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คํานํา 
 
  รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2554 เล่มน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเอง
แก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา  
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินตนเองของวิทยาลัย ได้ดําเนินการตามมาตรฐานวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ที่กําหนด
ไว้ 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งช้ี โดยพัฒนาตัวบ่งช้ีจากมาตรฐานของต้นสังกัด สช. และ สอศ. และมาตรฐานภายนอก สมศ.  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นกลไกสําคญัในการช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ให้มีประสทิธิภาพและประสบความสําเร็จในการพัฒนาศิษย์ให้มคีุณภาพ วิทยาลัยได้
ดําเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งช้ีของวิทยาลัย จากเดิม 7 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งช้ี เป็น 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งช้ี
โดยวิทยาลัยได้พัฒนาตัวบ่งช้ีที่มุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณข์องสถานศึกษาให้มีความชัดเจนขึ้น   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  เอกสารการประเมินตนเองเล่มน้ี แสดง 
ให้เห็นข้อมูล  ผลการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เพ่ือให้คณะกรรมการต้นสังกัดและคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)  ใช้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา และเผยต่อสาธารณชนต่อไป 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
กรกฎาคม 2554 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เป็นวิทยาลัยหน่ึงในเครืออักษรกรุ๊ป เดิมช่ือโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  
โดยอาศัยอํานาจการขอเปลี่ยนแปลงตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ( ฉบับที ่2) พ.ศ.2554  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ.2554 ก่อต้ังโดย อาจารย์นิคม  หมดราคี ผูร้ับใบอนุญาต ต้ังอยู่เลขที่ 189/30 หมู ่12 ถนนเทพประสิทธ์ิ 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 บนเน้ือที่ 6 ไร่ มีบุคลากรของโรงเรียนปีการศึกษา 2554  
ดังน้ี  ผู้บริหารจํานวน 13คน  ครูผู้สอน/ครูพิเศษประจํา จํานวน 84 คน ครูพิเศษจ้างสอนจํานวน 3 คน    พนักงาน
และเจ้าหน้าที่  18 คน  มีนักเรียน นักศึกษา  รวมท้ังสิ้น  2,896  คน 
  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและดําเนินนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมุ่งเน้นผลิตเยาวชนให้มีความรู้ทางวิชาการ  
ทักษะวิชาชีพ  ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร  เพ่ือ
สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น โดยมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
โรงเรียนใช้เป็นหลักในการดําเนินงานบริหารโรงเรียน  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อศิษย์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ดังน้ี 
 
  ปรัชญา  ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝท่ักษะ 
  วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ 

   ยอมรับของสังคมและก้าวสู่สากลอย่างมคีุณภาพ 
  พันธกิจ 1.) จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    และเป็น แหล่งเรียนรู้ของชุมชน สังคมและมีมาตรฐานระดับสากล 
   2.) จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ 

     ประเมินผล และพัฒนาให้มีประสิทธิผล  
   3.) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพได้ 
        มาตรฐาน เป็นที่ ยอมรับของสังคม 
   4.) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ และมีจิตอาสา มีความพร้อมในการพัฒนา 

     ตนเองให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
   5.) มีระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

   อัตลักษณ์     “  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาทักษะวิชาชีพ ” 
   เอกลักษณ์    “  สร้างวินยัการออม น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
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 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 
 (1) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ  

สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก  
 (2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานยานยนต์  
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง และ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์         

 (3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
   สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขางานการโรงแรม 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 3 ประเภทวชิา ได้แก่  
(1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
(2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  

สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานโทรคมนาคม(รุ่นสุดท้าย) และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 (3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
 
เป้าหมายการพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐาน
ภายในของวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีของต้นสังกัด สช. , สอศ. และ สมศ.  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ   โดยในปีการศึกษา 2554  ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

เป้าหมายของสถานศึกษา (Goals)  
          1.)  ด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                          และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
    2.)  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ 
                          ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นท่ียอมรับของสังคมและสากล 
    3.)  ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ที่ได้มาตรฐานและความสามารถ 
                          ในการพัฒนาทักษะ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมอย่าง 
                          มีความสุข 

4.) ด้านการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐาน 
      มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีความเป็นมอือาชีพในสาขาวิชาชีพ 

     5.)  ด้านการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงในสถานศึกษา มีมาตรฐานความปลอดภัย  
                          ที่มีประสิทธิภาพของครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
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วิธีการดําเนนิการประกันคุณภาพภายใน 
  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน  โดยในปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน และพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 7 มาตรฐาน 44  ตัวบ่งช้ี  เป็นของวิทยาลัย และเป็นเป้าหมาย
ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน   โดยโรงเรียนมีวิธีดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่ให้บุคลากรของ
โรงเรียนร่วมกันดําเนินการจัดทํา  ตามแผนยุทธศาสตร์และคู่มือประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย  ซึ่งสรุปผลการ
ดําเนินงานได้ ดังน้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี  ได้แก่  
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามช้ันปี  

คิดเป็นร้อยละ 85.91  
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

มาใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 81.59 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาใช้ 

แก้ปัญหาในการปฏิบัติ งานอาชีพอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 78.52 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ81.45 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และด้าน 

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่ คิดเป็นร้อยละ 93.89 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 84.03 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบ การ/ประกอบอาชีพอิสระและ 

ศึกษาต่อภายใน 1 ปี   คิดเป็นร้อยละ 90.68 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา คิดเป็นระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 
ตัวบ่งช้ีที่ 10  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานรวมถึงทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 77.54 
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในการ 

ฝึกทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 12  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  คิดเป็นระดับความพึง 
  พอใจเฉลี่ย 93.04 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 4.50 
ตัวบ่งช้ีที่ 15  ระดับคุณภาพในการจัดให้มคีรุภัณฑ์และอปุกรณ์ที่เหมาะสม  ปฏิบัติครบทุกข้อ 
ตัวบ่งช้ีที่ 16.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา มีอัตราส่วน 

1 คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1.36เคร่ือง 



 

 

7

ตัวบ่งช้ีที่ 17  ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึก 
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการ 
ปฏิบัติครบตามเกณฑ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยาบริการให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
                    การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด มีผลการปฏิบัติครบตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 19  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชาและสาขางานมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัวบ่งช้ีที่ 20  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รบัผิดชอบ คิดเป็น 

ร้อยละ 100.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 21 ประสิทธิผลของการพัฒนางาน โครงการที่เน้นการมีส่วนรว่มของเครือข่าย ความร่วมมอืกับหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมท้ังการให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม 
สนับสนุนในการจัดการศึกษาหรือส่งเสริมการจัดหลักสูตรทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการ 
ดําเนินการครบตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 22 ผลการจัดการศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 97.44 

ตัวบ่งช้ีที่ 23 ผลของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพในระบบปกติและ 
ระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 84.45 

ตัวบ่งช้ีที่ 24  จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวุฒิ หรือภูมปัิญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 25   อัตราส่วนของผู้สอนประจําทีม่ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา (1:35)  
คิดเป็นร้อยละ 93.11 

ตัวบ่งช้ีที่ 26   อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียนทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 1 ต่อ29.85 คน 
ตัวบ่งช้ีที่ 27 การจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา จํานวน 30.76 ครั้งต่อปี 
ตัวบ่งช้ีที่ 28   การจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน จํานวน 2 ครั้ง/ปี มีจํานวนผู้เรียนที่ได้รับ 

การตรวจ คิดเป็นร้อยละ 95.20  
ตัวบ่งช้ีที่ 29 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 23.66 
ตัวบ่งช้ีที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.87 
ตัวบ่งช้ีที่ 31  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมทีส่่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัวบ่งช้ีที่ 32  ประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสาขาวิชาชีพ 
    มีผลการดําเนินการครบตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 70.89 
ตัวบ่งช้ีที่ 33     ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ 

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่องบประมาณดําเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.14 
ตัวบ่งช้ีที่ 34 จํานวนผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นําไปใช้ประโยชน์  

คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 35 จํานวนผลงงานนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์หรืองานวิจัยของครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนําไปใช้ 
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ80.71 

ตัวบ่งช้ีที่ 36 ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ที่ได้รับรางวัลประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร ่
ต่อสาธารณะ จํานวน 182 ช้ิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 37 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัย และ 
โครงงานต่องบประมาณดําเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.25 

ตัวบ่งช้ีที่ 38 ระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศกึษา มีผลการดําเนินการตามเกณฑ์ 7 ข้อ 
ตัวบ่งช้ีที่ 39 ความพึงพอใจของการพัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้นจุดเด่นของ 

สถานศึกษา มคี่าเฉลี่ย 3.62 
ตัวบ่งช้ีที่ 40  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาม ี

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ 6 ข้อ  
ตัวบ่งช้ีที่ 41  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัวบ่งช้ีที่ 42 คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตัวบ่งช้ีที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 

ต่อเน่ือง ปฏิบัติไครบทุกข้อ  
 
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง  ซึง่ต้องนํามาปรบัปรุงพัฒนางานต่อไป ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสาํเร็จการศึกษา 
                       คิดเป็นร้อยละ 60.24 
ตัวบ่งช้ีที่ 14  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการ 

สอนอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ11.28 
ตัวบ่งช้ีที่ 25  อัตราส่วนของผู้สอนประจําทีม่ีคุณวุฒิวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา คิดเป็นอัตราส่วน 94.11 
ตัวบ่งช้ีที่ 26  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน คิดเป็นอัตราส่วน 1:29.85 
ตัวบ่งช้ีที่ 44   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย ปฏิบัติได้ ครบ3ข้อ 
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ตอนที่ 1 
บทนํา 

1.  ข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียน 
1.1    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยา [ รหัสสถานศึกษา  82200404 ] ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังให้เปิดทํา 

การในปีพุทธศักราช 2539 และได้ขออนุญาตเปลี่ยนช่ือสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 
ณ วันที่ 2 มิถนุายน 2554 ) ในเขตพ้ืนที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตที่ 3 ในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2    ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  ต้ังอยู่เลขที่ 189/30 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพประสิทธ์ิ  
เมืองพัทยา ตําบล หนองปรือ อําเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20150  โทรศัพท์  
0 3830 0164-5    โทรสาร  0 3830 0626  E-mail : aksorntechno@hotmail.com   
Website  http://a-tech.aksorn.ac.th 

  สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย อยู่ในย่านธุรกิจการค้า  ใกล้สถานประกอบการภาครัฐและ 
เอกชน เป็นย่านธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นแหลง่ท่องเที่ยวช้ันนําของประเทศ ใกล้สถานศึกษา 
ระดับเดียว 14 แห่ง (ภาครัฐ 3 แห่ง ภาคเอกชน 11 แห่ง) 
 
 ตราสัญลักษณ์ 

 

อักษรย่อ ภาษาไทย วทอ. 

อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ A-TECH 

2.2  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
                เอกลักษณ ์   “   สร้างวินัยการออม น้อมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

              
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

คําจํากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ 

สร้างวินัยการออม การสร้างลักษณะนิสัยที่ดี มีวินัยในการออมเงินการ
ฝึกให้รู้ ให้คิด และให้ทําในส่ิงดีมีประโยชน์ เพ่ือวาง
แผนการดําเนินชีวิตและเป็นปัจจัยในการดํารงชีพ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาไม่น้อย 
   กว่าร้อยละ 75  มีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง 
2. ได้รับการยอมรับการองค์กรภายนอกและเป็น 
    แบบอย่างที่ดี ( Good Practice ) 

น้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในการดําเนิน
ชีวิต การกระทําที่พอประมาณ พอดี  
มีเหตุมีผลให้กับผู้เรียน โดยการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ 
สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ  

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาไม่น้อย 
    กว่าร้อยละ 75 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 
    สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่นที่สถานศึกษา 
    ได้ปฏิบัติเห็นเปน็รูปธรรม 
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อัตลักษณ์            “  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาทักษะวิชาชีพ ” 
                   

อัตลักษณ ์ คําจํากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชี้ความสาํเร็จ 
มีวินัย   ส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีวินัยใน

ตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบวินัย 
 

- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    ได้รับการยอมรับและพึง 
  พอใจในเร่ืองความมีวินัยจากประชมคมอาชีวศึกษา  
- ผู้สําเร็จการศึกษา ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  
  จากสถานประกอบการที่นักเรียนได้เข้าไปทํางาน 

ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพที่หลากหลาย  
 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  
  วิชาชีพที่สถานศึกษาจัด  
- ผู้เรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ในการ 
  จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับจากภายนอกใน
ด้านทักษะวิชาชีพทุกสาขาที่เปิดสอน 

- ใน 1 ปีการศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับรางวัล ระดับจังหวัด 
  หรือระดับภาค หรือประเทศ จากการแข่งขันทักษะทาง 
  วิชาชีพ และการทดสอบทางวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ  
   ครบทุกสาขาวิชา 

  

 
2.  สภาพปัจจุบันของโรงเรยีน 
       ข้อมูลด้านการบริหาร 

1)  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 1. นายนิคม หมดราคี ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 2. ดร.มัลลิกา   จันตะบุตร ผู้จัดการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี ผู้แทนคร ู  กรรมการ 
 4. นางผุสดี แจ่มจํารัส ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 5. นางวรรณา ยุติศรี  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 6. ดร.ปวีณา หมดราคี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 7. ดร.วิมลรัตน์ บุญชู  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 8. นายสมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข  ผูท้รงคณุวุฒิ  กรรมการ 
 9. นายภัทรพล  ปลงไสว  ผู้อํานวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารวิทาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
               ประจําปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิคม  หมดราคี 
ผู้รับใบอนุญาต 

ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร 
ผู้จัดการ 

นายสุพรรณิกา  ทิพพศรี กล้าหาญ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

นาวาเอกยอดธง  อาทมาท 
ที่ปรึกษา 

นายสมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข 
ที่ปรึกษา 

นายภัทรพล  ปลงไสว 
ผู้อํานวยการ 

นางสาวดวงดาว นวลคํา 
รอง ผอ.ฝ่ายกิจกรรม 

นายวีรวัฒก์  นิลโมจน์ 
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

นางสาวนงค์นุช  สมทุรดนตรี 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

นางชาญา  สมแก้ว 
หัวหน้าฝ่ายวิชาชีพ 

นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี 
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ-วิชาชีพ 

นางวันวิสา  โรจนบุญธรรม 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ 

นางสาวกรกมล  ทรงกรานต์ 
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี 

นางสาววัชราภรณ์  วงศ์สุนทร 
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง 

นางจันทร์ทพิา  ศรีพายพั 
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม 

นายไพรวลัย์  นพตะนา 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร ์

นางวัชรี  สีแดง 
หัวหน้าแผนกวิชาการขาย-การตลาด 

นายมีชัย   จิตมั่น 
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

นายบุญทศัน์  ศรีชื่น 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์และเทคนิค

พื้นฐาน 

นายภัทรพล  ปลงไสว 
รักษาการหน.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

นายสญัญา  สาํเภา 
หน.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นศ.ช่างอุตสาหกรรม 

นายดุสิต  ทวีจันทร ์
หน.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นศ.บริหารธุรกิจ 

นางสาวขนิษฐา   วงษ์จันทร์ 
งานป้องกันยาเสพติด 

นายเนรมิตร  ภักดี 
งานติดตามดูแล นศ. 

นายสนธยา  ชัยพันธ ์
งานพัฒนาวินัย 

นายไพบูลย์ ทองยอด 
งานแนะแนว-ประชาสัมพันธ์ 

นายเจษฎา  จุลมณีรัตนกุล 
งานติดตามดูแล นศ. 

นางสาวทิพวรรณ  โคกรักษา 
งานพัฒนาวินัย 

นางสาวไพรสุดา  หมั่นหาดี 
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทัพยากร 

นายเกรยีงศักดิ์  ไชยภาพ 
หน.ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

นายนพพร  วฒันสทิธิ์ 
หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสมศักดิ์  ยังเจริญ 
งานซ่อมบํารุงและระบบการสื่อสาร 

นางสาวนงนุช  พูลพุทธา 
งานศูนย์วิทยาบริการ 

นายวัชนะ   ยังเจริญ 
งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นายคมศักดิ์  เที่ยงตรง 
งานพัฒนาสารสนเทศ 

นายวัชนะ  ยังเจริญ 
งาน E-Learning 

นายสมศักดิ์  ยังเจริญ 
งานนักศึกษาวิชาทหาร 

นางสาวเกวลี  เกตุแจ้ 
งานกิจกรรมภายใน 

นางสาวราตรี   เอี่ยมองค ์
งานกีฬาและนันทนาการ 

นางธีราพร  สามเจริญ 
งานกิจกรรมภายนอก 

นางสาวกาญจนาพร  ชูธัญญะ 
งานกิจกรรมชมรม 

นางศิรภัสสร  อนันชยั 
หัวหน้าสํานักประกนัคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 



 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 
 1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  จํานวนรวม ทุกสาขา 1,851 คน 
หลักสูตร/

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

 
ชั้นปีที่ 1 

 
ชั้นปีที่ 2 

 
ชั้นปีที่ 3 

 
รวม 

พณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 77 77 59 213 
การขาย 35 18 11 64 
คอมพิวเตอร์ 313 229 135 677 
ธุรกิจค้าปลีก 8 10 26 44 

อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ยานยนต์ 205 122 110 437 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

ไฟฟ้ากําลัง 47 35 27 109 
อิเล็กทรอนิกส ์ 71 55 25 151 

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

การโรงแรม 55 47 54 156 

รวมทั้งหมด 811 593 477 1,851 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  จํานวนรวมทกุสาขา  1,045   คน 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
 

ชั้นปีที่ 1 
 

ชั้นปีที่ 2 
 

รวม 
บริหารธุรกิจ การบัญชี - 97 82 179 

การตลาด - 55 57 112 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 155 155 310 

อุตสาหกรรม เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์ 80 69 149 

ไฟฟ้ากําลัง เคร่ืองกลไฟฟ้า 49 44 93 
อิเล็กทรอนิกส ์ ระบบโทรคมนาคม - 32 32 

เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 22 - 22 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

การโรงแรมและบริการ - 83 47 130 

รวมทั้งหมด 559 486 1,045 
รวมปวช. และ ปวส 2,896 

 
 
 
 
 
 
 



 

จํานวนบุคลากร   
จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงานเฉล่ีย  

ตําแหน่ง รวม 

จํานวน (คน) 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ผู้ที่มีวุฒิ 

วิชาชีพครู
*
 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ํา
กว่

า 
ป.

