนรูของนักเรียน  และมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา  

มีแผนงาน/โครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
โครงงานวิทยาศาสตรและ/หรือโครงการวิชาชีพ เปนการฝกใหนักศึกษาสามารถคิดเปน ทําเปน และแกไข
ปญหาเปน   

มีแผนงาน/โครงการท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีทักษะดานการใชภาษาอยางมีคุณภาพ               
มีการจัดจางวิทยากรพิเศษชาวตางประเทศมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ยังได
ดําเนินการจางวิทยากรพิเศษ ดานการพูดและอาน ภาษามาลายู ดวยไดเล็งเห็นพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงเปนเมือง
หนาดาน จําเปนท่ีนักเรียน นักศึกษาซ่ึงเปนคนพ้ืนท่ีในเขตอําเภอจะนะ นาทวี พูดสื่อสารและมีความรูเก่ียวกับ
ภาษามาลายูกลาง  นักเรียนไดรับการพัฒนาจนมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและมาลายู) เพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตอง  

มีแผนงาน/โครงการท่ีสงเสริมและสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม       
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพ่ือมีคุณลักษณะของนักเรียนมีความรูดาน
วิชาการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีของสังคม  เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซ่ือสัตย 
ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การมีมนุษยสัมพันธ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไมเก่ียวของอบายมุขและ
สิ่งเสพติด  

มีแผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนใหนักเรียนนําความรูไปบูรณาการณโดยผานการจัดกิจกรรม/โครงการ
ท่ีใหบริการวิชาชีพพรอมท้ังใหความรูและคําแนะนําในการดูแล  บํารุงรักษา  และการใหบริการโครงฝกอบรม
วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน  เพ่ือใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ิน  เชนโครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน 

มีแผนงาน/โครงการท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  

ความพยายาม   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความพยายามในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
ตามอัตลักษณ  “เกง ดี มีคุณธรรม” ตามแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการท่ีไดกําหนดไว โดยการดําเนินงาน
ของโครงการสวนใหญมีองคการนักศึกษาท่ีเปนคณะกรรมการเปนผูดําเนินงาน ไดแก องคการวิชาชีพชางใน
อนาคต              แหงประเทศไทย(อชท.) และองคการวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย (อธท.) 
เปนผูขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา ผานในรูปแบบของกิจกรรมชมรม โดยการดูแลและควบคุมให
คําปรึกษาโดยครู         ท่ีปรึกษาโครงการหรือครูท่ีปรึกษาชมรม รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมกลางของ
นักศึกษา โดยการดูแลและควบคุมใหคําปรึกษาโดยฝายกิจการนักศึกษาฯ รวมถึงฝายงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
นอกจากนี้ท่ีสําคัญ เพ่ือใหกิจกรรมตางๆสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ทาง
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดมีการสนับสนุนท้ังเรื่องพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม เชน หองปฏิบัติงานมาตรฐาน 
หองเรียนมาตรฐาน หองคอมพิวเตอร หองสมุด สนามกีฬา หองพุทธศาสนา หองละหมาด(ศาสนาอิสลาม) 



พ้ืนท่ีสวนปา ลานกิจกรรมกลางแจง ลานกิจกรรมในรม เปนตน รวมถึงการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบาน และผูนําศาสนา มาบรรยาย ใหความรู ในดานหรือในเรื่องตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป สามารถดําเนินการไดสําเร็จลุลอง ตามวัตถุประสงคของโครงการตางๆ ท่ีสอดคลองและ
มุงหวังใหนักศึกษาไดเปน    คนเกง คนดี และมีคุณธรรม  

ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการท่ีไดกําหนดไว 
พรอมท้ัง  มีการสนับสนุนท้ังเรื่องพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม มีการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน 
และผูนําศาสนา เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจําป ใหสอดคลองกับอัตลักษณ “เกง ดี มี
คุณธรรม” ไดมีผลสัมฤทธิ์ คือ การสรางใหนักศึกษามีคุณสมบัติ มีความสามารถ มีจิตสํานึกตางๆ ดังนี้ 

เปนคนเกง 
- นักศึกษา (อชท.,อธท.) เปนผูขับเคลื่อนกิจกรรมกลางของวิทยาลัยไดสําเร็จ 
- นักศึกษา (อชท.,อธท.) เปนผูขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษา (ชมรมตางๆ) ไดสําเร็จ 
- นักศึกษามีทักษะและความรูในสาขาวิชาชีพและดานอ่ืนๆ ท่ีสามารถ เขารวมแขงขันทักษะและ

ความรูในระดับ อศจ. ได เชน แขงขันทักษะการเชื่อมโลหะ ทักษะงานติดตั้งไฟฟา ทักษะการ
ประกอบเครื่องเสียง ทักษะงานกอสราง ทักษะชางเทคนิคพ้ืนฐาน ทักษะการวางแผนธุรกิจ 
ทักษะการรองเพลง ทักษะศิลปวัฒนธรรมไทย เปนตน 

- นักศึกษามีทักษะ ความรู ความสามารถในการทําโครงงานตามสาขาวิชาชาง/โครงงาน
วิทยาศาสตร และสรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ไดสําเร็จ รวมถึงการเขารวมประกวดการ
แขงขันในระดับ อศจ. ได 

- นักศึกษานําความรูและทักษะฝมือในสาขาวิชา ออกใหบริการซอมสรางกับชุมชนและศาสนสถาน
ไดสําเร็จ เชน ศูนยซอม Fix it (ซอมเครื่องยนต และเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส), ศูนยรวมดวย
ชวยประชาชน(ในการบํารุงดูแลรักษารถยนตของประชนในชวงวันหยุดเทศกาล), ศูนยใหความรู
ในเรื่องผลิตภัณฑยาง, การบริการชุมชนตามท่ีขออนุเคราะหมา เชน การกอสรางอาคารของเพ่ือ
การบริการชุมชน การซอมแซมไฟฟาใหวัดและมัสยิด ใหองคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนตน 

- นักศึกษานําความรูและทักษะฝมือในสาขาวิชาใหบริการซอมสรางใหกับวิทยาลัยเองไดสําเร็จ เชน 
o นักศึกษาคอมพิวเตอรธุรกิจ บริการซอมและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรของวิทยาลัย 
o นักศึกษาชางไฟฟา บริการซอมและติดตั้งไฟฟาของอาคารตางๆ ในวิทยาลัย 
o นักศึกษาชางอิเล็กทรอนิกส บริการติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงในงานกิจกรรมตางๆ             

ของวิทยาลัย 
o นักศึกษาชางยนต บริการซอมและบํารุงรักษารถของวิทยาลัยและรถของครูอาจารย 
o นักศึกษาชางเชื่อม บริการซอม สราง งานเหล็กตางๆ ของวิทยาลัย 
o นักศึกษาชางกอสราง บริการสรางสิ่งกอสรางท่ีเหมาะสม ไมใหญโตเกินควรใหกับ

วิทยาลัย 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการฝกทักษะและแขงขันทักษะดานภาษาภายในวิทยาลัย 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการฝกทักษะในสาขาวิชาชีพภายในวิทยาลัย 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการฝกทักษะในศิลปะภายในวิทยาลัย 

เปนคนดี 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกวิทยาลัย 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการปลูกตนไม ปลูกปา ภายในและภายนอกวิทยาลัย 



o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการขับข่ีปลอดภัย เคารพกฎจราจร 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาชุมชน 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการการปองกัน และตอตานการใชยาเสพติด 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมการบริจาคโลหิต เปนการเสียสละเพ่ือสวนรวม 