ตร
 ี

ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - - 1 - - - 
ผู้จัดการ 1 - 1 - - - 1 1 
ผู้อํานวยการ(ครูใหญ)่ 1 1 - - - 1 - 1 
รองผู้จัดการ/รองผอ./ผช.ผอ. 5 2 3 - 3 2 - 5 
หัวหน้าฝ่าย 5 4 1 - 3 2 - 5 
ครู / ครูพิเศษประจํา 84 32 52 - 79 5 - 50 
ครูพิเศษจ้างสอน 3 3 - - 1 2 - 3 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - 
เจ้าหน้าท่ี 18 10 8 16 2 - - 0 

รวม 118 53 65 16 89 12 1 30 
 *  หมายถึง   วุฒิปริญญาทางการศึกษา และ/หรือปริญญาทางวิชาชีพ + ป.บัณฑิต 

3. ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี  
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจบัุนที่มีอยู่จริงและใช้งาน ณ วันที่รายงาน  มดัีงนี้ 

อาคาร A ประกอบด้วยห้องดังน้ี 
 1. ห้องเรียนทฤษฎี     11 ห้อง 
              (104,105,201,204,205,206,301,302,303,304,305)     
 2. ห้องศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด+Internet) 3 ห้อง 
 3. ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์(202,203)  2 ห้อง 
 4. ห้องเรียนพระพุทธศาสนา(306)   1 ห้อง 
 5. ห้องฝ่ายกิจกรรม(106)    1 ห้อง 
อาคาร B ประกอบด้วยห้องดังน้ี 
 1. ห้องเรียนทฤษฎี(201,202,203,206,303,304) 6 ห้อง 
 2. ห้องฝ่ายบุคคล(106A)    1 ห้อง 
 3. ห้องท่านประธานบริหาร/ผู้จัดการ (106B) 1 ห้อง 
 4. ห้องการเงิน(105)    1 ห้อง 
 5. ห้องทะเบียน(104)    1 ห้อง 
 6. ห้องฝ่ายวิชาการ(103)    1 ห้อง 
 7. ห้องศูนย์ข้อมูล(102A)    1 ห้อง 



 

 8. ห้องฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม(102B)  1 ห้อง 
 9. ห้องวัสดุ อุปกรณ์(101A)   1 ห้อง 
 10. ห้องห้องเตรียมสื่อและขอ้สอบ (101B)  1 ห้อง 
 11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (204,205,301) 3 ห้อง 
 12. ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดประยุกต์ (306)  1 ห้อง 
 13. ห้องปฏิบัติการเคร่ืองใช้สํานักงาน (305) 1 ห้อง 
 14. ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการบัญชี (302) 1 ห้อง 
 15. ห้องเรียนภาษาจีน(303)   1 ห้อง 

 อาคาร C ประกอบด้วยห้องดังน้ี 
  1. ห้องเรียน(101,102,201)   3 ห้อง 
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   7 ห้อง 
                         (103,104,203,204,301,302,303) 
  3. ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (305)   1 ห้อง 
  4. ห้องปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก(201A,201B) 2 ห้อง 
  5. ห้องปฏิบัติการขาย(101)   1 ห้อง 
  6. ห้องควบคุมระบบเครือข่าย(304)  1 ห้อง 
 อาคาร D ประกอบด้วยห้องดังน้ี 
  1. ห้องเรียน(301,401)    2 ห้อง 
  2. ห้องฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา(101) 1 ห้อง 
  3. ห้องรับรองผู้ปกครอง(102)   1 ห้อง 
  4. ห้องสํานักประกันคุณภาพ(202)   1 ห้อง 
  5. ห้องประชุมย่อย(201)    1 ห้อง 
 อาคารE หอประชุมและโรงภาพยนตร์   1 หลัง 
  1. ห้องประชุมใหญ ่ช้ันที่ 2     1 ห้อง 
  2. ห้องโถงพักผ่อนสําหรับนักเรียนช้ันที่ 1 

อาคาร F  ประกอบด้วยห้องดังน้ี 
  1. ห้องธนาคารโรงเรียน    1 ห้อง 
  2. ห้องพยาบาล     1 ห้อง 

 3.ห้องพักครูแผนกบัญชี    1 ห้อง 
4. ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ   1 ห้อง 

 5. ห้องพักครูแผนกวิชาการขาย   1 ห้อง 
 6. ห้องเรียน     1 ห้อง 
อาคาร G  โรงอาหาร 
อาคาร H ประกอบด้วยห้องดังน้ี 

  1. ห้องเรียน(201)    1 ห้อง 
  2. ห้องพักครูแผนกวิชาการโรงแรม (200)  1 ห้อง 
  3. ห้องปฏิบัติการโรงแรม (301,401)  2 ห้อง 



 

 อาคารรับรอง ประกอบด้วยห้องดังน้ี 
  1. ห้องผู้อํานวยการ    1 ห้อง 
  2. ห้องรับรอง/ห้องประชุม   1 ห้อง 
  3. ห้องเก็บอุปกรณ์การเรียน/เสื้อผ้า  1 ห้อง 
 อาคาร ปฏิบัติการ 3 ชั้น ช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยห้องดังน้ี 
  1. ห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์(101)  1 ห้อง 
  2. ห้องสโตร์แผนกวิชาช่างยนต์ (109)  1 ห้อง 
  3. พ้ืนที่ปฏิบัติงานช่างยนต์(102-108)  6 หอ้ง 
  4. ห้องเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม 
                          (204,205,206,304,305)   7 ห้อง 
  5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(202,302)  2 ห้อง 
  6. ห้องปฏิบัติการช่างยนต์(207,208)  1 ห้อง 
  7. ห้องเขียนแบบ (203)    1 ห้อง 
  8. ห้องผู้บริหาร(209)    1 ห้อง 
  9. ห้องพักครูแผนกไฟฟ้ากําลัง(201)  1 ห้อง 
  10. ห้องพักครแูผนกอิเล็กทรอนิกส์(301)  1 ห้อง 
  11. ห้องสโตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(309) 1 ห้อง 
  12. ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า(303,304)  2 ห้อง 
  13. ห้องปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์(307,308) 2 ห้อง 
 อาคารโรงอาหาร     2 หลัง 
 อาคารฝึกปฏิบัติติดต้ังไฟฟา้    1 หลัง 
 อาคารฝึกปฏิบัติเทคนคิพืน้ฐาน    1 หลัง 
 อาคารฝึกปฏิบัติเครื่องลา่ง    1 หลัง 
 สนามฟุตบอล      1 สนาม 
 อาคารเอนกประสงค ์     1 หลัง 



 

 

19 

 

งบประมาณรบั-จ่าย  ปีการศึกษา  2554 
 

รายการ บาท 
รายรับ 
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย     รายหัวนักเรียน 
3 ค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4 ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
5 เงินบริจาค 
6 อ่ืนๆ 

 
14,351,982.00 
30,135,621.61 

- 
13,670,185.00 

- 
270,825.05 

รวมรับ 58,428,613.66 
รายจ่าย 
1 เงินเดือนครู 
2 เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 
3.ค่าตอบแทนครูและ บุคลากร 
4. งบปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
5. งบจัดหา/พัฒนา เคร่ืองมืออุปกรณ์ สื่อการสอน 
6. ค่าวัสดุฝึก 
7. งบพัฒนาบุคลากร 
8. ค่าสาธารณปูโภค 
9 งบสนับสนุนกิจกรรมนักเรยีน 
10. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 
15,537,584.00 
1,797,500.00 
2,686,858.40 
20,845,199.74 
1,305,699.00 
1,251,313.00 
1,714,255.00 
2,078,003.40 
2,712,176.08 
679,845.00 

รวมจ่าย 50,608,403.62 

 
3.  ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2554  

3.1 ระดับสถานศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้รับ  
1. เกียรติบัตรส่งเสริมพระพุทธศาสนา บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์  

ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดประชุมคงคา ต.โรงโป๊ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 2. เกียรติบัตรส่งเสริมพระพุทธศาสนา บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์  
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 3. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี ถวายเทียนพรรษา 
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดบุญกัญจนาราม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 4. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี ถวายเทียนพรรษา 
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดธรรมสามัคคี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
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 5. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์  
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดทวนทอง ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 6. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์  
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 7. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์  
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 8. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์  
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 9. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์  
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดช่องลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 10. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดเขาโพธ์ิทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 11. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 12. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดเขาเสาธงทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 13. เกียรติบัตร การนํานักเรียนนักศึกษาเข้าปฏิบัติการเป็นพุทธมามกะที่ดี บําเพ็ญประโยชน์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 จากวัดเขามะกอก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 14. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา โดย ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา และนางสาวนงนุช  พุทธคุณบวร ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ได้ลง
นามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเมือ่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555   ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 15. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา โดย นายภัทรพล  ปลงไสว วิทยาลยัเทคโนโลยีอักษรพัทยา และ
นางรัตนาภรณ์  สมบัติตรา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลีย่น
บุคลากรและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ณ  วิทยาลยั
เทคโนโลยีอักษรพัทยา 

 
     3.2  ระดับผู้บริหารสถานศึกษา 

1. นายภัทรพล  ปลงไสว  ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
 มอบโล่ห์เกียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 I ณ มหาวิทยาลยั 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

  2. นายภัทรพล  ปลงไสว ผูอํ้านวยการ  สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย สกสค.จังหวัดชลบุรี มอบเกียรติบัตร  
“ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทาํคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา”เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 
ณ มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 
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3. นายนพพร  วัฒนสิทธิ์   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถม  
ศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบโล่หเ์กียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555     
ณ มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

4. นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  คุรสุภา มอบเกียรติบัตร 
การเข้าร่วมกิจกรรมการบันทกึสมุดบันทึกความเป็นครูดี อย่างต่อเน่ือง รวม ๘๔ วัน ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ณ มหาวิทยาลยัราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

5. นางชาญา  สมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาชพี  คุรุสภา มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการบันทึก
สมุดบันทึกความเป็นครูดี อย่างต่อเน่ือง รวม ๘๔ วัน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

  6. นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตร ี รองผู้อํานวยการฝา่ยวิชาการ  คุรสุภา มอบเกียรติบัตร 
ผู้ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

7. นางชาญา  สมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาชพี  ครุุสภามอบเกียรติบัตรผู้ได้รับเคร่ืองหมายเชิด 
ชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

8. นางสาวอรวรรณ  สัมฤทธิ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถม  
ศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบโล่หเ์กียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

 
      3.3 ระดับครผูู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  

1. นางเสาวภา  โมริดา อาจารย์แผนการโรงแรม คุรุสภา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็น
ผู้มีผลงานวิจัยชมเชย ระดับภูมิภาค ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6 เรื่อง “การวิจัยก้าวหน้า 
คุณภาพการศึกษาก้าวไกล”  ณ โรงแรมมิราเคิลกรุงเทพ 

  2. นางธรีาพร  สามเจริญ อาจารย์แผนกการขายและการตลาด คุรุสภา มอบเกียรติบัตร 
ผู้ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 

3. นายชิษณุพงษ์  โคตรบัณฑิต อาจารย์แผนกสามัญ  ครุุสภา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับ 
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา ชลบุรี 
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4. นางสาวณฏัฐา  สุวรรณเบ็ญจางค์ อาจารย์แผกสามญัคุรุสภา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับ 
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา ชลบุรี 

5. นางวัชรี  สแีดง   อาจารย์แผนกการขายและการตลาด คุรุสภา มอบเกียรติบัตร 
ผู้ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 

6. นางสาววัชราภรณ์  วงศส์ุนทร อาจารย์แผนไฟฟ้ากําลัง คุรุสภา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับ 
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา ชลบุรี 

7. นายพงศกร  ห้วยทราย อาจารย์แผนกช่างยนต์และเทคนิคพ้ืนฐาน  คุรุสภา มอบเกียรติ 
บัตรผู้ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 

8. นางสาวณชัมน  เพ็งศร ีอาจารย์แผนกสามัญ  คุรสุภามอบเกียรติบัตรผู้ได้รับเคร่ืองหมาย 
เชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 

9. นายไพรวัลย์  นพตะนา   อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์   ครุุสภา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับ 
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา ชลบุรี 

10. นางสาวกรกมล  ทรงกรานต์ แผนกการบัญชี คุรุสภา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับเคร่ืองหมาย 
เชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 

11. นางจันทรท์ิพา  ศรพีายัพ แผนกการโรงแรม  คุรสุภา มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับ 
เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจําปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา ชลบุรี 

12. CHANTIPA  SRIPAYAP TEACHER HOTEL DEPARTMENTCERTIFICATE OF AWARD 
THIS IS TO CERTIFY THAI AKSORN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PATTAYA WAS AWARDED 
WITH A BRONZE MEDAL FREE STYLE PLATED DESSERTJUNIOR CHEF CULINARY TEAM  
CHALLENGE 2011 IN THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION HELD IN CONJUNCTION  
WITH PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’ 11  AUGUST 5-7,2011 @ PEACH : ROYAL CLIFF  
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13. นางสาวอรษา เกตุสรุิยงค์  แผนกการตลาด สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 3  มอบโลห่์เกียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

 14. นางสาวณัชมน  เพ็งศรี แผนกสามญั สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 มอบโล่ห์เกียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

 15. นางวัชรี  สีแดง แผนกการตลาด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
มอบโล่ห์เกียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลยั 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

 16. นางวิลัย  ทรงกรานต์  แผนกทะเบียน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 มอบโลห่์เกียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 

 17. นางณุจร ี สุชอนันต์   แผนกการตลาด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 มอบโลห่์เกียรติยศรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 
 
    3.4 นักเรียน/นักศึกษา   

1. นายรุ่งอรุณ  มานะงาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาค 
กลางและภาคตะวันออก การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป  Microsoft Access 2007 ระดับ ปวช.  

2. รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี  ( Turbo C 2.6 ) ระดับ ปวส. จํานวน 2 คน ได้แก่  

       1.) นายภุชฌงค์  ท้าวภุชฌงค์   
2.) นายเอกชาติ  โตกฤษณะ  

3. รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก การใช้
โปรแกรม  Adobe Photoshop CS4 ระดับ ปวช. จํานวน 4 คน 

   1.) นางสาวกมลทิพย์  พาประจง 
   2.) นางสาวชญานี  ยมภา 
   3.) นางสาวไพลิน  สุขสบาย 
   4.) นายณัฐพงษ์  สวัสดี   

4. นางสาววิชดุา  สนิท  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก การใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop CS4 ระดับ ปวส.  

5. รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก การใช้
โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS4 ระดับ ปวช. จํานวน 3 คน 
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   1. นายขวัญชัย  บุญธรรม 
   2. นางสาวศุทธินี  สิทธิ 
   3. นางสาวหทัยา  พ่วงพี 

6. รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก การใช้
โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม  Adobe Flash CS4  ระดับ ปวส. 

   1. นายอิศเรศ  ศรีสมภาร 
7.  รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก การใช้

โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย ระดับ ปวส. 
   1. นายขวัญชัย  สมหนองบัว 
   2. นายดํารงศักด์ิ  ช้ีแจง 
   3. นางสาวดิษยา  สิริปทมุพร 

8.  นายสุริยพงศ์  ปั้นประสงค์  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออก วิชาการบัญชีระดับ ปวช. 

9.   นางสาวสดุารัตน์  วงศเ์ทียมใจ  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาค
กลางและภาคตะวันออก วิชาการบัญชีระดับ ปวส. 

10. นายสิทธพิงษ์  คงศรียะพันธ์  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาค
กลางและภาคตะวันออก การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับ ปวช. 

11. รางวัลชนะเลศิเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับ ปวช. จํานวน 2 คน 

   1. นายชวลิต  แสงผาลา 
   2. นายอนุศิษฏ์  สรณะไตร 

12. นายคมกฤษ  นิยมโชค  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช. 

13. นางสาวดารุณี  บุญส่ง  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออก การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง  

14. นางสาวรุง่อรุณ  แม่นปนื  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออก การประกวดสุนทรพจน์ 

15. นายกะรัต  รัตนโสภณ  รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก คอมพิวเตอร์สํานักงาน ( MS-Office-2007 ) ระดับ ปวช. 

16. นางสาวทศัน์ขวัญมนสั  ผมจันทร ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่ม
ภาคกลางและภาคตะวันออก คอมพิวเตอร์สํานักงาน ( MS-Office-2007 ) ระดับ ปวส. 
  17. นางสาววรรณพร  งามกิตติ  รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาค
กลางและภาคตะวันออก การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปสร้างโฮมเพจ ( Home Page ) ระดับ ปวช. 
  18. นายณัฐวุฒิ  วุฒิวงศ์  รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก การติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์   ระดับ ปวส. 