 
เปนคนมีคุณธรรม 

o นักศึกษาท่ีนับถือพุทธศาสนาไดทํากิจกรรมโครงการเก่ียวกับการทําบุญ สวดมนต  ฟง
ธรรม และทํานุบํารุงศาสนสถาน 

o นักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลามไดทํากิจกรรมโครงการเก่ียวกับการละหมาด ฟงธรรม 
และ  ทํานุบํารุงศาสนสถาน 

o นักศึกษาท่ีนับถือพุทธศาสนาไดทํากิจกรรมโครงการเก่ียวกับการทําบุญ สวดมนต   ฟง
ธรรม และทํานุบํารุงศาสนสถาน 

o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการไหวครู เพ่ือสํานึกบุญคุณครูบารอาจารย 
เปนคนมีคุณธรรม (ตอ) 

o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงการการถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

พระบรมราชินีนาถ เพ่ือสํานึกบุญคุณตอสถาบันกษัตริย 
o นักศึกษาไดทํากิจกรรมการรองเพลงชาติและสวดมนต รวมถึงการรับการอบรมทุกเชา

หนาเสาธง เพ่ือสํานึกบุญคุณตอสถาบันชาติและศาสนา 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณปฏิบัติตามประเด็น จํานวน  5  ขอ  จัดวาอยูใน
เกณฑ     ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตระหนักและใหความสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือให

การดําเนินงานอาชีวศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูมีความสามารถในการ
บริหารงานและมีภาวะ ผูนําสูง 

ความพยายาม   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการ ดําเนินงานโครงการตางๆตามนโยบายของสอศ.
และสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอกและภายใน เพ่ือนําขอติชมตางๆมาแกไขปรับปรุงวิทยาลัยฯ    
ใหดียิ่งข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์  ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับ  ดีมาก สามารถปฏิบัติตามประเด็นท้ัง 5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ความตระหนัก   สถานศึกษา  สนับสนุนใหมีการนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาใชในสถานศึกษา

เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารการตัดสินใจและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
ความพยายาม  สถานศึกษา  ไดมีการนําระบบฐานขอมูลเขามาใชโดยมีการสงบุคลากรไปอบรมการ

ใชงานและขยายผลตอแกบุคลากรในวิทยาลัย  และไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานและการ
ใหบริการของฝายงาน 

ผลสัมฤทธิ์   จากการดําเนินหารสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและขอมูลการตัดสินใจ ท้ัง  5  ประเด็น  อยูในระดับ  5  ดีมาก 

ตารางแสดงขอมูล 
ขอท่ี ประเด็นการพิจารณา  ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอ่ืน ท่ีจําเปนสําหรับ
สถานศึกษาท่ีครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 

 

 

 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน   

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน

สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูละบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน 

  

5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 -5.00 

  

    สรุปผลการประเมิน             ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวบงช้ีท่ี  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 คําอธิบาย  สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางนอย 5 

ดาน ไดแกดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีการดําเนินงาน ตามแผนงาน 

โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีผลทําใหความเสี่ยงในดานตางๆ ลดลง 

ตารางแสดงขอมูล 

ขอท่ี ประเด็นการพิจารณา  ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความ
เสี่ยงท่ีสําคัญอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการ
ทะเลาะวิวาทดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและ
ผูปกครอง 

 

 

 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ   

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ   

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความ
เสี่ยง 

  

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน               

         สรุปผลการประเมิน             ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็นท่ี 1 - 5  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.7  ระบบคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
ความตระหนัก 
 สถานศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดระบบดูแลผูเรียน จึงไดจัดทําแผน/โครงการ บรรจุ
อยูในแผนปฏิบัติการเปนประจําทุกป โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเปนประจําทุกป 

2. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน 

4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอย รอยละ 10 

ของจํานวนผูเรียนท่ีรองขอ 

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง และสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ 

ความพยายาม 
 งานครูท่ีปรึกษาไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดพบปะพูดคุยกับครู
ท่ีปรึกษา เก่ียวกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา ไมวาจะเปนปญหาทางดานการเรียน ครอบครัว 
หรือสังคม หรือปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 

2. กิจกรรมเสริมสรางความรูแกครูท่ีปรึกษา 

3. กิจกรรมผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา (กิจกรรมโฮมรูม) อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

4. กิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชา โดยใหคําแนะนําหรือแจงขาวสารกับนักเรียน นักศึกษาเปนประจํา

ทุกวัน 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษา ไดจัดระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน ปฏิบัติตามประเด็นจํานวน  5  ขอ 

ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงขอมูล ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
เกณฑการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน   
2. สถานศึกษามีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษาและจัดใหผูเรียน
พบครูท่ีปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

 
 

3. สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแล
ผูเรียน 

 
 

4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ 10 ของจํานวน
ผูเรียนท่ีรองขอ 

  

5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง และสงเสริม
ผูเรียนปญญาเลิศ 

 
 

รวมผล 5  
 
สรุป   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
        ปฏิบัติตามประเด็นจํานวน  5   ขอ จัดวาอยูในเกณฑ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

ความตะหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตะหนักในการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนของวิทยาลัยเทคนิคจะนะตลอดมา  ในเรื่องของการใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ   
โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการตามความตองการของบุคลากร  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ความพยายาม   มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในเรื่องของการใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ   โรงฝกงาน  ศูนยวิทย
บริการ  เพ่ือตั้งแผนการพัฒนาประจําปของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ใหสอดคลองกับความตองการท่ีไดสํารวจ
และใหผลงานท่ีออกมานั้นตรงตามความตองการชองสวนรวม 

ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะอยู
ในระดับ       ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็นได  5  ขอ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สนับสนุนใหมีการจัดหาและการใชวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ

และคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของครู  บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน  ทันสมัยและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

ความพยายาม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดมีการจัดหา  การใชวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑและ
คอมพิวเตอร  เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  โดยดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และเพ่ือใหตรงกับความตองการของ
ครู  บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  โดยไดแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดหาและการใช
วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑและคอมพิวเตอร  ใหกับครู  บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน   

ผลสัมฤทธิ์   จากการดําเนินการสอบถามความพึงพอใจในการจัดหาและการใชวัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑและคอมพิวเตอร  ของครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน  มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑการ
ตัดสิน  ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ  คาคะแนน  5  อยูในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของ

วิทยาลัยฯ  อยางตอเนื่อง ใหบุคลากรมีการฝกอบรมดานวิชาการ ดานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหา
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย งานสรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนหรือ
หนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และสงเสริม สนับสนุนให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง  

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดสงบุคลากรในวิทยาลัยฯ เขารวมการประชุม อบรม 
สัมมนา      ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน สงบุคลากรเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครูกับสถานศึกษาอ่ืนภายนอก
องคกร สงเสริมดานทุนการวิจัยผลงานสรางสรรค อยางเชน ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เปนตน 

สัมฤทธิ์ ในประจําปการศึกษา 2556 งานบุคลากร /สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประเด็นการพิจารณา จํานวน  5  ขอ จัดวาอยูในเกณฑ ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไมไดปฏิบัต ิ
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ไดรับการฝกอบรมดาน
วิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ 75 

  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ไดรับทุนการศึกษา   
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไมนอยกวา รอยละ 5 

  

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 

  

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 

  

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก  ไมนอยกวา รอยละ 5 

  

 รวม 5  
สรุป : ในประจําปการศึกษา 2556 งานบุคลากร/สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  5  ขอ จัดวาอยูในเกณฑ ดีมาก  ตามประเด็นการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี   3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
วิทยาลัยฯ มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ในดานวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
การสงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  จัดแสดงโครงการ  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย และพลโลก  การทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
แนวทางการดําเนินงานของสาขางานหรือสถานศึกษา  

สาขางาน/สาขาวิชา หรือสถานศึกษา  มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติ
และความสําเร็จจากการปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ เชน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝกตามท่ีผูสอนไดกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาใหเขากับการบริการชุมชน  กิจกรรม อชท. บริการงาน อาชีพแก
ชุมชน ประสานความรวมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดในการใหบริการวิชาชีพและฝกอาชีพแก  ประชาชน  
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําป   โครงการจัดระดมทุนเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ  ครุภัณฑการศึกษา  เปนตน 
และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
ประเด็นการพิจารณา 