 

 

25 

  19. นางสาวนชุนาถ  รุ่งศักด์ิ  รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออก การใช้โปรแกรมการสรา้งภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS4  ระดับ ปวส. 
  20. รางวัลชนะเลศิเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก เทคนิค
การเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช. จํานวน 4 คน 

   1. นางสาวณิชาภัช  ลายแก้ว 
   2. นางสาวปิยสา  น้อยประชา 
   3. นางสาวพรสวรรค์  ฐานทอง 
   4. นางสาวเพ็ญพิชชา  ห้วยใหญ ่ 

  21. นายสุรชาติ  เม่นจิตร์   รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก งานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. 
  22. นายคทายทุธ์  บํารุงยา  รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก งานทดสอบป๊ัมและหัวฉีด ระดับ ปวส.  
  23. นายธรรมศักด์ิ  สนองเดช  รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันทกัษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออก การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 
  24. รางวัลชนะเลศิเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก การ
ประกวดสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  จํานวน 3 คน 

   1. นายบัณฑิต  ฉุยกลม 
   2. นายเทพพิทกัษ์  สุวรรณลาภ 
   3. นายไกรวิทย์  จันทรห์ล่ม 

  25. นางสาวพมิพ์วิยมล  มะลิแย้ม  รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ระดับภาคตะวันออก สาขาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  26. รางวัลชนะเลศิเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft Access 2007 ระดับ ปวช. จํานวน 2 คน 

   1. นายนพวรรณ  โชติช่วง 
   2. นายพชร  ชุ่มแจ่ม 

  27. นางสาวอรอนงค์  เสนารินทร ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่ม
ภาคกลางและภาคตะวันออก การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสรา้งโฮมเพจ ( Home Page ) ระดับ ปวช. 
  28. นางสาวกัลยรัตน์  ยุติศรี  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาค
กลางและภาคตะวันออก การใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop CS4 ระดับ  ปวส. 
  29. นางสาวอารียา  สอนใจดี รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขนัทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาค
กลางและภาคตะวันออก วิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 
  30. รางวัลชนะเลศิเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
วิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 

   1. นายพงษ์ศธร  บุญอินทร ์
   2. นางสาวกมลวรรณ  สิงโต 
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  31. นางสาวศภุางค์ชนก  เอ่ียมวิโรจน์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
  32. นายรุง้เจรญิชัย  ชัยรัตน ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาค
กลางและภาคตะวันออก งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น ระดับ ปวช. 
  33. นายสุรพล  ไม้คต  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก งานช่างปรับ ระดับ ปวช. 
  34. รางวัลชนะเลศิเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  จํานวน 4 คน 

   1. นางสาวชนิดาภา  ศรีเมือง 
   2. นางสาวณพัจน์ชนก  ไชยสรุเกียรติ 
   3. นางสาวนภาพร  สังข์กลมเกลี้ยง 
   4. นายนฤชา  ต้ังทวีมงคล 

  35. รางวัลชนะเลศิเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาช่างยนต์ จํานวน 3 คน 

   1. นายธนากร  จินดาศักด์ิชัย 
   2. นายนิติพงษ์  บุปผาพวง 
   3. นายอภิชัย  บุปผเวส 

  36. รางวัลชนะเลศิเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 4 คน 

   1. นายประภาส  มาตลอย 
   2. นายพงศกร  เอียงสัน 
   3. นายมิคาเอล  เชอร์สเตนโฮเมอร์ 
   4. นายเสริมศกัด์ิ  เฉียบแหลม 

   37.  รางวัลชนะเลศิเหรียญทองแดง การแข่งขัน พ่อครัวมืออาชีพ ระดับเยาวชน ภาคตะวันออก  
จํานวน 3 คน 

   1. นางสาวกวินนา  ชํานาญแพทย์ 
   2. นางสาวกรรณิการ์  ศรสีาวงษ์ 
   3. นางสาวจุฑาวรรณ  จุฑาเพ็ชร 

   38.  นายพรีะพันธ์  พัดเถ่ือน  นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง สาขางานกราฟิกดีไซด์    การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออก กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ตัวแทนสถาบันพัฒนามือแรงงานภาค 3 ชลบุร ี
  39. นายวิชญา  มะลิแย้ม นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาการโรงแรม ได้รบัรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน 
สาขางาน การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมการแข่งขันฝีมอืแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออก กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ตัวแทนสถาบันพัฒนามือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 
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  40. นายวชริพงษ์  ประดับญาติ นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาเครือ่งกล สาขางานยานยนต์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน รุ่นโนวิสมือใหม ่Thailand อายุไม่เกิน 18 ปี 
  41. นายสุภัค เสร็จธุระ นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานยานยนต์  ชะเลิศ แชมป์
เจ็ตสกีระดับโลก รุ่นโปรเจ็ตสกีสปอร์ต และอีกหลายรายการทั้งในและต่างประเทศ 
  42. นายวลัลภ คําตรง นักศึกษาระดับ ระดับ ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์  
นักแข่งรถ แชมป์ประเทศไทยรุ่นSuper Truck Thailand Class C  

 
 
4.  เป้าหมาย  สภาพความสาํเร็จทีค่าดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
         

      4.1  ความคาดหวัง  ด้านการบริหารจัดการ   
   4.1.1 บริหารการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัด
การศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับท้องถิ่น และนโยบายของวิทยาลัย 
   4.1.2  มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างและระเบียบการบริหารสถานศึกษาที่มีการปรับให้
เป็นปัจจุบันและปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี เป็นกรอบในการดําเนินงาน 
   4.1.3 สร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มี คุณภาพ
โดยจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดและพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรวมทั้งสร้างมาตรฐาน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
          
  4.2. ความคาดหวัง ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีเปา้หมายความสาํเร็จ ดังนี ้
   4.2.1 มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติได้จริง เป็น
ที่ยอมรับและเชื่อถือของตลาดแรงงาน 
   4.2.2 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน ทั้งแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน สื่อ
การสอน และการวัดผลประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 
   4.2.3 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งด้านวิธีสอน วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และ
สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ 
   4.2.4 สนับสนุนให้ครูและนักศึกษา ได้มีการพัฒนาต่อยอดความรู้ โดยการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา 
        
     4.3 ความคาดหวังด้านผู้เรียน  มีเป้าหมายความสําเร็จ ดังนี้ 
   4.3.1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วัฒนธรรมประเพณี
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.3.2 พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ใฝเ่รียน ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้ก้าวสู่ทักษะฝีมือระดับ
อาเซียน มีความรู้คู่ความดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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   4.3.3 ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้รับความพึงพอใจจากหน่วยงานภายนอก
ที่นักเรียน นักศึกษา ไปทํางานหรือศึกษาต่ออยู่ในระดับ ดี 
   4.3.4 ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรักสามัคคีในหมู่คณะและมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   4.4 ความคาดหวังด้านความร่วมมือกับชุมชนและสังคม 
   4.4.1 มีการบริการวิชาชีพต่อชุมชนและสังคมโดยยึดความต้องการและความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการเป็นตัวกําหนดในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ 
   4.4.2 ร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษา 
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
   4.4.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
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ตอนที่ 2 
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 

  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีสภาพการดําเนินงานโดยได้กําหนด 
 
1.  ปรัชญาโรงเรียน 

                          1“ศึกษาดี          มีวินัย        ใฝ่ทักษะ” 

ศึกษาดี  หมายถึง  จะจัดการเรื่องการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจใน      บทเรียน
จัดหาครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ  เมื่อนักเรียน
นักศึกษาสําเร็จแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนหรือประกอบอาชีพได้แต่ที่ลืมไมไ่ด้ คือ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 มีวินัย  หมายถึง  คําว่า “วินัย” แปลว่ากฎ ระเบียบต่าง ๆ ทีท่ําให ้ เกิดความเรียบร้อย สวยงามในสังคมคน
ไทย แต่ยังขาดวินัยโดยเฉพาะความมีวินัยในตนเอง ขาดความสํานึก ความรับผิดชอบใน หน้าที ่ ฉะน้ันเราจึงต้องฝึก
ตนเองให้เป็นคนมีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของโรงเรียน ของบ้าน ของสังคม  ถ้าทุกคนเป็นคนมีวินัย จะทํา
อะไรมักสําเร็จวินัยต้องเร่ิมที่บ้านแล้วมาเพ่ิมเติมที่โรงเรียนจะทําให้เราเป็นคนรู้จักหน้าที่ มีวินัย ประเทศชาติจะเจริญก็
ตรงที่ประชาชนเป็นคนมีวินัยน่ันเอง มีวินัยเรื่อง การเรียน การทํางาน แม้กระทั่งมีวินัยด้านการเงิน ไม่ฟุ่มเฟือยไม่
สุรุ่ยสุร่าย ใช้จา่ยในสิ่งที่จําเป็น 

 ใฝ่ทักษะ ในฐานะที่เป็นนักเรียนอาชีวศึกษา ทักษะ จึงเป็นเรื่องที่โรงเรียนเน้นให้นักเรียน ฝึกฝนปฏิบัติ สร้าง
ประสบการณ์ ผู้เรียนก็จะมีความชํานาญ ซึ่งมีความชํานาญ ก็คือมทีักษะน่ันเองในเรื่องงาน      ช่างยนต์ งานไฟฟ้า 
งานอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

             มุ่งพัฒนาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสงัคม
และก้าวสู่สากลอย่างมีคุณภาพ 

 
3. พันธกิจ (Mission) 
  1.) จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็น 
                          แหล่งเรียนรู้ของชุมชน สังคมและมีมาตรฐานระดับสากล 
  2.) จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ประเมินผล 
                          และพัฒนาให้มีประสิทธิผล  
  3.) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐาน เป็นท่ี 
                         ยอมรับของสังคม 
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  4.) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ และมีจิตอาสา มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ได้ 
                         มาตรฐานสู่สากล 
  5.) มีระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 
  
4.  นโยบายคุณภาพ (Policy) 

1.) จัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นที่   
    ยอมรับของชุมชน สังคม เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่สากล 
2.) อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมืออาชีพ 

     3.) ผู้เรียน มีความพร้อมในการศึกษาต่อและผู้สําเร็จการศึกษาก้าวสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
5. เป้าหมายของสถานศึกษา (Goals)  
          1.)  ด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                          และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
    2.)  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ 
                          ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นท่ียอมรับของสังคมและสากล 
    3.)  ด้านการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ที่ได้มาตรฐานและความสามารถ 
                          ในการพัฒนาทักษะ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมอย่าง 
                          มีความสุข 

4.) ด้านการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐาน 
      มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีความเป็นมอือาชีพในสาขาวิชาชีพ 

     5.)  ด้านการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงในสถานศึกษา มีมาตรฐานความปลอดภัย  
                          ที่มีประสิทธิภาพของครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
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6. เป้าหมายความสําเร็จและยุทธศาสตร ์
      เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบมีดังน้ี 

เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร ์
1. ด้านการบรหิารจัดการและ
การประกันคณุภาพ 

1) มีระบบการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)  
2) มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ปีระสิทธิภาพใน 
    สถานศึกษา 
3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
    สถานศึกษา 
4) มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานในสถานศึกษา 
5) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและผลของการพัฒนาที่มี 
    ประสิทธิผล 
6)  มีส่วนร่วมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและสังคม 
7)  มีระบบการประกันคุณภาพ ที่นําความเป็นเลิศสู่สถานศึกษา 
 

2. ด้านการพฒันาการจัดการ
เรียนการสอน 

1) มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
    ของชุมชนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตาม 
    คุณวุฒิวิชาชีพ 
2) จัดทรัพยากรให้มีความเพียงพอและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เอ้ือต่อการจัด 
    การเรียนการสอน 
3) มีระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดประเมินผลการศกึษาที่ได้มาตรฐาน 
4) ผลของผู้สําเร็จการศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่วางไว้ 
 

3. ด้านการพฒันาผู้เรยีน 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการและ 
    วิชาชีพต่อสังคม 
2)  ผู้เรียนได้รบัการฝึกทักษะประสบการณ์อาชีพ  และมสีมรรถนะวิชาชีพตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ   
3)  ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ในการพัฒนาโครงงาน นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์  
     และการวิจัย ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา  
4)  ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตอาสา และมีความจงรักภักดี  
     ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะ ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทาง 
      การศึกษา 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร ์
4. ด้านการพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
    และมีความเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ 
     จัดการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะผูเ้รียนเป็นสําคัญ 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการการสอน พัฒนานวัตกรรม 
      สิ่งประดิษฐ์และการวิจัย ในวิชาชีพ 
 

5. ด้านการบรหิารจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงใน
สถานศึกษา 

1)  พัฒนาระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทุกคนในวิทยาลัย 
2)  สร้างเสริมความรักสามัคคีในสถานศึกษา 
3)  สร้างเสริมทักษะชีวิตให้ผูเ้รียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4)  มีมาตรการการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา 
5)  มีมาตรการป้องการมั่วสุมและการพนันในสถานศึกษา 
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7.  แนวปฏบิัติท่ีใชไ้ปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ  
  ในการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาข้างต้น โรงเรียนได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2554  มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของวิทยาลัย ดังน้ี 
 

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 รอ้ยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
ตามช้ันปี 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพภายในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 รอ้ยละของผู้เรียนที่สามารถ 
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
อาชีพอย่างเป็นระบบ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  - การทดสอบมาตรฐานอาชีวะ V-NET 
  - การทดสอบมาตรฐานสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
     แห่งประเทศไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 รอ้ยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ 
สื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ
การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  - การทดสอบมาตรฐานอาชีวะ V-NET 
  - การทดสอบมาตรฐานสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
     แห่งประเทศไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

1. โครงการการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ 
  - โครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ 
  - การประกวดโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดี่
งามในวิชาชีพ และด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
และมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. โครงการส่งเสริมการออม 
3.โครงการมบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ 
4.โครงการ A-TECH FAIR (วันวิชาการ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 รอ้ยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ม ี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์สําเร็จ 
การศึกษา 

1. โครงการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  - การบริหารทรัพยากรเรียนรู้ 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 รอ้ยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ 
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 รอ้ยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้ 
งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ 
อิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

1. โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
2.โครงการเรียนจบพบอาชีพ 
3. โครงการชมรมศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถาน 
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน 
วิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา 

1. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สําเร็จ 
   การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพ้ืนฐาน 
วินัยและค่านิยมดีงาม ประหยัด มัธยัสถ์ เพ่ือ 
การวางแผนในการดําเนินชีวิตในอนาคต 

1. โครงการประเมินผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
   ของโรงเรียน 
   

 
 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทีม่ีการพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานรวมถึงทวิภาคี 

1. โครงการพัฒนาการจัดแผนการเรียนรู้ 
2. โครงการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

1. โครงการพัฒนาการจัดแผนการเรียนรู้ 
2. โครงการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 

1.โครงการประเมินคุณภาพการสอนโดยผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจําสาขาวิชาเพ่ือการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจําสาขาวิชาเพ่ือการเรียนการสอน
2. โครงการประเมินความพึงพอใจในจัดครภัุณฑ์ และอุปกรณ์ที ่
    เหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา 

1. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
2.โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
  - ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  - ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  - การจัดบอร์ดความรู้ 
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ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1. โครงการห้องสมุด 3 D 
2. โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
    -การบริการวิชาการ วิชาชีพ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับคุณภาพการจัดความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชาและ
สาขางาน 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
2. โครงการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. โครงการซ่อมบํารุงอาคารสถานที ่
 

ตัวบ่งชี้ที่ 20 ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพครู 
2. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
4.โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
5. โครงการทัศนศึกษาและดูงานในสาขาวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 21 ประสิทธิผลของการพัฒนางาน
โครงการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมท้ัง
การให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนในการจัดการศึกษาหรือส่งเสริมการ
จัดหลักสูตรทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการการจัดทําความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
   ในสถานศึกษา 
2.โครงการการจัดทําความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และฝึกทักษะจาก 
    ประสบการณ์จริง  
4. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 
     ในระบบปกติ 
5. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 
    ในระบบทวิภาคี 

ตัวบ่งชี้ที่ 22 ผลของการจัดการศึกษา 
การศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ 

1. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และฝึกทักษะจาก 
    ประสบการณ์จริง  
2. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 
    ในระบบปกติ 
3. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 
    ในระบบทวิภาคี 
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ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝึกงานตามหลักสูตร) ร่วมกับสถาน
ประกอบตามสาขาวิชาชีพในระบบปกติและ
ระบบทวิภาคี 

1. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และฝึกทักษะจาก
ประสบการณ์จริง  
2. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาใน
ระบบปกติ 
3. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาใน
ระบบทวิภาคี 

ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของ
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรอืภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

1. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และฝึกทักษะจาก
ประสบการณ์จริง  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 25 อัตราส่วนของผู้สอนประจําทีม่ี
คุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนใน แต่ละ
สาขาวิชา 

1. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  - การคัดเลือกบุคลากร 
  - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
  - การประเมนิบุคลากรใหม ่

ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อ
ผู้เรียน 

1. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  - การคัดเลือกบุคลากร 
  - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
  - การประเมนิบุคลากรใหม ่

 

มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 27 การจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1. โครงการเฝา้ระวังติดตามผู้เรียน 
2. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
3. โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ตัวบ่งชี้ที่ 28 การจัดบริการ ตรวจสอบสาร
เสพติดให้กับผูเ้รียน 

1. โครงการ To Be Number One 
  - กิจกรรมคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรม Happy Day 
2.โครงการการตรวจและติดตามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 29 ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 

1. โครงการเฝา้ระวังติดตามผู้เรียน 
2. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
3. โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
4. โครงการควบคุมและป้องกันการมั่วสุมและการพนันในสถานศึกษา 
5. .โครงการการตรวจและติดตามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้าในแต่ละปี
การศึกษา 

1. โครงการเฝา้ระวังติดตามผู้เรียน 
2. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
3. โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
4. โครงการควบคุมและป้องกันการมั่วสุมและการพนันในสถานศึกษา 
5. .โครงการการตรวจและติดตามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 31 กิจกรรมทีส่่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการ To Be Number One 
  - กิจกรรมคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรม Happy Day 
2.โครงการการตรวจและติดตามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสู่สงัคม 
 

ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที ่32 ประสิทธิผลของการให้บริการ 
วิชาการหรือวิชาชีพ และการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนตามสาขาวิชาชีพ 

1.โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
3. โครงการการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
4. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวบ่งชี้ที่ 33 ร้อยละของงบประมาณในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมทีใ่ห้บริการวิชาชีพ/ฝึก
ทักษะวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น ต่องบประมาณดําเนินการ
ทั้งหมด 

1.โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
3. โครงการการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
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มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจยั 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนผลงานที่เป็นโครงการ
ทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้
นําไปใช้ประโยชน์ 

1. โครงการการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 35 จํานวนผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของครู เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและนําไปใช้
ประโยชน์ 

1. โครงการพัฒนาโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร 
2. โครงการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่36 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่
ได้รับรางวัลและประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

1. โครงการพัฒนางานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร 
2. โครงการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 37 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ใน
การสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบประมาณดําเนินการทั้งหมด 

1. โครงการพัฒนางานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร 
  - กิจกรรมการจัดทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  - กิจกรรมประกวดและประเมินผลการจัดทํานวัตกรรมและ 
    สิ่งประดิษฐ ์
2. โครงการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  - กิจกรรมการทําวิจัยในสถานศึกษา 
  - กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย 

 

มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 38 ระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1. โครงการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาประจําปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 39 ความพึงพอใจของการพัฒนา
สถานศึกษาตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจ และ
จุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 

1. โครงการประเมินผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ของ
สถานศึกษา 
 2. โครงการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 40 ผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของ
สถานศึกษา 
2. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 
3.โครงการการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 41 ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพครู 
2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร 
3.โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่42 คุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา 
2.โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  

 

มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

1. โครงการการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอก 
2. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา 

1. โครงพัฒนาประสิทธิภาพในสถานศึกษา 
  - การประเมนิสถานศึกษา 

 
 

6.  การดําเนินการของวิทยาลัย 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปี  โดย
การดําเนินงานที่เน้นผลงานตามมาตรฐาน  เกณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานการอาชีวศึกษา  7 
มาตรฐาน  44  ตัวบ่งช้ี  ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
  มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
  มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
  มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
  มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
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7.  การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
     การวางแผนของโรงเรียน 

     การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดเตรียม 
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย 
เทคโนโลยีอักษรพัทยา ทุกคนร่วมกันดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมารฐานและตัวบ่งช้ี 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และเตรยีมพร้อมรับการประเมินภายนอก ด้านอาชีวศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  โดยดําเนินงาน 
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   การวางแผน (Planning) วิทยาลัยได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐานของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งช้ีเป็นเกณฑ์คุณภาพ และทางวิทยาลัยได้พัฒนา
มาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการเป็น 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งช้ี ทาง
วิทยาลัยได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวในการดําเนินงานและจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา
และสร้างระบบตรวจติดตามคุณภาพภายใน สรุปผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 ขั้นตอนการตัดทําแผนงานมีการประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มาตรฐานแต่ละตัว 
บ่งช้ีเป็นงานประจําของแต่ละหน่วยงาน มกีารจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย แผน
งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม การจัดทําโครงการต่าง ๆ มีการกําหนดเป้าหมายของแต่ละฝ่าย แผนก มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ในแต่ละฝ่าย  

การปฏิบัติงาน (Doing ) ทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ที่ได้
ร่วมกันจัดทําขึ้นมาเมื่อต้นปีการศึกษา การติดตาม ประเมินผล (Checking) วิทยาลัยมีการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานดังนี้ เมื่อแต่ละหน่วยงานดําเนินการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบจะต้องส่ง
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป นอกจากน้ียังมีการประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในทุกภาค
เรียน โดยคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  

การนําผลการติดตามและประเมินผลไปปรบัปรุงและพัฒนา (Action) วิทยาลัยมีการนํารายงานผล 
การดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม โครงการ มาเป็นตัวต้ังเพ่ือปรับปรุงพัฒนาไม่ให้ปัญหาที่ระบุไว้จากการ
ดําเนินการคร้ังก่อนเกิดขึ้น ทกุครั้ง และมกีารนําเอาผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในแต่ละภาคเรียนมาพัฒนา
ในภาคเรียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีการนําเอาสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี มาปรับปรุงและเป็น
แนวทางในการจัดทําโครงการและกิจกรรม ในปีการศึกษาต่อไป  
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                                             ระบบประกันคณุภาพภายในA-TECH 
 
                                                วางแผนการปฏิบัติงานประจําปี  
 
                                                                                                
   ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาประสิทธิภาพ     ปฏิบัติงานตามแผน  
 
 
              ตรวจติดตามการดําเนินงาน 
 
 
  ใช้การจัดการบริหารแบบมีสว่นร่วม  โดยผู้บริหาร  หัวหน้าแผนก  หวัหน้าฝ่ายและครูมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาโรงเรียน  แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   มกีารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานภายใต้แต่ละ
มาตรฐาน  ข้อกําหนดและตัวบ่งช้ี 
           แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยได้กําหนดให้บุคลากรทั้งหมดของ 
วิทยาลัยร่วมกันดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2554 โดยให้หวัหน้าแผนกวิชา  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้างาน  เป็นแกนหลักในการ
ดําเนินการประกันตนเองตามมาตรฐาน ข้อกําหนดและตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้องของทุกแผนกวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
สํานักงานประกันคุณภาพภายในจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆ จัดสรุปและทํารายงานSAR สง่ไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  นําเผยแพร่สูส่าธารณชนให้รับทราบผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  และนําผลการประเมินรายงานให้
คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาทราบ  นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาประจําปี  เพ่ือปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี
ที่ยังไม่อยู่ในระดับดีในปีต่อไป 
 
การนําแผนสูก่ารปฏิบัติ 
   

 การนําแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ น้ันนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะเป็นความสามารถ   ทีจ่ะ
ผลักดันการทํางานของกลไกที่สําคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
จะต้องสร้างความเข้าใจให้ฝ่ายบริหารทราบถึงแนวทาง แผนงาน โครงงาน พร้อมทั้งนําแนวทางนั้นไปดําเนินการได้
อย่างเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการแผนปฏิบัติงานโรงเรียนกําหนด
แนวทางการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ  ดังน้ี  

         1. ผู้บริหารการศึกษามีการดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
         2. ผู้บริหารจัดทําแผนระยะกลางและจัดทําแผนปฏิบัติการ และดําเนินการตามแผน มกีารกํากับติดตาม 
ประเมินผลคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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       3.  เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาระสําคัญของแผนให้ฝ่ายฯ และบุคลากรที่เกีย่วข้อง
ได้ทราบ มีส่วนร่วมและใหก้ารสนับสนุนอย่างกว้างขวาง ในการนําแผนสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
         4.  กําหนดภารกิจความรับผดิชอบให้สอดคล้องกับแผนงานของฝ่าย ไม่เกิดความซ้ําซ้อนของงาน 
       5. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติทําให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนกับฝ่ายและผู้เก่ียวข้อง  
        6. ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน โดยประสานงานกับทุกฝ่ายและผู้ที่เก่ียวข้อง 
         7. กํากับติดตาม ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการวัดผลสําเร็จการ
ดําเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ  

 
การตรวจสอบติดตาม 

  หลังจากที่ทกุฝ่ายฯ ได้ปฏิบัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติการน้ีแล้ว มีการกํากับติดตาม และ 

ประเมินผล เพ่ือให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดในเวลา
ที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล  วัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  ซึ่งสรุปได้ ดังน้ี 
          1. มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นํา มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มีทักษะใน
การเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีสาํนึกในความเป็นไทย รู้จักดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า มสีุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด 
          2. มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการโดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์แก่ผู้เรียน และให้บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถดํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
        3. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ กระทําการประเมิน ดังน้ี 

     3.1 ทุกฝ่ายฯ สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และสร้างเครือข่าย 
เช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดทําเกณฑ์ช้ีวัดความสําเร็จ
ของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม 
       3.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่ลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเน่ือง 
       3.3   มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
การพัฒนาปรบัปรุงการปฏิบัติงาน 
  จะนําผลการประเมินจากการตรวจติดตาม มาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นโดย นําจุดที่ควรพัฒนา ในแต่
ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จดัประชุมเพ่ือการระดมความคิดเพ่ือวางแผนแนวปฏิบัติใหม่หรือ วางแผน
พัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปเมื่อสิ้นปีการศึกษา  นําผลการประเมนิมาจัดทําเป็นรายงานการประเมินตนเอง  
เผยแพร่ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
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ตอนที่ 3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชพี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามชั้นป ี
ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยมีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
กําหนดตามช้ันปี โดยฝ่ายวิชาการได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2554 ให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์/
แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 -2556 ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน ตามกระบวนการPDCA 
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา และจัดทําโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยการจัดสอนเสริมจดัเรียนปรับเกรดให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใน
สถานศึกษาแต่ละช้ันปีในช่วงสิ้นปีการศึกษา  
 

ความพยายาม (Attempt)   
 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายมาตรฐานการศึกษาดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ประจําปี ดําเนินการศึกษาข้อมูล นิเทศการสอนของครูผู้สอนทั้ง 2 ภาคเรียนครบทุกคน ประเมินผลการสอนของ
ครูผู้สอน การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนทุกภาคเรียน  ติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนและช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อการเรียน และประสานงานระหว่างครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง   
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การ
ประเมินผลการเรียนตามสาขาวิชา  สาขางาน  ทุกช้ันปี   ดังน้ี  
ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ     สาขางานการบัญชี         ทกุช้ันปี  ร้อยละ 95.77 
          สาขางานการขาย          ทุกช้ันปี ร้อยละ 82.81 
          สาขางานคอมพิวเตอร์     ทุกช้ันปี ร้อยละ 86.85 
         สาขางานธุรกิจค้าปลีก     ทุกช้ันปี ร้อยละ 84.09 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล    สาขางานยานยนต์          ทกุช้ันปี ร้อยละ 85.58 
   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากําลัง       ทกุช้ันปี ร้อยละ 80.73 
               สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ทุกช้ันปี ร้อยละ 87.41 
   สาขาวิชาการโรงแรม         สาขางานการโรงแรม    ทุกช้ันปี ร้อยละ 87.17 
 
     รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน ระดับ ปวช.ทกุชั้นปี   ร้อยละ 87.09 ระดับ ดี 
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ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี      ทุกช้ันปี ร้อยละ 91.62 
   สาขาวิชาการตลาด      ทุกช้ันปี ร้อยละ 80.35 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ทุกช้ันปี ร้อยละ 87.74 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล           สาขางานเทคนิคยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ 77.18 
   สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง        สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า    ทุกช้ันปี ร้อยละ 79.56 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์       สาขางานระบบโทรคมนาคม ทุกช้ันปี ร้อยละ 84.37 
       สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์  ทุกช้ันปี ร้อยละ 92.45 
   สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ     ทุกช้ันปี ร้อยละ 73.07 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ทุกช้ันปี ร้อยละ 100.00 
  รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน  ระดับ ปวส. ทุกชั้นปี    ร้อยละ  83.82  ระดับดี 
 
   ผู้เรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.  ได้ผลร้อยละ 85.91  อยู่ในระดับ   ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

ความตระหนกั  (Awareness)   
  วิทยาลัยได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาใหผู้้เรียน กําหนดให้ผู้เรียนในแต่ละ
ช้ันปี แต่ละสาขาวิชาที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และโครงการวิชาชีพ มีการส่งเสริมให้ครูผูส้อนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา สาขางาน  มีการ
จัดการเรียนการสอนที่นักเรียน นักศึกษา  จดัทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน   ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยให้นําหลักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาใช้ในงานอาชีพ โดยจัดทํา 
โครงการการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาการ วิชาชฃีพได้ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี  และดําเนินการ
จัดการตามแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขางาน โดยเน้นผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนําแก่ผู้เรียนในการนําความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติ การจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการวิชาชีพ ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาให้นักเรียนสามารถ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างผลงงานและนําเสนอผลงานได้ โดยมีการติดตามของ
ครูผู้สอนค่อยให้คําแนะนํานักเรียน และนําผลท่ีได้มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
   ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ ในระดับช้ัน ปวช. และ ปวส.   
ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการบัญชี ทุกช้ันปี ร้อยละ 90.61 
         สาขางานการขาย ทุกช้ันปี ร้อยละ 75.00 
         สาขางานคอมพิวเตอร์ ทุกช้ันปี ร้อยละ 80.50 
        สาขางานธุรกิจค้าปลีก ทุกช้ันปี ร้อยละ 86.36 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ75.74 
   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง   ทุกช้ันปี ร้อยละ 85.32 
        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ทุกช้ันปี ร้อยละ 68.87 
   สาขาวิชาการโรงแรม        สาขางานการโรงแรม  ทุกช้ันปี ร้อยละ 91.67 
 
     รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน ระดับ ปวช.ทกุชั้นปี    ร้อยละ  80.77  ระดับ ดี 
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ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี      ทุกช้ันปี ร้อยละ 84.92 
   สาขาวิชาการตลาด      ทุกช้ันปี ร้อยละ 84.82 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ทุกช้ันปี ร้อยละ 81.61 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล           สาขางานเทคนิคยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ 83.22 
   สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง       สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า    ทุกช้ันปี ร้อยละ 80.65 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์       สาขางานระบบโทรคมนาคม  ทุกช้ันปี  ร้อยละ 84.38 
       สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์      ทุกช้ันปี  ร้อยละ 100.00 
   สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 80.00 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 88.89 
 
    รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน ระดับ ปวส. ทุกชั้นปี    ร้อยละ 83.06  ระดับ ดี 
 
  ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา  สาขางาน ทุกช้ันปีที่สามารถประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพ่ือจัดทํา
ผลงานสิ่งประดิษฐ์  โครงงาน  โครงงานวิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างมีระบบทัง้ปวช. และปวส.  
ร้อยละ 81.59 อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้ความสําคัญกับผู้เรียนในการใช้ทักษะใน
การสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยจัดครูผู้สอนพัฒนา
ผู้เรียนคิดจากผู้ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้เกรดไม่ตํ่ากว่า 2.00 เทียบ จากผู้
ลงทะเบียนในแต่ละช้ันปีและได้กําหนดจัดทํากิจกรรมต่างในการส่งเสริมด้านการฟัง อ่าน เขียน สนทนาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
 ฝ่ายวิชาการ-วิชาชีพและครูผู้สอนได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษโดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง อ่าน เขียน และสนทนา ครูผูส้อนได้ทําการสอนตามแผนการ
สอนที่กําหนดไว้ มีการนิเทศการสอนโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนก และหัวหน้าสาขาวิชาสามัญ ได้จัด
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการสื่อสาร  ด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน  การสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มีการจัดสอนเสริมให้นักเรียนที่มีพ้ืนฐานไม่ดี และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนในการใช้ภาษา 
เช่นการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หน้าเสาธง การกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมรกัการอ่าน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  

   ผู้เรียนที่มีทกัษะด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียนและการสนทนา    ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ตามสาขาวิชา  สาขางาน  ตามช้ันปี  มีดังน้ี  
 

ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการบัญชี ทุกช้ันปี ร้อยละ 91.55 
         สาขางานการขาย ทุกช้ันปี ร้อยละ 85.94 
         สาขางานคอมพิวเตอร์ ทุกช้ันปี ร้อยละ 73.12 
        สาขางานธุรกิจค้าปลีก ทุกช้ันปี ร้อยละ 93.18 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ 66.36 
   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง   ทุกช้ันปี ร้อยละ 65.14 
        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ทุกช้ันปี ร้อยละ 63.58 
   สาขาวิชาการโรงแรม        สาขางานการโรงแรม  ทุกช้ันปี ร้อยละ 91.03 
 
    รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี       ร้อยละ 74.82 ระดับ ดี 
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ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี      ทุกช้ันปี ร้อยละ 85.47 
   สาขาวิชาการตลาด      ทุกช้ันปี ร้อยละ 89.29 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ทุกช้ันปี ร้อยละ 90.97 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล           สาขางานเทคนิคยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ 80.54 
   สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง       สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า    ทุกช้ันปี ร้อยละ 75.27 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์       สาขางานระบบโทรคมนาคม  ทุกช้ันปี  ร้อยละ 65.63 
       สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์      ทุกช้ันปี  ร้อยละ 100.00 
   สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 80.00 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 94.44 
 
    รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน  ระดับ ปวส.  ทุกชั้นปี    ร้อยละ 85.07  ระดับ ดี 
 
  ผู้เรียนทั้งหมดที่มีทักษะด้านการฟัง   การอ่าน   การเขียน   และการสนทนา    ภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   ร้อยละ 78.52  อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาคน้คว้าและ 
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยดําเนินการให้ผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า 
ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันปี โดยคิดจากผู้ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เทียบจากผู้ลงทะเบียนเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้เกรดไม่ตํ่ากว่า2.00 เทียบจากผู้ลงทะเบียนในแต่ละช้ันปี 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาการและฝ่ายมาตรฐานการศึกษาได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ทุกช้ันปี
และส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนประยุกต์เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
ความรู้เพ่ิมเติมจาก Internet เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมทีักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 
ประยุกต์สร้างเป็นผลงงานโครงงานวิชาชีพ โครงงานรายวิชา โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้คําช้ีแนะผู้เรียนและติดตามการ
ทํางานของผู้เรียนตลอดเวลา 

 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
   ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ  ได้อย่าง
เหมาะสม มผีลการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน มีดังน้ี 
 
ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการบัญชี ทุกช้ันปี ร้อยละ 91.08 
         สาขางานการขาย ทุกช้ันปี ร้อยละ 84.38 
         สาขางานคอมพิวเตอร์ ทุกช้ันปี ร้อยละ 82.57 
        สาขางานธุรกิจค้าปลีก ทุกช้ันปี ร้อยละ 86.36 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ72.77 
   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง   ทุกช้ันปี ร้อยละ 72.48 
        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ทุกช้ันปี ร้อยละ 68.56 
   สาขาวิชาการโรงแรม        สาขางานการโรงแรม  ทุกช้ันปี ร้อยละ 92.95 
 
   รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน ระดับ ปวช. ทุกชั้นปี      ร้อยละ 80.28    ระดับ ดี 
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ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี      ทุกช้ันปี ร้อยละ 82.12 
   สาขาวิชาการตลาด      ทุกช้ันปี ร้อยละ 86.61 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ทุกช้ันปี ร้อยละ 89.68 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล           สาขางานเทคนิคยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ 77.85 
   สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง       สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า    ทุกช้ันปี ร้อยละ 76.34 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์       สาขางานระบบโทรคมนาคม  ทุกช้ันปี  ร้อยละ 95.45 
       สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์      ทุกช้ันปี  ร้อยละ 87.50 
   สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 76.15 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 88.89 
 
     รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน ระดับปวส. ทกุชั้นปี   ร้อยละ 83.54  ระดับ ดี 
    ผู้เรียนทั้งหมด(ระดับ ปวช.และปวส.)ที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า   และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ     ร้อยละ  81.45  อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนที่ได้รบัการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดีงามในวิชาชีพและด้าน 
                     บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 
 
ความตระหนกั  (Awareness)  
    วิทยาลัยมีนโยบายปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี กําหนดพันธกิจและ
เป้าหมายเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้วิชาการ ให้เป็นผู้มคีณุธรรม จริยธรรมได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมมีนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 
2554 กําหนดโครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการบรรพชาสามเณร และการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้ในชีวิตประจําวัน มีโครงการส่งเสริมการออม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
ทุกภาคส่วนได้นําผลการพัฒนาในปีที่มาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2554  

โดยดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ ในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการออม โครงการ
บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ โครงการวันวิชาการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนตลอดจนครู บุคลากรใน
วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม อีกทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนเช่นธนาคารออมสิน วัด 
ผู้ปกครอง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมจนทําให้เกดิความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับ และวิทยาลยัยังได้นําผลการพัฒนา ปัญหา 
อุปสรรคมาเป็นประเด็นในการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ผู้เรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและมี            
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี    

ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการบัญชี ทุกช้ันปี ร้อยละ 98.60 
         สาขางานการขาย ทุกช้ันปี ร้อยละ 89.67 
         สาขางานคอมพิวเตอร์ ทุกช้ันปี ร้อยละ 84.38 
        สาขางานธุรกิจค้าปลีก ทุกช้ันปี ร้อยละ 93.18 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ 96.11 
   สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง   ทุกช้ันปี ร้อยละ 98.17 
        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ทุกช้ันปี ร้อยละ 96.69 
   สาขาวิชาการโรงแรม        สาขางานการโรงแรม  ทุกช้ันปี ร้อยละ 96.79 
 
     รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน ระดับ ปวช.ทกุชั้นปี       ร้อยละ 93.79  ระดับ ดี 
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ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี      ทุกช้ันปี ร้อยละ 100.00 
   สาขาวิชาการตลาด      ทุกช้ันปี ร้อยละ 90.18 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     ทุกช้ันปี ร้อยละ 95.48 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล           สาขางานเทคนิคยานยนต์   ทุกช้ันปี ร้อยละ 89.93 
   สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง       สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า    ทุกช้ันปี ร้อยละ 90.32 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์       สาขางานระบบโทรคมนาคม  ทุกช้ันปี  ร้อยละ 100.00 
       สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์      ทุกช้ันปี  ร้อยละ 90.91 
   สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 93.55 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ทุกช้ันปี  ร้อยละ 83.33 
     
    รวมทุกสาขาวิชา  สาขางาน  ทุกชั้นปี ในระดับ ปวส.   ร้อยละ 94.07  ระดับ ดี 
   

รวมทุกทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.   ร้อยละ  93.89  อยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาํเรจ็การศกึษา  
 

ความตระหนกั  (Awareness)      
วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  จากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 – 
2556  แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 ฝ่ายวิชาการ กําหนดให้สาขาวิชา/สาขางาน วิเคราะห์หลักสูตร  ปรับ
แผนการเรียน  วางแผนการจัดการเรียนรู้  จัดตารางเรียนที่เหมาะสม  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับผู้เรียน ที่จะทําให้ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาของผู้เรียน อันเป็นผลของการบริหาร
จัดการของผู้บริหารวิทยาลัย และนําผลการดําเนินการปีการศึกษาที่ผ่านมามาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ความพยายาม (Attempt)   
    ทุกภาคส่วนของวิทยาลัยได้ทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย   ทําการประเมินผลตามสภาพจริง  ดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียน
ที่เรียนอ่อน โดยการเรียนซ่อมเสริมพิเศษ และโครงการกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดให้นักศึกษาตลอดปีการศึกษาเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่แรกเข้าศึกษา
ตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาได้ตามหลักสูตรทุกคน 
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ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
    ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.)  ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสาํเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา2554 เมื่อเทยีบกับแรกเข้า 
ศึกษาในหลักสตูร 

หลักสตูร 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวนผู้เรียน 

แร
กเ

ข้า
 

สํา
เร
็จก

าร
ศึก

ษา
 

คิด
เป

็นร
อ้ย

ละ
 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ปวช. 

พาณิชยกรรม 

 

 

 

อุตสาหกรรม 

 

 

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 

พณิชยการ 

 

 

 

เครื่องกล 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

การบัญช ี

การขาย 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ธุรกิจค้าปลีก 

ยานยนต์ 

ไฟฟ้ากําลังอิเล็กทรอนิกส์ 

การโรงแรม 

 

69 

14 

214 

39 

206 

30 

32 

72 

 

51 

9 

84 

22 

71 

17 

18 

39 

 

73.91 

64.29 

39.25 

56.46 

34.47 

56.67 

56.25 

54.17 

 

 

พอใช้ 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

รวม ปวช.  676 311 46.01 ปรับปรุง 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ 

 

 

อุตสาหกรรม 

 

 

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 

การบัญช ี

การตลาด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เครื่องกล 

ไฟฟ้ากําลัง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

การโรงแรมและบริการ 

 

- 

- 

- 

เทคนิคยานยนต์ 

เครื่องกลไฟฟ้า 

ระบบโทรคมนาคม 

- 

 

82 

57 

155 

69 

44 

32 

47 

 

77 

49 

120 

53 

33 

27 

30 

 

93.90 

85.96 

77.41 

76.81 

75.00 

84.37 

63.83 

 

ด ี

ด ี

ด ี

ดี 

ดี 

ดี 

พอใช ้

รวม ปวส. 486 389 80.04 ดี 

รวม ปวช. และปวส.  1,145 693 60.24 พอใช ้

ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ได้ผล ร้อยละ 60.24 อยู่ในระดับ พอใช ้
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ความตระหนกั  (Awareness)  
    วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานโดย
ได้กําหนดให้ผู้สอนจัดรูปแบบการเรียนบูรณาการและเน้นสมรรถนะผู้เรียนในรายวิชาอย่างเต็มที่ ที่จะให้ผู้เรียนได้
แสดงศักยภาพที่แท้จริง มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  ทุกหน่วยงานของวิทยาลัยร่วมกันดําเนินการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เ รียนให้มีความรู้  
ความสามารถ  และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐาน
เพ่ือเป็นการวัดความรู้ความสามารถของตัวนักเรียนเอง  และจัดประชุมทําความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง ช้ีแจง
ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนักเรียน 
ปวช.ช้ันปีที่ 3 และ นักศึกษา ปวส.ช้ันปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา  โดยจัดการสอบในตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา 2554  และนําผลการทดสอบไปพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  
ทุกสาขาวิชา  ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

หลักสูตร/ สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวน
ผู้เรียน 
ที่ลง 

ทะเบียน 

ผู้สําเร็จ
การ 
ศึกษา 

ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวน 
เข้าสอบ 

ผ่านเกณฑ์ ผล 
การ

ประเมิน จํานวน 
คิดเป็น

ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

 
พณิชยการ 

 
การบัญชี 

 

59 

 

51 
 

52 
 

52 88.14 

 
ดี 

การขาย 11 9 11 8 72.73 พอใช้ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 135 84 123 97 71.85 พอใช้ 

ธุรกิจค้าปลีก 26 22 24 18 69.23 พอใช้ 

อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต์ 110 71 92 92 83.64 ดี 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 27 17 27 22 81.48 ดี 

 อิเล็กทรอนิกส์ 25 18 23 13 52.00 ปรับปรุง 

อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

การโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

การโรงแรม 
54 39 54 49 78.52 ดี 

รวม ปวช. 447 311 406 351 78.52 ดี 
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ปวส.         

บริหารธุรกิจ การบัญชี - 82 77 81 81 98.78 ดี 
 การตลาด - 57 49 57 55 96.49 ดี 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 155 120 135 126 81.29 ดี 
อุตสาหกรรม งานเคร่ืองกล งานเคร่ืองกล 69 53 66 66 95.65 ดี 
 ไฟฟ้ากําลัง เครื่องกลไฟฟ้า 44 33 44 36 81.82 ดี 

 อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 32 27 32 31 96.87 ดี 

อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

การโรงแรมและบริการ - 
47 30 47 38 80.85 ดี 

รวม ปวส. 486 389 455 433 89.09 ดี 

รวม ปวช. และปวส. 933 700 861 784 84.03 ดี 
 

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ทุกสาขาวิชา    ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
ร้อยละ  84.03   อยู่ในระดับ  ดี 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  8 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา 
                     ต่อภายใน 1 ปี 
 
ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ให้ความสําคัญของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี ได้กําหนดให้งานทะเบียนติดตามผู้สําเร็จการศึกษา และ ได้จัดทําโครงการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยนําผลการติดตามมาพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษาต่อไป 
 
ความพยายาม (Attempt)   
    ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียนร่วมกับแผนกวิชาได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน  ได้แก่  การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ    การหาแหล่งทํางานและศึกษาต่อ   การ
ประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานต่างๆ  ที่สถานประกอบการมีหนังสือประกาศรับสมัครงาน  การอบรมแบ่งปัน
ประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในชีวิต โครงการปัจฉิมนิเทศสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา  มีการ
ติดตามผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 
เก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน เพ่ือติดตามในปีการศึกษา2554 และผู้ที่สําเจการศึกษาใน2554 ดําเนินการเก็บข้อมูลติดตาม
ในปี2555 ต่อไปและนําผลการติดตามและสอบถามความพึงพอใจของศิษย์เก่ามาพัฒนานักเรียนรุ่นน้องต่อไป 
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ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement) 
  ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ทุก
สาขาวิชา ที่ได้งานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี   

หลักสูตร/ ประเภท

วิชา       
สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวน

ผู้สําเร็จ

การศึกษา

(ปี2553) 

ติดตามไม่ได ้
จํานวนได้งานทํา ประกอบ  

อาชีพอสิระ และศึกษาตอ่ 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ได
้งา
นทํ

า 

ปร
ะก

อบ
 

อา
ชีพ

อสิ
ระ

 

ศึก
ษา

ต่อ
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ปวช./พาณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 54 2 3.70 1 1 50 52 96.30 ดี 

การขาย 19 2 10.52 3 1 12 16 84.00 ดี 

คอมพิวเตอร์ฯ 106 10 9.43 18 11 67 96 90.56 ดี 

ธุรกิจค้าปลีก  - - - - - - - - ดี 

ปวช./อุตสาหกรรม เครือ่งกล ยานยนต ์ 57 4 7.02 11 4 38 53 92.98 ดี 

ไฟฟา้และ

อิเล็กทรอนิกส ์

ไฟฟ้ากําลัง 25 3 12.00 7 0 15 22 88.00 ดี 

อิเล็กทรอนิกส ์ 25 2 8.00 3 0 20 23 92.00 ดี 

ปวช./อุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว 

การโรงแรมและการ

ท่องเทีย่ว 
การโรงแรม 46 2 4.34 16 4 24 44 95.66 ดี 

รวม ปวช. 332 25 7.57 59 21 226 306 92.16 ดี 

* สาขางานธุรกิจค้าปลีกยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 
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หลักสูตร/ ประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวน

ผู้สําเร็จ

การศึกษา 
(ปี2553) 

ติดตามไม่ได้ 
จํานวนได้งานทํา ประกอบ  
อาชีพอิสระ และศกึษาต่อ 

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ได
้งา

นท
ํา 

ปร
ะก

อบ
 

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา

ต่อ
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ปวส./บริหารธุรกิจ การบัญชี - 67 11 16.42 17 1 38 56 83.58 ดี 
การตลาด - 54 1 1.85 31 1 21 53 98.14 ดี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 90 9 10.00 28 6 47 81 90.00 ดี 

ปวส./อุตสาหกรรม เครือ่งกล เทคนิคยานยนต ์ 46 4 8.69 26 6 12 42 91.30 ดี 
ไฟฟา้กําลัง เครือ่งกลไฟฟ้า 22 5 22.73 9 4 6 17 77.27 ดี 
อิเล็กทรอนิกส ์ โทรคมนาคม 11 3 27.27 5 0 3 8 72.73 ดี 

ปวส./อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว การโรงแรมและบริการ - 22 1 4.54 9 1 11 21 95.46 ดี 
ปวส./เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ - 
- - - - - - - - - 

รวม ปวช. 312 34 10.89 125 15 138 278 89.11 ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. 644 59 9.16 184 36 364 584 90.68 ดี 

** สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 

 
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ทุกสาขาวิชา ที่

ได้งานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี  ร้อยละ 90.68 อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคณุธรรม  
                    จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชพีของผู้สาํเร็จการศึกษา 
 
ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาผู้เรียน ดังน้ันความพึงพอใจสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จ
การศึกษาจึงมีความสําคัญ  และเป็นสิ่งที่วิทยาลัยต้องพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ชุมชน ท้องถิ่น โดยนําข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการกิจกรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 
ความพยายาม (Attempt)   
    สํานักประกันคุณภาพร่วมกับแผนกวิชาได้จัดโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา  โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็นโครงการหลักในการนําข้อมูลมาวิเคราะห์  วางแผนใน
การจัดทําโครงการกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะอาชีพได้ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยร่วมกันรับผิดชอบโครงการกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับ เช่นโครงการพัฒนาคุภาพผู้เรียนโดยฝ่ายกสิจกรม โครงการเฝ้าระวังติดตามโดยฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักเรียนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน โครงกาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยฝ่ายวิชาการ
วิชาชีพ   และครูอาจารย์ทุกท่านให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียน อบรมนักเรียน นักศึกษาเป็นประจําทุกวัน รวมท้ัง
ให้ครูผู้สอนทุกคนบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกรายวิชา ประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรู้วิชาชีพ  ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและด้านบุคลิกภาพ เจตคติในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา  โดยการส่งแบบสอบถามไปยังสถาน
ประกอบการปีละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนมกราคมนําผลข้อมูลมาวิเคราะห์  วางแผนในการจัดทําโครงการ
กิจกรรมต่างๆในปีการศึกษาต่อไป 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรู้วิชาชีพ  
 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและด้านบุคลิกภาพ เจตคติในวิชาชีพ  ระดับ ปวช.เฉลี่ย 4.16 และ ระดับ ปวส. 
เฉลี่ย 4.20 ผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวม 4.18 อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีพืน้ฐานวินัยและคา่นิยมดีงาม ประหยัด มัธยัสถ์ เพื่อการวางแผน 
                      ในการดําเนนิชีวิตในอนาคต  
 
ความตระหนกั  (Awareness)  
  ด้วยวิทยาลัยได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในวิทยาลัย และได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผูเ้รียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม พ้ืนฐานค่านิยมดีงาม ในการน้อมนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีวินัยในการวางแผนทางด้านการเงินใน
การดําเนินชีวิต โดยได้รับการปลูกฝังให้รู้จกัออมเงิน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจุนเจือช่วยเหลือครอบครัว เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการดําเนินชีวิตที่ดีในอนาคต    
 
ความพยายาม (Attempt)   
    ทุกแผนกวิชา ได้ดําเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานค่านิยมดีงาม ในการน้อม
นําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีวินัยในการวางแผนทางด้านการเงินในการดําเนินชีวิต โดยการออมเงินกับ
ธนาคารโรงเรียนและฝึกประสบการณ์อาชีพระหว่างเรียน  รู้จักวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคตมีความรับผิดชอบ 
โดยกําหนดเป็นนโยบายของวิทยาลัย ให้นักเรียนทุกคนเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน ซึ่งวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือกับ
ธนาคารออมสิน โดยการดูแลให้คําปรึกษาจากธนาคารออมสินสาขาบางละมุงเป็นพ่ีเลี้ยง และแต่งต้ังคณะกรรม
นักเรียนเป็นผู้ดําเนินกิจการธนาคารโรงเรียน   และกําหนดเกณฑ์ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมมีการแข่งขันระหว่าง
แผนกวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตลอดทั้งปีอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ผู้เรียนมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ดีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีวินัยในการวางแผนทางด้านการเงินใน
การดําเนินชีวิต รู้จักการออมเงิน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว จากผู้เรียน คน มีผลสัมฤทธ์ิ 
จํานวน 2,896 คน คิดเปน็ร้อยละ 77.54  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
  วิทยาลัยได้รับรางวัลจากการประกวดธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน ต้ังแต่ปีการศึกษา 
 2552-2554 จากโรงเรียนต่างๆท่ัวประเทศ ดังน้ี 
           ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัล ชมเชย 
  ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัล ยอดเย่ียม 
  ปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัล  ดีเด่น 
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ตารางสรปุผลมาตรฐานท่ี 1 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ทีก่ําหนด
ตามชั้นปี 

ดี   มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้   ร้อยละ 60 - 75 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 

ร้อยละ 85.91    

2.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ประยุกตห์ลักการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปญัหาใน
การปฏิบัต ิ งานอาชพีอย่างเป็น
ระบบ 

ดี   มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้   ร้อยละ 60 - 75 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 81.59    

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มทีักษะในการ
ส่ือสาร ด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

ดี   มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้   ร้อยละ 60 - 75 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 78.52    

4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่
จําเป็นในการ ศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ดี   มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้   ร้อยละ 60 - 75 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 81.45    

5.ผู้เรียนที่ได้รบัการพัฒนาด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ และด้าน
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ดี   มากกว่าร้อยละ 80 
พอใช้   ร้อยละ 70 - 80 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 93.89    

6.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา  

ดี   มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้   ร้อยละ 60 - 75 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 

ร้อยละ 60.24    

7.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี   มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้   ร้อยละ 60 - 75 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 

ร้อยละ 84.03    

8.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทําในสถานประกอบ การ/
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

ดี   มากกว่าร้อยละ 70 
พอใช้   ร้อยละ 60-70 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 90.68    
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ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

9.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ใน
วิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา 

ดี   4.00-5.00 
พอใช้   3.50-3.99 
ปรับปรุง  1.00-3.49 4.18    

10. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพ้ืนฐานวินัย
และค่านิยมดีงาม ประหยัด มัธยัสถ์ 
เพ่ือการวางแผนในการดําเนินชีวิตใน
อนาคต 

ดี   มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้   ร้อยละ 60 - 75 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 77.54    
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับคณุภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาตามความต้องการของ 

ตลาดแรงงานรวมถึงทวิภาค ี
 
ความตระหนกั  (Awareness)   

วิทยาลัยได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  โดยพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรถนะอาชีพเป็นที่ยอมรับ     ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญของระดับคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานรวมถึงทวิภาคี โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามช้ันปี ได้มีการ
ประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจนําข้อเสนอแนะของสถานประกอบการมาใช้ในการจัดหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ มีการจัดทํา
แผนงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และบูรณาการทุกรายวิชา มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและ
ดําเนินงานนําผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาชีพได้จัดทําแผนงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและบูรณาการทุกรายวิชา  ทุกสาขาวิชา  
 โดยจัดโครงการการพัฒนาการจัดแผนการเรียนรู้ ห้าครูทกุคนมีการวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนการเรียนรู้ การ
วัดประเมินผล การนิเทศการสอน การนําผลการใช้แผนการสอนไปพัฒนาปรับปรุงอย่าง ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม
พัฒนาครูผู้สอนตามสาขาวิชาชีพที่สอนจากผู้เช่ียวชาญอย่างเต็มที่ จัดให้มีโครงการวัดผลประเมินผลตามสมรรถนะ 
เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมีครูอาจารย์ให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และนําผลการ
สอน  ผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน มาพัฒนาคุณภาพการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  

ร้อยละระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการของ 
ตลาดแรงงานรวมถึงทวิภาคี  
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หลักสูตร/ ประเภทวิชา 

จํานวนหลักสูตร
สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

2553 

จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ
หลักสูตร

ฐาน
สมรรถนะ 

 
ผลการ
ประเมิน 

สาขาวิชา/
สาขางาน 
ที่เปิดสอน 

สาขาวิชาท่ี
พัฒนาเป็น

หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
พณิชยกรรม 1 4 4 100 ดี 
อุตสาหกรรม 2 3 3 100 ดี 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 1 1 100 ดี 

รวม ปวช. 4 8 8 100 ดี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
บริหารธุรกิจ 3 3 3 100 ดี 

อุตสาหกรรม 3 4 4 100 ดี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ* 1 1 1 100 ดี 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1 1 1 100 ดี 