(1)  สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอย
ละ  10 ของงบดําเนินการ 

(2)  สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต /ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการ
สอนไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก 

(3)  สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไมนอย
กวารอยละ 1  ของงบดําเนินการ 

(4)  สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริมสนับสนุน  ใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด  
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

(5)  สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริ
สรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ  
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา) 

1.  หลักฐานแสดงงบดําเนินการของสถานศึกษา 
2.  หลักฐานรายจายคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
3.  หลักฐานรายไดหรือมูลคาของผลผลิต/ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน 
4.  หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5.  หลักฐานรายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดํา  เนินการจัดประกวด  จัด

แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
6.  หลักฐานรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ

เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
 



ขอมูลประกอบการตัดสิน เกณฑการตัดสิน  
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 
ผลการดําเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ ปฏิบัติครบท้ัง  4 ขอ  และไดมาตรฐานตามประเด็นการพิจารณา  ในระดับ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังในประเทศ
และ หรือ ตางประเทศ 

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ท้ังในประเทศและ หรือ 
ตางประเทศ ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุง 
ความตระหนัก 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินการจัดทําแผนงานระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังภายในและ หือตางประเทศ จัดใหมีโครงการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญ วิชาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชความรูพัฒนาผูเรียนและมีแผนจัดความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในชุมชน 
ความพยายาม 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะไดใหมีโครงการจัดระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายเชน  

1. จัดโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญในดานวิชาชีพตางๆท่ีสอดสองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนมาใหความรูพัฒนา

ผูเรียน 

2. มีการสงผูเรียนเขารวมศึกษาดูงาน และฝกประสบการณวิชาชีพยังสถานประกอบการ 

3. มีการจัดระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา 

4. จัดใหมีการประเมินผลตามโครงการตางๆท่ีดําเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดใหมีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังใน
ประเทศและ หรือ ตางประเทศ ตามประเด็นพิจารณา 5 ขอ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
หมายเหตุ : เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 

- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 

- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.3 ระดับคุณภาพในการ  
พัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 

- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐาน
ขอ มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความ 
เสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 

- ดี ปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ(1) 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแล 
ผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัต ิ1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 



ตัวบงช้ี(ตอ) เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

3.8 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวด  
ลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่หองเรียน  
หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  
ศูนยวิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.10 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

3.11 ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงิน 
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 4 ขอ ดี 

3. 12 ระดับคุณภาพ  ใน
การ ระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา กับ 
เครือ ขาย ทั้งในประเทศ  
และ หรือตางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ชุมชน 
คําอธิบาย   สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของ

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน  และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  (Rating scale) 1-5 
 ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ  กิจกรรมตั้งแต  1  ครั้ง  ข้ึนไป
ใหนับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ  กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา 

ความตระหนัก    สถานศึกษาไดมีโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยเฉพาะใน
เรื่องของการปรับวิชาเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  โดยการประยุกตการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน  โดยเนนในเรื่องของการบริการแกชุมชน  โดยการประชุมกรรมการเพ่ือหารือในเรื่องของแนวทางในการ
จัดการเรียน การสอน  ใหสอดคลองกับการบริการชุมชน  และไดบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป  
โดยไดมอบหมายใหแตละแผนกวิชาไดออกดําเนินการ 