รวม ปวส. 7 9 9 100 ดี 

รวม ปวช.และ ปวส. 11 17 17 100 ดี 

 
ร้อยละระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงทวิภาคี ในระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ได้ผล ร้อยละ 100  อยู่ในระดับ  ดี    
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มตามศักยภาพ จากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและแผนพัฒนาสถานศึกษา ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และบูรณา
การความรู้จากรายวิชาต่างๆ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ฝ่ายวิชาชีพได้มีการกําหนดบุคลากรเพ่ือทําหน้าที่ตรวจการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้   รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศการสอน  มีการ
ประเมินผลการสอนโดยผู้เก่ียวข้อง  และนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่   การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  ได้กําหนดจัดทําโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
พัฒนาการจัดแผนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนการเรียนรู้ การจัดทําบันทึกหลังสอน   
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพเป็นผู้ดําเนินงานร่วมกับครูผู้สอนในการดําเนินงานตาม  โครงการพัฒนาการจัด
แผนการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนการเรียนรู้ การจัดทําบันทึกหลังสอน และการปรับปรุงแผนการ
สอน  ทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ือพัฒนา
ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายบูรณาการรายวิชาที่มีความเช่ือมโยงในเน้ือหาวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กัน และให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ มีการ
ฝึกปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ โดย มีการตรวจสอบและประเมินการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้   ตรวจสอบบันทึกการสอนของครูผู้สอน จัดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนเป็นผู้นิเทศ
การสอน  มีการประเมินผลการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียน ทุกรายวิชามีการนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้    มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือเรียนประสบการณ์จริง นําผลการ
พัฒนา ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

หลักสูตร จํานวนรายวิชาปี
การศึกษา2554 

จํานวนรายวิชาที่
ดําเนินการครบทั้ง  

5 ข้อ 

จํานวนรายวิชาที่มี
แผนฯ 

แบบบูรณาการ 
ร้อยละ 

 
ผลการประเมิน 

การสอน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 145 145 138 95.17 ดี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 128 128 116 90.62 ดี 

รวม 273 273 254 93.04 ดี 

 
รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ร้อยละ 93.04  อยู่ในระดบั ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13   ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ให้ความสําคัญกับผู้เรียน ให้ได้รับความรู้จากผู้สอนอย่างเต็มที่และมีสิทธ์ิในการแสดง
ความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  ให้ความสําคัญกับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น     จึงได้
มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน กําหนดการประเมินผลการสอนของครูผู้สอนไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554  โดยกําหนดประเมินครูผู้สอนทุกภาคเรียน   ทุกสาขาวิชาและทุกรายวิชา  
ได้กําหนดโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา กิจกรรมการประเมินคุณภาพผู้สอนโดยผู้เรียน
ด้วยโปรแกรมสารสนเทศ ได้ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ ฝ่ายบริหารทรัพยากร สํานักประกันคุณภาพ  ได้ดําเนินการประเมินผลการสอนของ
ครูผู้สอน โดยศูนย์ข้อมูลเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
ในของเขตวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้     โดยในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน แต่ละภาคเรียน  ด้วยโปรแกรม
สารสนเทศความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาของผู้เรียน  โดยทําการประเมินผลการสอนของครูผู้สอนในภาคเรียนที่ 1 
และ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดย
ทําการประเมินด้านความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน 4 ด้าน คือด้านความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและ
เทคนิควิธีการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล  ด้านพฤติกรรมและจรรยาบรรณของผู้สอน และประมวลผลจากการ
ประเมินให้กับครูผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชาได้รับทราบนําข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2554  มดัีงน้ี 

หลักสูตร/ระดับชั้น ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ค่าเฉล่ีย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
ระดับชั้นปวช. 1 4.50 4.52 4.51 
ระดับชั้นปวช. 2 4.51 4.50 4.50 
ระดับชั้นปวช. 3 4.42 4.38 4.40 

ค่าเฉล่ีย 4.48 4.40 4.44 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระดับชั้นปวส.1 4.56 4.70 4.63 
ระดับชั้นปวส.2 4.51 4.49 4.50 

ค่าเฉล่ีย 4.53 4.47 4.50 
ค่าเฉล่ียรวมท้ังระดับ ปวช.และ ปวส. 4.51 4.49 4.50 
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             ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.ต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 4.50   อยู่ในระดับ  ดี 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึก อุปกรณ ์สําหรบัการจัดการเรียนการสอน 

อย่างเหมาะสม 
 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม จากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและแผนพัฒนาสถานศึกษาได้มีการ
ประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและได้กําหนดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 
2554 ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA กําหนดให้ทุกแผนก/ฝ่าย จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยกําหนด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินงาน  เพ่ือให้สามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามสาขางาน
อย่างต่อเน่ือง   
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาการวิชาชีพร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร และแผนกวิชา  ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554 กําหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณต่างๆ  เช่น  การจัดซื้อวัสดุฝึก  งบสนับสนุนการ
จัดทําโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม การวิจัย   โดยคํานึงถึงจํานวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา  รายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน  การฝึกทักษะปฏิบัติจริงในโรงฝึกงานแต่ละสาขาวิชา   วิทยาลัยได้กําหนดแนวทางในการบริหาร
งบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได้  โดยจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ตามงบประมาณที่ได้รับ  มีการเซ็นอนุมัติรับทราบตามลําดับช้ัน   จากผู้ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   
หัวหน้าแผนก/ฝ่าย  ผู้อํานวยการ  และผู้จัดการโรงเรียน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการนิเทศติดตามการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้เสนอจัดซื้อได้ตลอดปีการศึกษานอกเหนือจาก
ที่วางแผนไว้ได้อย่างเต็มที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 งบประมาณที่โรงเรียนจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนการสอนต่องบดําเนินการทั้งหมด  

หลักสูตร/  
ประเภทวิชา 

งบประมาณ
ดําเนินการ     
ทั้งหมด 
(บาท) 

งบประมาณ
วัสดุฝึก       
ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ          
ด้านวัสดุต่อ 
งบประมาณ  

ดําเนินการท้ังหมด 

 
 

ผลการ
ประเมิน 

(1) (2) 
(2) x 100 

(1) 
ระดับ  ปวช.   

 
 
 
 
 
11,094,869.48 

   
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 400,593.22 3.61 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 344,044.77 3.10 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 63,597.82 0.57 
                รวม ปวช. 808.253.81 7.28 
ระดับ ปวส.   
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 233.673.14 2.11 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 148.732.36 1.34 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว 52,993.18 0.48 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

7,973.51 0.07 

รวม ปวส. 443,077.19 3.99 
รวม ปวช. และ ปวส. 11,094,869.48 1,251,313.00 11.28 พอใช้ 

 
 
     งบประมาณที่โรงเรียนจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนการสอนต่องบดําเนินการทั้งหมด ทั้งระดับ 

ปวช.และ ปวส.คิดเป็นร้อยละ 11.28 อยู่ในระดับ  พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15    ระดับคณุภาพในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม  
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของระดับความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรียน และเพียงพอในการใช้งานและความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ รวมท้ังประสิทธิภาพของการใช้งาน
สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ จัดทําแบบบันทึกการยืมคืน แบบรายงานการซ่อมบํารุง จัดให้มีการจัด
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจําปี และมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
 
 

ความพยายาม (Attempt) 
   ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร และแผนกลวิชาได้ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์การเรียน ให้เพียงพอในการใช้งานและความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ รวมท้ังประสิทธิภาพของการใช้
งานสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสม มีแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ จัดทําแบบบันทึกการยืมคืน แบบรายงานการซ่อมบํารุง การจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจําปี และประเมิน
ความพึงพอใจ ความพอเพียง ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)และ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นําผลการประเมินของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมาพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement) 
              ระดับความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียน และเพียงพอในการใช้งานและความ
ทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ในระดับช้ัน ปวช. และ ปวส.  มีการปฏิบัติครบทั้ง 4 ข้อ เทียบเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16    ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของระดับความ
เหมาะสมในการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละ
ครั้งของการเรียน โดยจัดทําโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  
 

ความพยายาม (Attempt) 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ วิชาชีพร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ได้ดําเนินการจัด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอและเหมาะสม โดยจัดทําโครงการพัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และมีการประเมินความพึงพอใจ ความพอเพียง ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่าง ๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) นําผล
การประเมินมาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement) 
              จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชา 

หลักสูตร/ ประเภทวิชา/  สาขาวิชา/ 
สาขางาน ที่เปิดสอน 

จํา
นว

นห้
อง

 

ปฏิ
บัต

ิกา
ร 

จํา
นว

น

คอ
มพ

ิวเต
อร์

   
 

ต่อ
หอ้

ง 

จํา
นว

นผ
ู้เรีย

น 

ที่ใ
ช้ค

อมพ
ิวเ ตอ

ร์

แต
ล่ะ

ครั้
ง 

จํา
นว

น 
   

   

ผู้เ
รีย

นต
อ่

คอ
มพ

ิวเต
อร์

 

ผล
การ

ปร
ะเม

ิน 

(1) (2) (3) 
(3) 
(2) 

ปวช.      
ประเภทวิชาพาณชิยกรรม      
   สาขาวิชาพณิชยการ      
    สาขางานการบัญชี 12 41 35 1 : 1.17 ดี 
    สาขางานการขาย 12 41 40 1 : 1.17 ดี 
    สาขางานคอมพิวเตอร ์ 12 41 43 1 : 0.95 พอใช้ 
    สาขางานธุรกจิค้าปลีก(ทวิภาคี) 12 41 26 1 : 1.58 ดี 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
   สาขาวิชาไฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส ์      
      สาขางานไฟฟ้ากาํลัง 12 41 40 1 : 1.17 ดี 
      สาขางานอิเลก็ทรอนิกส ์ 12 41 39 1 : 1.05 ดี 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล      
      สาขางานยานยนต์ 12 41 42 1 : 0.97 พอใช้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      
   สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว      
      สาขางานการโรงแรม 12 41 28 1 :1.46 ดี 

รวม ปวช.  12 41 36.62 1 : 1.11 ดี 
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หลักสูตร/ ประเภทวิชา/           
สาขาวิชา/สาขางาน  

ที่เปิดสอน 

จํานวนห้อง 
ปฏิบัติการ 

จํานวน

คอมพวิเตอร์       

ต่อห้อง 

จํานวนผู้เรียน 
ที่ใช้คอมพิวเตอร์
แต่ละครั้ง 

จํานวน        
ผู้เรียนต่อ
คอมพิวเตอร์ 

ผลการ
ประเมิน 

(1) (2) (3) 
(3) 
(2) 

ปวส.      
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
     สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง      
        สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 12 41 23 1 : 1.78 ดี 
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์      
       สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 12 41 21 1 : 1.95 ดี 
       สาขางานระบบโทรคมนาคม 12 41 22 1 : 1.86 ดี 
     สาขาวิชาเคร่ืองกล      
       สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 12 41 36 1 : 1.14 ดี 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      
      สาขาวิชาการบัญช ี 12 41 34 1 : 1.21 ดี 
      สาขาวิชาการตลาด 12 41 18 1 : 2.28 ดี 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 41 31 1 : 1.32 ดี 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      
      สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 12 41 13 1 : 3.15 ดี 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 41 18 1 : 2.28 ดี 

รวม ปวส. 12 41 24 1 : 1.73 ดี 
รวม ปวช. และ ปวส. 12 41 29.94 1 : 1.36 ดี 

 
 

จํานวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  คนต่อ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  เท่ากับ 1:1.36  อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พื้นทีฝ่ึกปฏิบติังานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน ์
สูงสุด 

 
ความตระหนกั(Awareness) 
 วิทยาลัยได้ตระหนัก ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน ให้ความสําคัญในการ
จัดอาคารเรียน  โรงฝึกงานและสถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียน กําหนดวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน ตารางการใช้ห้องเรียนต่างๆ  ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและรายวิชาที่เรียน  มีการติดตาม 
ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนที่ฝึก ปฏิบัติ มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน และ พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติ  
 
ความพยายาม (Attempt)   

ฝ่ายวิชาการ-วิชาชีพ  ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากร งานวิศวกรรมและเทคโนโลยี และแผนกวิชาต่างๆ 
ดําเนินการตามวางแผนร่วมกัน ในการพัฒนาพ้ืนที่อาคารเรียน อาคารประกอบ  การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน ตารางการใช้ห้องเรียนต่างๆ  ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและรายวิชาที่เรียน จัดให้มี
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้  แผนกวิชามีการนําเสนอโครงการความจําเป็น ความคุ้มค่าในการนําไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งมีการประเมินความพึงพอใจจากนนักเรียนใน
สาขาวิชาต่างๆ ทุกภาคเรียน 

 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึก
ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับช้ัน ปวช. และ 
ปวส.  มีการปฏิบัติครบทัง้ 3 องค์ประกอบครบ 11 ข้อ  เทียบเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศทีเ่อ้ือ 

ต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ความตระหนกั(Awareness) 
 วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดศูนย์วิทยบริการ ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม และฝ่ายมาตรฐานการศึกษาได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานให้ศูนย์วิทยบริการ มี
บรรยากาศในการค้นคว้า โดยจัดให้มีสื่อที่หลากหลาย มีระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถให้บริการแก่ชุมชนและสังคมได้ โดยจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการปรับสภาพแวดล้อมตอบสนอง
การเรียนรู้  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  สื่อ  อุปกรณ์  บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ  
โครงการห้องสมุด 3 ดี และโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานวิชาชีพ ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   

แผนกวิชาดําเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม และฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ดําเนิน
ตามแผนที่วางไว้   เพ่ือความพร้อมของศูนย์วิทยบริการ  โดยดําเนินการจัดซื้อหนังสือด้านวิชาการตามสาขาวิชา/สาขา
งาน  หนังสือความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  จัดให้ผู้เรียนได้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการเพ่ือศึกษาค้นคว้าใน
รายวิชาต่างๆ  เปิดบริการให้ผู้เรียนเข้าใช้ห้องสมุดเพ่ืออ่านหนังสือ  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้ Internet  มีการ
ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโดยจัดเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นทาง Internet  จํานวน 43  เครื่อง และมีการ
วางแผนในการเพ่ิมจํานวนเครื่องเพ่ือรองรับความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและจัด
บรรยากาศห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ มีการสรุปผลการดําเนินการ
ตามโครงการมาตรฐานห้องสมุด 3D นําผลสรุปมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปเป็นประจําทุกปี 

 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  

วิทยาลัยจัดศูนย์วิทยบริการ เหมาะสมกับวิชาที่เรียนให้แก่นักเรียนและนกัศึกษาทั้งระดับปวช.และปวส. มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด ผลการประเมนิตามมาตรฐานห้องสมุด 3D มีผลการประเมิน
ครบทัง้ 5 ข้อ  อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 19   ระดับคณุภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ ในสาขาวิชาและสาขางาน 

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของระดับคุณภาพของการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสถานศึกษา  จากแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 
2554 – 2556  แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและได้กําหนดจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่ 
โครงการการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา การติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด การจราจรในสถานศึกษา การรักษา
ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ป้ายเตือนความปลอดภัย อุบัติเหตุในสถานศึกษา  
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานเทคโนโลยีและวิศวกรรม และแผนกวิชาได้ดําเนินการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  และปลูกฝังลักษณะนิสัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนให้
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวิชาชีพ    ดําเนินการการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร โดยจัดทําป้ายแสดงคํา
เตือนความปลอดภัย ระบบสัญญาณเตือนภัย  อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  
เครื่องจักร  มีสถานที่และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ การจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ  ฯลฯ  จัดอุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์
ป้องกันป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ข้อมูล/สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ให้กับสาขาวิชา/สาขางานต่างๆ มีการ
สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาพัฒนาการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาให้ลดลงและรณรงค์การป้องกัน ความ
ปลอดภัยในทุกหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  สาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ   
จํานวน 17 สาขาวิชา/สาขางาน   คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 20    ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหนา้ท่ีทีร่ับผิดชอบ 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ     ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร จัดทํา
แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  โดย
กําหนดจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ โครงการพัฒนาครู โครงการพัฒนาแผนการจัดการการเรียนรู้  โครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และโครงการทัศน
ศึกษาและดูงานในสาขาวิชาชีพ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดปีการศึกษา 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการวิชาชีพและแผนกวิชา ได้ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาที่ตรงกับสายงานหรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น จัดทําและสรปุจํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ไม่น้อยกว่า 20 ชม./คน/ปี  โดยดําเนินการตามโครงการต่างๆท่ีวางไว้และมีการทําความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาครูทําแผนก
วิชา และนําผลมาดําเนินการ แล้วได้ทําการประเมินความพึงพอใจ ประเมินผลการฝกึอบรมครูได้นํามาพัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและนําปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการมา
พัฒนาอย่างสม่ําเสมอ 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่ที่รับผดิชอบ     

ประเภทบุคลากร จํานวนท้ังหมด 
จํานวนบุคลากรท่ีได้รับ   
การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 

20 ชม./คน/ป ี
ร้อยละ ผลการประเมิน 

ผู้บริหาร 13 13 100 ดี 
ครู 84 84 100 ดี 
เจ้าหน้าที่ 18 18 100 ดี 

รวม 115 115 100 ดี 
 

ครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหน้าที่ที่รับผดิชอบ    คิดเป็น 
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 21   ประสิทธผิลของการพัฒนางาน โครงการที่เนน้การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ความรว่มมือ (MOU)  
กับหน่วยงานภายในและภายนอกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการใหส้ถานประกอบการ 
เข้ามามีส่วนรว่มสนับสนนุในการจัดการศกึษาหรือส่งเสริมการจัดหลักสูตรทวิภาคีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของจัดการศึกษา ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  มี
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงกําหนดจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ 
เคร่ืองจักร และอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายบริหารทรัพยากรร่วมกับทุกฝ่ายงานในสถานศึกษาและแผนกวิชา ได้ร่วมกันดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี  จัดให้มีโครงการการจัดทําความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้ง
ความร่วมมือระยะส้ันและระยาว  โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติและระบบทวิ
ภาคี โครงการส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ระดมทรัพยากร ความร่วมมือในสถานศึกษา
ระหว่างสาขาวิชา และเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน และ
นําผลการดําเนินข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ระดับ ปวช. 
หลักสูตร/

ประเภทวิชา 
 

สาขาวิชา 
 

สาขางาน 
จํานวน
โครงการ 
ที่ระดม

ทรัพยากร 

จํานวนครั้งการระดมทรัพยากร ผลการ
ดําเนิน 
การ 

ภายใน ภายนอกจาก
สถานศึกษาอื่น 

ภายนอกจาก
สถาน

ประกอบการ 
พณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 2 4 2 3 ดี 

การขาย 2 5 2 3 ดี 
คอมพิวเตอร์ 2 4 2 5 ดี 
ธุรกิจค้าปลีก 2 4 2 5 ดี 

อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ช่างยนต์   2 4 2 3 ดี 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ากําลัง  2 4 2 3 ดี 
อิเล็กทรอนิกส์ 2 4 2 3 ดี 

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

การโรงแรม การโรงแรม 2 1 2 5 ดี 

รวม ระดับ ปวช. 16 34 16 30 ดี 
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ระดับ ปวส. 
หลักสูตร/

ประเภทวิชา 
 

สาขาวิชา 
 

สาขางาน 
จํานวน
โครงการ 
ที่ระดม

ทรัพยากร 

จํานวนครั้งการระดมทรัพยากร ผลการ
ดําเนิน 
การ 

ภายใน ภายนอกจาก
สถานศึกษาอื่น 

ภายนอกจาก
สถาน

ประกอบการ 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 

การขาย 
คอมพิวเตอร์ 

- 2 4 3 2 ดี 
- 2 5 3 2 ดี 
- 2 4 3 4 ดี 

อุตสาหกรรม เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์   2 4 3 2 ดี 
ไฟฟ้า เคร่ืองกลไฟฟ้า  2 4 3 2 ดี 
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 2 4 3 2 ดี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 1 4 3 2 ดี 

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

การโรงแรมและ
บริการ 

- 2 5 3 6 ดี 

รวม ระดับ ปวช. 17 38 24 22 ดี 

ผลการดําเนนิงานครบทุกสาขาวิชา คิดเปน็ร้อยละ 100  อยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 22   ผลของการจัดการศึกษา การศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
ตามสาขาวิชาชีพ  

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ การฝึก
วิชาชีพรายช้ันปี หรือการศึกษาดูงานในวิชาชีพ ตามหลักสูตรของวิทยาลัย โดยการจัดทําความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหรือการศึกษาดูงานในวิชาชีพที่ศึกษา การ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน จึงกําหนดจัดทําโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์c]t
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และฝ่ายกิจกรรมร่วมกับแผนกวิชา   ได้ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโครงการต่างๆท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดปีการศึกษาและมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
ตามกระบวนการPDCA  และทุกสิ้นปีการศึกษาหรือระหว่างปีการศึกษา วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการโดยเน้นสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนการมีรายได้ระหว่าง
เรียนเป็นการช่วยเหลือครองครัวโดยวิทยาลัยจะทําการประสานงานกับ 
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ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
ระดับ ปวช. 

หลักสูตร/ประเภทวิชา  
สาขาวิชา 

 
สาขางาน 

รวมทุกชั้นป ี
จํานวน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

พณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 213 185 86.85 
การขาย 64 64 100.00 
คอมพิวเตอร์ 677 677 100.00 
ธุรกิจค้าปลีก 44 41 93.18 

อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ยานยนต์   437 437 100.00 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง  109 109 100.00 

อิเล็กทรอนิกส์ 151 151 100.00 
อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม 156 156 100.00 

รวม 1851 1820 98.32 

 
        ระดับ ปวส.   

หลักสูตร/ประเภทวิชา  
สาขาวิชา 

 
สาขางาน 

รวมทุกชั้นป ี
จํานวน ผ่าน

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ การบัญชี 
การขาย 
คอมพิวเตอร์ 

- 179 167 93.30 
- 112 107 95.54 
- 310 303 97.74 

อุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคยานยนต์   149 133 89.26 

ไฟฟ้ากําลัง เคร่ืองกลไฟฟ้า  93 93 100.00 

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 32 32 100.00 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 22 22 100.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ - 18 15 83.33 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การโรงแรมและบริการ - 130 130 100.00 

รวม ปวส. 1045 1002 95.88 
รวม ปวช. และ ปวส 2896 2822 97.44 

                  ระดับ ปวช. ร้อยละ  98.32 ระดับ ปวส. ร้อยละ 95.88 
  รวมทุกสาขาวิชา  ทุกช้ันปี ร้อยละ  97.44  อยู่ในระดับ  ดี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 23   ผลของการฝึกประสบการณวิ์ชาชีพ (ฝึกงานตามหลักสตูร) ร่วมกับสถานประกอบการตาม 
สาขาวิชาชีพในระบบปกติและทวิภาค ี

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการ
วางแผนและปฏิบัติการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคีและระบบปกติ โดยจัดทําโครงการความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาในระบบปกติและทวิภาคี ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการ
วางแผนกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ประสานงานกับทําหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินงานมีการนิเทศติดตามแก้ไข 
นํามาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ฝ่ายได้จัดทําข้อมูลการจัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร ร่วมกับสถานประกอบการ โดยการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการโดยการเน้นการปฏิบัติจริงระหว่างเรียน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ความสามารถในการดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ด้านระเบียบวินัยก่อนเข้าสู่สถานประกอบการเช่นการรูดบัตร การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานในสถานประกอบการและระหว่างการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ จะได้รับการนิเทศติดตามจากครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศของวิทยาลัยที่ดําเนินการ
ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําผลการประเมินข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 

หลักสูตร/ประเภทวิชา จํานวนนักเรียน จํานวนท่ีผา่นเกณฑ์ คิดเปน็ร้อยละ 
ปวช. / พาณิชยกรรม 231 185 80.08 
          อุตสาหกรรม 162 155 95.67 
          อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 54 49 90.74 

รวม ปวช. 447 389 87.02 
ปวส. / บริหารธุรกิจ 294 246 83.67 
          อุตสาหกรรม 145 113 77.93 
          อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 47 40 85.10 

รวม ปวส. 486 399 82.09 
รวม ปวช. และ ปวส. 933 788 84.45 

 
                  ผลการประเมนิ ระดับ ปวช. จํานวน 389 คน ระดับ ปวส. จํานวน  399 คน รวม 788 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 84.45 อยู่ในเกณฑ์   ดี    
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ตัวบ่งชี้ที่ 24 จํานวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคณุวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ผู้เรียน 

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพน้ันจะต้องมีการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิ หรอืภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับสาขางานของ
ผู้เรียนจากภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดการเรียนการสอน    กําหนดให้สาขาวิชา/สาขางานต่างๆ  
วางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดําเนินการจัดหาผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรอืภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเข้าร่วมพัฒนา
ผู้เรียนด้านวิชาชีพให้ตรงกับสาขาวิชาชีพใน แต่ละสาขางาน  รวมท้ังนําผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  ในหน่วยงาน  สถานประกอบการและชุมชน ได้จัดทําโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพผู้เรียนดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA นําผลกาดําเนินงานดังกล่าวมาพัฒนากาเรียนการสอนและกาจัดกิจกรมการสอนให้มีปะสิทธิภาพ 
 
ความพยายาม (Attempt)  
   ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาชีพ และฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชา/สาขางานต่างๆ  ได้ดําเนินการจัดทํา
จํานวนและรายช่ือ ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และเชิญผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินที่ตรงกับวิชาชีพ  มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามสาขาวิชา/สาขางานทุกภาคเรียน  และจัดให้ผู้เรียนออกไป
ศึกษานอกสถานที่ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การเชิญผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขามาให้ความรู้
กับผู้เรียน การเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ต่อไปอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  

จํานวนสาขางานท้ังหมด 

จํานวนสาขางาน          
ที่มีผู้เชีย่วชาญร่วมพัฒนา
ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คน-ชั่วโมง     

ต่อภาคเรียน 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

 
17 
 

17 100 ดี 

 
 จํานวนสาขางานทั้งหมด  สาขางาน จํานวนผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน  17  สาขางาน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 25    อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
 วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดอัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนตามเกณฑ์ผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียนไม่เกิน35 คน  จากแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2556  
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน มีการกําหนดให้ฝ่ายบุคลากร   จัดทํา
แผนงาน/โครงการสรรหาบุคลากรครูผู้สอนที่ขาดอยู่  ให้ตรงกับแต่ละสาขาวิชาชีพ และเพียงพอกับจํานวนผู้เรียนแต่
ละสาขาวิชา/สาขางานและจัดทํา โครงการสรรหาบุคลากรตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 

ความพยายาม (Attempt) 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับฝ่ายวิชาการ วิชาชีพและแผนกวิชา   ได้ดําเนินการสรรหาบุคลากรที่ตรง
กับแต่ละสาขาวิชาชีพ  มาบรรจุเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติ ให้เพียงพอกับจํานวน
ผู้เรียนของแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน  โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ที่มีความต้องการบุคลากรเพ่ิม และช่องทางการ
ค้นหาบุคลากรมาเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา และฝ่ายบริหารได้ทําการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกภาคเรียนและนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  

จํานวน สาขางานท้ังหมด 
จํานวนสาขางานท่ีมี
อัตราส่วนครูวิชาชพี       

ต่อผู้เรียน  1 : ไม่เกิน 35  
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

(1) (2) (2) x 100 
(1) 

17 16 94.11 พอใช้ 

 
       อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน(1:35) ในแต่ละสาขาวิชา/สาขางานได้ผล  
ร้อยละ 94.11   อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 26   อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
 วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดอัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ผู้สอน 
1 คนต่อผู้เรียนไม่เกิน 25 คน    จาก แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2556  แผนปฏิบัติงานประจําปี
การศึกษา 2554 ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน และได้กําหนดจัดทํา โครงการสรรหาบุคลากรตรงตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ  ได้ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   แผนกวิชาร่วมกับฝ่ายวิชาการวิชาชีพ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร ได้จัดทําแผนงาน/โครงการ
สรรหาบุคลากรครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอ  ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสาขาวิชาชีพ และเพียงพอกับจํานวนผู้เรียน
แต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ได้ดําเนินการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับแต่ละสาขาวิชาชีพ  มาบรรจุเป็นครูผู้สอน ให้เพียงพอ
กับจํานวนผู้เรียนของแต่ละสาขาวิชา/สาขางานและช่องทางการค้นหาบุคลากรมาเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนในทุกสาขาวิชา และฝ่ายบริหารได้ทําการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกภาคเรียนและนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน  

จํานวนผูเ้รียน จํานวนผูส้อน
ประจํา 

อัตราส่วนผูส้อน : 
ผู้เรียน ผลการประเมิน   ปวช. ปวส. รวม 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)÷(4) 
 

1,815 
 

1,045 
 

2,896 
 

97 
 

1 : 29.85 
 

 
พอใช้ 

 
                    อัตราส่วนของผู้สอนประจํา: ผู้เรียน  1: 29.85  อยู่ในระดับ พอใช ้
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ตารางสรปุผลมาตรฐานท่ี 2 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

11. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีการพัฒนาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงทวิ
ภาคี 

ดี   มีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนา
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมี
คุณภาพครบท้ัง 4 ข้อ มากกว่า
ร้อยละ 75พอใช้   มีรายวิชาท่ีมี
ผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ท่ีมีคุณภาพครบท้ัง 4 
ข้อ มากกว่าร้อยละ 60-75 
ปรับปรุง  มีรายวิชาท่ีมีผลการ
พัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ท่ีมีคุณภาพครบท้ัง 4 ข้อ ต่ําร้อย
ละ 60 หรือไม่ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง
เพียงข้อเดียว 

ร้อยละ 100    

12. ระดับคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ดี   ปฏิบัติตามข้อ 1 ครบทุกข้อ 
และมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ มากกว่าร้อยละ 75 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอน 
พอใช้ ปฏิบัติตามข้อ 1 ครบทุก
ข้อ และมีแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ร้อยละ 60 - 75 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอน 
ปรับปรุง  ปฏิบตัิตามข้อ 1 ไม่
ครบทุกข้อ หรือปฏิบัติตามข้อ 1 
ครบทุกข้อ และมีแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ น้อยกว่า
ร้อยละ 60  ของรายวิชาท่ีเปิด
สอน 

ร้อยละ 93.04    

13.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 

ดี   4.00-5.00 
พอใช้   3.50-3.99 
ปรับปรุง  1.00-3.49 

คะแนนเฉล่ีย 
4.50 

   

14.ร้อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึกอุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม 

ดี   มากกว่าร้อยละ 15 
พอใช้   ร้อยละ 10-15 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 10 

 

ร้อยละ 11.28    
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ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

15. ระดับคุณภาพในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ท่ีเหมาะสม 

ดี   ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้   ปฏิบัติข้อ 1-4 
ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1-3 

ครบทั้ง 4 ข้อ    

16.ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละสาขาวิชา 

ดี   1 คนต่อ 1 เครื่อง 
พอใช้   2 คนต่อ 1 เครื่อง 
ปรับปรุง  3 คนข้ึนไป ต่อ 1 
เครื่อง 

1:1.36    

17.ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้   ปฏิบัติข้อ 1-3 
ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1-2 

ครบทั้ง 3 ข้อ    

18. ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชา
ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้   ปฏิบัติข้อ 4 
ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1-3 

ครบทุกข้อ    

19. ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาและสาขางาน 

ดี    มากกว่าร้อยละ 70 
พอใช้   ร้อยละ 60-70 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 60 

ร้อยละ 100    

20.ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตาม
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ดี   มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้   ร้อยละ 75-90 
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ75 

ร้อยละ 100    

21. ประสิทธิผลของการพัฒนางาน 
โครงการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย ความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมท้ังการให้สถาน
ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
ในการจัดการศึกษาหรือส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี   มีการดําเนินการครบท้ัง 4 ข้อ 
พอใช้  มีการดําเนินการตามข้อ 1 
และข้ออ่ืน 2 ข้อ 
ปรับปรุง  มีการดําเนินการตามข้อ 
1 และข้ออ่ืน 1 ข้อ 

ดําเนินการครบ 
4 ข้อ 

   

22. ผลของการจัดการศึกษา 
การศึกษาดูงานหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชาชีพ 

ดี    มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้   ร้อยละ 75 - 90 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 97.44    
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ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

23. ผลของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ฝึกงานตามหลักสูตร) 
ร่วมกับสถานประกอบตามสาขา
วิชาชีพในระบบปกติและทวิภาคี 

ดี    มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้   ร้อยละ 75 - 90 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 84.45    

24. จํานวนคน-ชัว่โมง ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน 

ดี   มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้   ร้อยละ 75-90 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ75 

ร้อยละ 100    

25.อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมี
คุณวุฒิด้านวิชาชพีต่อผู้เรียนใน 
 แต่ละสาขาวิชา 
 

ดี  มากกว่า ร้อยละ 100 
พอใช้   ร้อยละ 50-99 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ50 

ร้อยละ 94.11    

26. อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อ
ผู้เรียน 

ดี 1 คนต่อผู้เรียน < 25คน 
พอใช้  1 คนต่อ 25 -30 คน 
ปรับปรุง 1 คน: ผู้เรียน >30คน 

1:29.85    
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มาตรฐานท่ี 3    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่  27   การจัดใหผู้้เรยีนพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการดูแลติดตามให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการ
เรียนและความประพฤติ จากแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 - 2556   แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 
2554 ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานและได้กําหนดจัดทํา โครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน  ดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
 
 

ความพยายาม (Attempt)   
แผนกวิชาร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา และฝ่ายมาตรฐานการศึกษาได้ดําเนินการจัดให้

ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา  ในรูปแบบของกิจกรรม Home Room  ซึ่งผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาตามตารางที่กําหนดไว้ทุก
สัปดาห์ ตลอดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2   คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาชีพ (ปวช.)ปีที่ 1  วันจันทร์
คาบเรียนแรก  ปีที่ 2 วันอังคารคาบเรียนแรก  ปีที่ 3 วันพุธคาบเรียนแรก  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ปีที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนแรก   ปีที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนแรก เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาติดตามผู้เรียนในด้านการ
เรียน  เวลาเรียน  พฤติกรรมและปรึกษาหารือแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและสรุปผลการ
ดําเนินการไว้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง 
กุมภาพันธ์  และยังจัดให้มีการพบนักศึกษาทั้งในรายห้องและรายแผนกวิชา จัดให้หัวหน้าแผนก และผู้อํานวยการ พบ
นักศึกษาเดือนละครั้ง และนําปัญหามานําเสนอวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็น
ประจําอย่างต่อเน่ือง  
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ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
    จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางานพบครูที่ปรึกษาตลอดปีการศึกษา              

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวน

ห้องเรียน/

กลุ่ม 

จํานวนครั้งที่พบ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ต่อปีการศึกษา 

ผล      

การ

ประเมิน 

ปวช./พาณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 6 31 ดี 

การขาย 3 31 ดี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 31 ดี 

ธุรกิจค้าปลีก 3 32 ดี 

ปวช./อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ยานยนต์ 13 31 ดี 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 3 31 ดี 

อิเล็กทรอนิกส์ 5 31 ดี 

ปวช./อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การโรงแรมและการท่องเท่ียว การโรงแรม 6 28 ดี 

รวม ปวช. 58 30.75 ดี 

ปวส./บริหารธุรกิจ การบัญชี - 4 31 ดี 

การตลาด - 2 31 ดี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 8 31 ดี 

ปวส./อุตสาหกรรม เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์ 4 31 ดี 

ไฟฟ้ากําลัง เคร่ืองกลไฟฟ้า 2 31 ดี 

อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 31 ดี 

ระบบโทรคมนาคม 1 361 ดี 

ปวส./อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การโรงแรมและบริการ - 3 29 ดี 

ปวส./เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ - 1 31 ดี 

รวม ปวส. 26 30.77 ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. 84 30.76 ดี 
 
 จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนรวมทั้ง ปวช. 58 กลุ่ม  และ ปวส. 26กลุ่ม  ทุกสาขาวิชา/สาขางานพบครูที่ปรึกษา
ตลอดปีการศึกษา   จํานวน 2,896 ครั้งต่อปี ผู้เรียน 1 ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ย 30.76 ครั้งต่อปี   
อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 28    การจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน  
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการให้บริการตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง
ให้กับผู้เรียน จากแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2556   แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 และ
แผนบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมดในโรงเรียน เพ่ือตรวจหาสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิด
ร้ายแรง และได้กําหนดจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา กําหนดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็น
รายบุคคลภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดทําจํานวนผู้เรียนเข้ารับการตรวจสารเสพติด และรายงานผลการตรวจแต่ละคร้ัง และ 
งานพัฒนาวินัย  ได้ดําเนินการสังเกตพฤติกรรม  คัดกรองผู้เรียนเข้ารับการตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติดในร่างกาย
เป็นรายบุคคล จัดให้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการเฝ้าระวัง
ติดตาม  ดูและนักเรียนและประสานงานกับครูผู้สอนครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนใกล้เคียงและเครือข่ายอาจารย์ฝ่าย
ปกครองในพ้ืนที่  ตลอดปีการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา  

หลักสูตร 
จํานวนผูเ้รียน

ทั้งหมด 
จํานวนผูเ้รียน     

ที่รับการตรวจ/ป ี
คิดเปน็ร้อยละ จํานวนครั้ง  

ที่ตรวจ/ป ี
ผล       

การประเมิน 
(1) (2) (2)x100 

(1) 
ปวช. 1,851 1,849 99.89 2 ดี 
ปวส. 1,045 908 86.88 2 ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. 2,896 2,757 95.20 2 ดี 
 

จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้งและจํานวน
ผู้เรียนที่ได้รับการตรวจ  คิดเป็นร้อยละ 95.20 อยู่ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่  29  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนแรก
เข้า จากแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2556 แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 ได้มีการประชุม
วางแผนการดําเนินงาน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้  ทักษะวิชาชีพ 
สามารถศึกษาได้สําเร็จตามหลักสูตร  และได้กําหนดจัดทํา โครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน  ดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชา ดําเนินการตามโครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน
ทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ือแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา จัดโครงการควบคุมความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์สําหรับสถานศึกษา โครงการ To 
Be Number One  การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยจัดรายวิชาเพศศึกษา
ให้นักเรียนได้เรียน  มีการกํากับติดตามการหยุดเรียนและมาสายของผู้เรียนเป็นประจําทุกวัน  นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองมาปรึกษาหาทางออกร่วมกันกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายกิจกรรม 
เพ่ือหาสาเหตุและร่วมกันแก้ไขปัญหา   โดยมีการสรุปผลการดําเนินการไว้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง กันยายน   ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์   อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  
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ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 ผู้เรียนท้ังหมด ทุกสาขาวิชา/สาขางานท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า ได้ผลร้อยละ        อยู่ในระดับ       

ระดับ ปวส.   