ความพยายาม   สถานศึกษาไดทํากิจกรรม / โครงการ  ท่ีใชบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  โดยไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  มีการบูรณาการรวมกับการจัดการเรียน การ
สอนรายวิชา  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดใชความรู  ทักษะและประสบการณ  บริการชุมชน  สงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษา  ไดมีการมอบหมายใหแตละแผนกวิชาไดทําโครงการดานการบริหาร
วิชาการและวิชาชีพ  โดยใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและชุมชนโดยไดใหนักเรียน นักศึกษาแต
ละแผนกวิชา  ครูและบุคลากรของวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการออกใหบริการวิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพแก
ชุมชนในปการศึกษา  2556  นําไปสูการปฏิบัติตามเกณฑ พิจารณาระดับคุณภาพในขอตอไปนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัต ิ
มี ไมมี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา  2  โครงการ /กิจกรรมตอป   
3. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรมตอป   
4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางานไมนอยกวารอยละ  60  เขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการปละมีผลการประเมิน  โดยเฉลี่ย  
3.51 - 5.00 

  

สรุป  :  ในปการศึกษา  2556  สถานศึกษามีการปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา  จํานวน  5  ขอ                     
00        ระดับคุณภาพ  อยูในระดับ   ดีมาก 

 
 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ 
การบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชน 
ตลอดจนมีการเผยแพร 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ของผูเรียน 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 
จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ และจัดใหมีการ
ประกวด แสดงและเผยแพรผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวม
แสดง แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ความพยายาม  
          1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการประกวด จัดแสดงโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 
  2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจําวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑเฉลี่ยระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 3 คน : 1 
ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ชิ้น 
  3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไม
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 
25 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
  5. สถานศึกษาดําเนินการให โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของผลงานท้ังหมดนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ผลสัมฤทธิ์    ผลจากการดําเนินการจัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียนผลสัมฤทธิ์อยูในระดับ  5 คะแนน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรือ
งานวิจัยของครู 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครู และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน 

ความพยายาม  
         1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําและดําเนินการประกวด จัดแสดงนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
  2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย 
  3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 
50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
  5. สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ 5 ของผลงานท้ังหมดนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ ผลจากการดําเนินการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ครูมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับ  5 คะแนน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5  ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ 
โครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค 
หรืองานวิจัยของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการ 
โครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค 
หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ด ีปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
ตัวบงช้ีท่ี   6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและ
ความสําเร็จจากการ  ปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยมีกิจกรรม /งาน/โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  โดยดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA   โครงการดังตอไปนี้ 
 1.  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
 2.  กิจกรรมแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน  
 3.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  (วันแมแหงชาติ) 
 4.  กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   (วันพอ) 
 5.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน  
 6.  โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางคุณธรรมนําความรูสูสังคมสมานฉันท  

ความพยายาม   วิทยาลัยฯ  ไดกําหนดจัดโดยมีกิจกรรม /งาน/โครงการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก
ชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ โดยดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 

1.  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา   
 2.  กิจกรรมแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน    
 3.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  (วันแมแหงชาติ)   
 4.  กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   (วันพอ)   

5.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน    
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางคุณธรรมนําความรูสูสังคมสมานฉันท   
7.  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   
8.  หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   
ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลัยฯ  มีนักเรียน  นักศึกษา  เขารวมไดกําหนดจัดโดยมีกิจกรรม /งาน/โครงการ

ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพ โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  จํานวน  6  โครงการ / กิจกรรม  อยูในเกณฑ  ดีมาก 

 
 
 
 
 

 
 



ตัวบงช้ี  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ความตระหนัก   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดมีการเขียนโครงการเพ่ือสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกดาน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะไดมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการ 

ความพยายาม   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดจัดประชุมวางแผนและออกคําสั่งปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ
แตละโครงการและดําเนินโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดีท้ังหมด  5 โครงการ  

ผลสัมฤทธิ์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ไดดําเนินการเพ่ือการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จํานวน 5 โครงการ และมีผูเขารวมโครงการครบตามประเด็นพิจารณา ท้ังหมด 5 โครงการ   ผลการประเมิน
อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี   6.3  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
ความตระหนัก  วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานและมีขอมูลท่ีแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและ

ความสําเร็จจากการ  ปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยมีกิจกรรม /งาน/โครงการดานการกีฬาและนันทนาการท่ี
ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA   โครงการดังตอไปนี้ 
 1.  โครงการแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 
 2.  โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม  ป  2556  
 3.  โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ  
 4.  โครงการนันทนาการรองเพลงคาราโอเกะ  
 5.  โครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  

ความพยายาม   วิทยาลัยฯ  ไดกําหนดจัดโดยมีกิจกรรม /งาน/โครงการสงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 1.  โครงการแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด  
 2.  โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม  ป  2556  
 3.  โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ  
 4.  โครงการนันทนาการรองเพลงคาราโอเกะ  
 5.  โครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  

6.  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   
7.  หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม   
ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลัยฯ  มีนักเรียน  นักศึกษา  เขารวมไดกําหนดจัดโดยมีกิจกรรม /งาน/โครงการ

สงเสริมกีฬาและนันทนาการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  
PDCA  จํานวน 6  โครงการ / กิจกรรม  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา 

ที่ ประเด็นการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติ 
มี ไมมี 

๑ สถานศึกษามีจํานวนโครงการ /กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ  ไมนอย
กวา ๕  โครงการ/กิจกรรม 
๑.  โครงการแขงขันกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 
๒.  โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม  ป  ๒๕๕๖ 
๓.  โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ 
๔.  โครงการนันทนาการรองเพลงคาราโอเกะ  
๕.  โครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ 

  

๒ สถานศึกษาดําเนินการ  ใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ /กิจกรรมดานการกีฬา
และนันทนาการ 

  

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน  เขารวม
โครงการ/กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 

  

๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดานการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพ่ือนําผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ตอภาพลักษณของสถานศึกษา  ในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑  -  ๕.๐๐ 

  

 
หมายเหตุ : เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวบงช้ีท่ี  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 คําอธิบาย  สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและ

บุคลาการทฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพ่ือนําไปใชประโยชน  มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และ

ผูเรียนมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของ

ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบประเมินมาตรา

สวนประมาณคา (Rating scale) 1 – 5 

ขอท่ี ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

√ 

 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

 

√ 

 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

√ 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
และผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

√ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก

สถานศึกษาท่ีมี ตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีผลการประเมินโดย เฉลี่ย 3.51 – 5.0 

 

√ 

 

สรุปผลการประเมิน        ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6  ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํา  นึกดานการ
รักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย  สงเสริม
การปกครองระบอบประ  
ชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  และทะนุบํารุง  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

6.2 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

6.3 ระดับคุณภาพในการ
สงเสริมดานการกีฬาและ
นันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

6.4 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ 
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 5 ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนัก   วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตระหนักและใหความสําคัญในการจัดทําประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีแผนงาน ท่ีทําใหเกิดกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือกอใหเกดคุณประโยชนแกผูเรียนในสถานศึกษา
อยางเต็มศักยภาพ 

ความพยายาม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะจัดใหมีฝายงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือดูแล ติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการ 

1. จัดประชุมวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ประชุมสรุปการทํามาตรฐานสถานศึกษา 

4. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํามาตรฐานตัวบงชี้ คณะกรรมการดูแล ติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผล ตัวบงชี้ 

5. ประชุมสรางความตระหนักและความเขาใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกมาเปนแนวทางในการ

พัฒนา 

6. จัดใหมีการจัดทํา SAR บุคคล และ SAR แผนก 

7. จัดทํา SAR สถานศึกษาสงตนสังกัดและจัดเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยประเด็นวัดระดับ

คุณภาพดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา ปฏิบัติ 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

√ 

2. สถานศึกษาไดมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา   

√ 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

√ 

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน √ 

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผล

การประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก 

√ 

 
หมายเหตุ : เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ด ี ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) (2) และ (3) 3 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) และ (2) 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็นท่ี (1) 1 

ในปการศึกษา ๒๕๕6  มีการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา  จํานวน ๕  ขอ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
ความตระหนัก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมีการจัดวางแผนการประชุมสรางความเขาใจ
เกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556  7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้  ใหกับครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียน 

ความพยายาม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการทําแบบรายงานการ
ประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2556 โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาผูเรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาโดยยึดจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 เปนเกณฑการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ไดสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ดังนี้ 
 ตัวบงชี้ในระดับดีมาก   ท้ังหมด    28 ตัวบงชี้  
 ตัวบงชี้ ในระดับดี    ท้ังหมด   4 ตัวบงชี้  
 ตัวบงชี้ในระดับพอใช   ท้ังหมด   1 ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ในระดับตองปรับปรุงเรงดวน ท้ังหมด   1 ตัวบงชี้ 
ระดับคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ  ดี 
หมายเหตุ : เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 
ดีมาก 30 - 34 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใดท่ีอยูในเกณฑตอง

ปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน 
5 

ด ี 24 - 29 ตัวบงชี้ 4 
พอใช 18 - 23 ตัวบงชี้ 3 
ตองปรับปรุง 12 - 17 ตัวบงชี้ 2 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา  12  ตัวบงชี้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ การดําเนินงาน ผลการประเมิน 

7.1 ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) (2) (3) (4) และ (5) 
- ด ีปฏิบัติ (1) (2) (3) และ (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) (2) และ (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และ (2) 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1) (2) (3) 
(4) และ (5) 

ดีมาก 

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงาน 
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

- 30 – 34 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใดที่ 
อยูในเกณฑตองปรับปรุงหรือปรับปรุง 
เรงดวน 
- 24 – 29 ตัวบงชี้ 
- 18 – 23 ตัวบงชี้ 
- 12 – 17 ตัวบงชี้ 
- ต่ํากวา 12 ตัวบงชี ้

28  ตัวบงชี้ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 ดี 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2556  สรุปไดดังนี้ 
 4.1.1  มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก  เรียงตามลําดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี  1. 2 
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี  1. 3 
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี  1. 6  
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี  1. 7 
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี  1. 8   
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี  1. 8   
มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ตัวบงช้ีท่ี  2. 2  
มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ตัวบงช้ีท่ี  2.3  
มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ตัวบงช้ีท่ี  2.4  
มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ตัวบงช้ีท่ี  2.5  
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี  3. 1 
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี  3.2  
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี  3.3  
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี  3.4  
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี  3.5  
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี 3.6 
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี 3.7 
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี  3.8  
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี  3.9  
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี         3.10 
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี         3.12 
มาตรฐานท่ี  4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ     ตัวบงช้ีท่ี  4.1  
มาตรฐานท่ี  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย   ตัวบงช้ีท่ี  5.1  
มาตรฐานท่ี  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย   ตัวบงช้ีท่ี  5.2  
มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย ตัวบงช้ีท่ี 6.1  
มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย ตัวบงช้ีท่ี 6.2  
มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย ตัวบงช้ีท่ี 6.3  
มาตรฐานท่ี  6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย ตัวบงช้ีท่ี 6.4  
มาตรฐานท่ี  7  ดานการประคุณภาพการศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี 7.1  

 4.1.2  มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดี  เรียงตามลําดับดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี 1. 1   
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี 1.4   
มาตรฐานท่ี  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี         3.11 



มาตรฐานท่ี  7  ดานการประคุณภาพการศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี 7. 2 
 4.1.3   มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช  เรียงตามลําดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
4.1.4  มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน  เรียงตามลําดับดังนี้ 
มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ีท่ี  1.5   

4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธภาพบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ดังนี้ 
 4.2.1  แผนกลยุทธ  
  1)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ  
  2)  โครงการจัดทําขอมูลสถานศึกษา  
  3)  โครงการความรวมมือสถานประกอบการ  
  4)  โครงการประกันคุณภาพภายใน  
  5)  โครงการอาชีวะบริการ  
  6)  โครงการคายคุณธรรมนําความรู 
  7)  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
  8)  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
  ๙)  โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ v-net 
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