 

หลักสูตร/ประเภท

วิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 รวมทุกช้ันปี 

แร
กเ

ข้า
เม

ือ่ป
ี25

54
 

ยอ
ดป

ัจจุ
บัน

 

ร้อ
ยล

ะ 

แร
กเ

ข้า
เม

ือ่ป
ี25

53
 

ยอ
ดป

ัจจุ
บัน

 

ร้อ
ยล

ะ 

แร
กเ

ข้า
 เม

ือ่ป
ี25

52
 

ยอ
ดป

ัจจุ
บัน

 

ร้อ
ยล

ะ 

แร
กเ

ข้า
 

ยอ
ดป

ัจจุ
บัน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ปวช./พาณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 
77 76 1.30 124 74 40.32 69 58 15.94 270 208 22.96 

การขาย 
35 30 14.29 33 16 51.52 14 10 28.57 82 56 31.71 

คอมพิวเตอร์ฯ 
313 285 8.95 332 215 35.24 214 123 42.52 859 623 27.47 

ธุรกิจค้าปลีก 
8 7 12.50 13 8 38.46 39 24 38.46 60 39 35.00 

ปวช./อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ยานยนต์ 
205 188 8.29 194 116 40.21 206 96 53.40 605 400 33.88 

ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้ากําลัง 
47 39 17.02 45 32 28.89 30 25 16.67 122 96 21.31 

อิเล็กทรอนิกส์ 
71 63 11.27 75 51 32.00 32 23 28.13 178 137 23.03 

ปวช./อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

การโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

การโรงแรม 
55 53 3.64 71 45 36.62 72 51 29.17 198 149 24.75 

รวม ปวช. 811 741 8.63 887 557 37.20 676 410 39.35 2,374 1708 28.05 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

นักเรียน - ช้ันปีที่ 1 นักเรียน - ช้ันปีที่ 2 รวมนักเรยีนทุกช้ันปี 

แร
กเ

ข้า
 

ยอ
ดป

ัจจุ
บัน

 

ร้อ
ยล

ะ 

แร
กเ

ข้า
 

ยอ
ดป

ัจจุ
บัน

 

ร้อ
ยล

ะ 

แร
กเ

ข้า
 

ยอ
ดป

ัจจุ
บัน

 

ร้อ
ยล

ะ 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ปวส. / บริหารธุรกิจ การบัญชี - 97 87 10.31 82 77 6.10 179 164 8.38 ดี 

การตลาด - 55 41 25.45 57 50 12.28 112 91 18.75 ดี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 155 142 8.39 155 136 12.26 310 278 10.32 ดี 

ปวส. / อุตสาหกรรม เครือ่งกล เทคนิคยานยนต ์ 80 62 22.50 69 52 24.64 149 114 23.49 ดี 

ไฟฟา้กําลัง เครือ่งกลไฟฟ้า 49 41 16.33 44 35 20.45 93 76 18.28 ดี 

อิเล็กทรอนิกส ์ เทคนิคคอมพวิเตอร ์ 22 21 4.55 0   22 21 4.55 ดี 

ระบบโทรคมนาคม 0   32 31 3.13 32 31 3.13 ดี 

ปวส./ อุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว การโรงแรมและบริการ - 83 65 21.69 47 44 6.38 130 109 16.15 ดี 

ปวส.เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ - 18 18 0.00 0 0  18 18 0.00 

ดี 

รวม ปวส. 559 477 14.67 486 425 12.55 1045 902 13.68 ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. 3419 2610 23.66 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่  30  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกับแรกเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนแรก
เข้าในแต่ละปีการศึกษา จากแผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2556  แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 
2554 ได้มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้  
ทักษะวิชาชีพ สามารถศึกษาได้สําเร็จตามหลักสูตร  และได้กําหนดจัดทํา โครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน  ดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชา ดําเนินการตามโครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน
ทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ือแก้ปัญหาการ
ออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา จัดโครงการควบคุมความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์สําหรับสถานศึกษา โครงการ To 
Be Number One  การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยจัดรายวิชาเพศศึกษา
ให้นักเรียนได้เรียน  มีการกํากับติดตามการหยุดเรียนและมาสายของผู้เรียนเป็นประจําทุกวัน  นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองมาปรึกษาหาทางออกร่วมกันกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายกิจกรรม 
เพ่ือหาสาเหตุและร่วมกันแก้ไขปัญหา   โดยมีการสรุปผลการดําเนินการไว้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง กันยายน   ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์   อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
    ผู้เรียนทั้งหมด ทุกสาขาวิชา/สาขางานท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา้ในแต่ละปีการศึกษา    
ผู้เรียนท้ังหมด ทุกสาขาวิชา/สาขางานท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า ได้ผลร้อยละ 9.87  อยู่ในระดับ  ดี 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 รวมทุกช้ันปี 

แร
กเ
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งค

ัน 
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ะ 
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กเ

ข้า
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งค

ัน 

ร้อ
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ะ 

แร
กเ

ข้า
 

ออ
กก

ลา
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ัน 

ร้อ
ยล

ะ 

แร
กเ

ข้า
 

ออ
กก

ลา
งค

ัน 

ร้อ
ยล

ะ 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
น 

ปวช./พาณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 77 1 1.29 77 3 3.89 59 1 1.69 213 5 2.30 ดี 

การขาย 35 5 14.28 18 2 11.11 11 1 9.09 64 8 9.75 
ดี 

คอมพิวเตอร์ฯ 313 28 8.94 229 14 6.00 135 12 8.88 677 54 8.19 
ดี 

ธุรกิจค้าปลีก 8 1 12.5 10 2 20 26 2 7.69 44 5 2.44 
ดี 

ปวช./อุตสาหกรรม เครือ่งกล ยานยนต์ 205 17 8.29 122 6 4.91 110 14 12.72 437 37 8.24 
ดี 

ไฟฟา้และ

อิเล็กทรอนิกส ์

ไฟฟา้กําลัง 47 8 17.02 35 3 8.57 27 2 7.40 109 13 13.68 
ดี 

อิเล็กทรอนิกส ์ 71 8 11.26 55 4 7.27 25 2 8 151 14 10.07 
ดี 

ปวช./อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

การโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว 

การโรงแรม 55 2 3.63 47 2 4.25 54 3 5.55 156 7 4.24 ดี 

รวม ปวช. 811 70 8.63 593 36 6.07 447 37 8.27 1,851 143 7.73 ดี 
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ระดับ ปวส.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

นักเรียน - ช้ันปีท่ี 1 นักเรียน - ช้ันปีท่ี 2 รวมนักเรียนทุกช้ันปี 

แร
กเ

ข้า
 

ออ
กก

ลา
งค

ัน 

ร้อ
ยล

ะ 

แร
กเ

ข้า
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ัน 
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ะ 
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ัน 
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ะ 

ผล
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รป
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เมิ
น 

ปวส. / บริหารธุรกิจ การบัญชี - 97 10 10.30 82 5 6.09 179 15 8.37 ด ี

การตลาด - 55 14 25.45 57 7 12.28 112 21 18.75 
ด ี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 155 13 8.38 155 19 12.25 310 32 10.32 
ด ี

ปวส. / อุตสาหกรรม เครือ่งกล เทคนิคยานยนต ์ 80 18 22.5 69 17 24.63 149 35 23.48 
ด ี

ไฟฟา้กําลัง เครือ่งกลไฟฟ้า 49 8 16.32 44 9 20.45 93 17 18.27 
ด ี

อิเล็กทรอนิกส ์ เทคนิคคอมพวิเตอร ์ 22 1 4.54 - - - 22 3 13.63 
ด ี

ระบบโทรคมนาคม - - - 32 1 3.12 32 1 3.12 
ด ี

ปวส./ อตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว 

การโรงแรมและ

บริการ 

- 83 18 21.68 47 3 6.38 130 21 16.15 
ด ี

ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- 18 0 0 - - - 18 0 0 

ด ี

รวม ปวส. 559 82 14.66 486 61 12.55 1,045 143 13.68 ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. 2,896 286 9.87 ด ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 31 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จาก แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 ได้มีการประชุมวาง
แผนการดําเนินงานและได้กําหนดจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา และฝ่ายวิชาการวิชาชีพ ได้ดําเนินการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน โดยจัดโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาคุณธรรมจริยธรรม วิชา
ศาสนากับสังคม ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการให้กับนักเรียนทุกคน พัฒนาโครงการ
กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ปลูกฝังสามัญสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  สาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ครบทุกสาขา  ได้ผลร้อยละ 100  อยู่ในระดับ  ดี 
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ตารางสรปุผลมาตรฐานท่ี 3 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

27. การจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

ดี   มากกว่า 25 ครั้งต่อปี 
พอใช้   20-25 ครั้งต่อปี 
ปรับปรุง น้อยกว่า 20 ครั้งต่อปี 

30.76 ครั้งต่อปี    

28. การจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพ
ติดให้กับผู้เรียน 

ดี   2 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและ
จํานวนผู้เรียนท่ีได้รับการตรวจ 
มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้  1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่า
และจํานวนผู้เรียนท่ีได้รับการ
ตรวจ มากกว่าร้อยละ 80-90 
ปรับปรุง 1 คร้ังต่อปีหรือมากกว่า
และจํานวนผู้เรียนท่ีได้รับการ
ตรวจ น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่
มีการตรวจ 

ร้อยละ 95.20    

29.ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคัน
เม่ือเทียบกับแรกเข้า 

ดี   น้อยกว่าร้อยละ 30 
พอใช้   ร้อยละ 31-40 
ปรับปรุง มากกว่า ร้อยละ 40 

ร้อยละ 23.66    

30. ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคัน
เม่ือเทียบกับแรกเข้าในแต่ละปี
การศึกษา 

ดี   น้อยกว่าร้อยละ10 
พอใช้   ร้อยละ 11-15 
ปรับปรุง มากกว่า ร้อยละ 15 

ร้อยละ 9.87    

31. กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี 
และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ดี   มากกว่าร้อยละ 80 
พอใช้   ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ75 

ร้อยละ 100    
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มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสู่สงัคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 32 ประสิทธิผลของการให้บริการ วิชาการหรือวิชาชีพและการพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามสาขาวิชาชีพ 
 

ความตระหนกั(Awareness) 
 วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  โดยเน้นผ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน อย่างต่อเน่ือง วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน มีการ
ประชุมวางแผนโดยจัดทํา แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 และกําหนดจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ
บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น  โครงการสัมพันธ์ชุมชน  โครงการโรงเรียนพ่ีสู่โรงเรียนน้อง  ดําเนินงาน 
 

ความพยายาม (Attempt)  
  ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมและแผนกวิชาทุกวิชาได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และโครงการการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา
ได้มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์และทําคุณประโยชน์ให้กับสังคม ได้ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชนตาม โครงการ/กิจกรรม โดยให้ผู้เรียนทุกคน ทุกสาขาวิชาได้เข้าร่วมทุกคนตามแผนที่วางไว้ โดยได้นํา
ข้อเสนอแนะของชุมชนหรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 ประสิทธิผลของการให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และการฝกึ

ทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนในระดับช้ัน ปวช. และ ปวส.ปฏิบติัได้ ครบ 2  ข้อ อยู่ในระดับ ดี 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ ประเภทวิชา / สาขาวิชา สาขางาน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวนโครงการท่ี
บริการวิชาการวิชาชีพ 

ผลการ
ประเมิน จํานวน ร้อยละ 

ปวช พาณิชยกรรม /พาณิชยการ การบัญชี 213 150 70.42 6 ดี 
 การขาย 64 45 70.31 6 ดี 
 คอมพิวเตอร์ฯ 677 480 70.90 6 ดี 
 ธุรกิจค้าปลีก 40 28 70.00 6 ดี 
อุตสาหกรรม / เครื่องกล ยานยนต ์ 437 306 70.02 6 ดี 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 109 77 70.64 6 ดี 
 อิเล็กทรอนิกส์ 151 106 70.20 6 ดี 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/การโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรม 160 115 71.88 6 ดี 

รวม ปวช. 1851 1307 70.61 6 ดี
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ระดับ ประเภทวิชา / สาขาวิชา สาขางาน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จํานวนโครงการท่ี
บริการวิชาการวิชาชีพ 

ผลการ
ประเมิน จํานวน ร้อยละ 

ปวส บริหารธุรกิจ / การบัญชี  179 126 70.39 6 ดี 
                  การตลาด - 112 89 79.46 6 ดี 
                  คอมพวิเตอร์ธุรกิจ - 310 217 70.00 6 ดี 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เทคโนโลยี
สารสนเทศ                    

- 
18 13 72.22 6 ดี 

อุตสาหกรรม /เครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ 149 105 70.47 6 ดี 
                 ไฟฟ้ากาํลัง เครื่องกลไฟฟ้า 93 66 70.97 6 ดี 
                 อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 22 16 72.73 6 ดี 
 ระบบโทรคมนาคม 32 23 71.88 6 ดี 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / การโรงแรมและบริการ - 130 91 70.00 6 ดี 

รวม ปวส. 1045 746 71.39 6 ดี 
รวม ปวช.และ ปวส. 2896 2053 70.89 6 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 33 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ 
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบประมาณดําเนินการทั้งหมด 

 
ความตระหนกั(Awareness) 
 วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบประมาณดําเนินการทั้งหมด โดยจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 
2554  มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและได้กําหนดจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่  
โครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถ่ิน  โครงการสัมพันธ์ชุมชน  โครงการโรงเรียนพ่ีสู่โรงเรียนน้อง  ดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม(Attempt) 

ฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมและแผนกวิชาทกุวิชา ได้ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ในการจัดทําโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถ่ิน  โครงการสัมพันธ์ชุมชน  โครงการโรงเรียนพ่ีสู่โรงเรียนน้อง  
ทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามแผนที่วางไว้ 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยมี
การได้ดําเนินการและสรุปผลการดําเนินการเพื่อการพัฒนาเป็นประจําทุกปี 

 
ผลสัมฤทธิ์(Achievement) 

ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฯ มีดังน้ี 

งบประมาณทั้งหมด 
(ไม่รวมงบลงทุน) 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ 

 
ร้อยละ 

 
ผลการประเมิน 

28,960,520.88 330,889.00 1.14 ดี 
งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน ร้อยละ 1.14  อยู่ในระดับ  ดี 
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ตารางสรปุผลมาตรฐานท่ี 4 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

32. ประสิทธิผลของการ
ให้บริการ วิชาการหรือวิชาชีพ 
และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ตามสาขาวิชาชีพ 

ดี   มีการดําเนินการครบท้ัง 2 ข้อ 
พอใช้   มีการดําเนินการครบท้ัง 2 
ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งตํ่ากว่าท่ี
กําหนด 
ปรับปรุง ดําเนินการไม่ครบหรือข้อ
ใดข้อหนึ่งตํ่ากว่าท่ีกําหนด 

ครบทั้ง 2 ข้อ 
ร้อยละ 70.89 

   

33. ร้อยละของงบประมาณใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ให้บริการวิชาชีพ/ฝึกทักษะ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน ต่อ
งบประมาณดําเนินการท้ังหมด 

ดี   มากกว่าร้อยละ 0.20 
พอใช้   ร้อยละ 0.11-0.20 

ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ0.11 
ร้อยละ 1.14    
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มาตรฐานท่ี 5   นวัตกรรมและการวิจยัและการสรา้งองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 34 จํานวนผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นําไปใช้ประโยชน์  
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ของนักศึกษา จากหลักสูตรการเรียนการสอน ได้มีการประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 สนับสนุนให้มีการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงาน ซึ่งมีแผนการเรียน ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา และได้จัดทําโครงการ ได้แก่  
โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมโครงงานวิชาชีพ กิจกรรมประกวดและประเมินผลการจัดทํา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม(Attempt) 
   ฝ่ายวิชาการวิชาชีพ ร่วมกับแผนกวิชา ได้ดําเนินตามแผนในการจัดทําโครงการพัฒนางานด้วยงานวิจัย
และนวัตกรรม    ทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  โครงงานของแต่ละสาขาวิชา/
สาขางาน และจัดส่งผลงงานเข้าประกวดในระดับต่างๆที่มีโอกาส มีการดําเนินการและสรุปผลการดําเนินการ ในแต่ละ
สาขาวิชา นําผลมาพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
   

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  

ระดับ ประเภทวิชา / สาขาวิชา สาขางาน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จํานวนผลงาน/โครงงาน
วิชาชีพ 

ปวช.3 พาณิชยกรรม /พาณิชยการ การบัญชี 59 18 
 การขาย 11 4 
 คอมพิวเตอร์ฯ 135 42 
 ธุรกิจค้าปลีก 26 8 
อุตสาหกรรม / เคร่ืองกล ยานยนต์ 54 16 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง 27 8 
 อิเล็กทรอนิกส ์ 25 7 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว/การโรงแรมและการท่องเท่ียว การโรงแรม 110 31 

รวม ปวช. 447 134 
ปวส.2 บริหารธุรกิจ / การบัญช ี - 82 41 

                  การตลาด - 57 29 
                  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 155 70 
อุตสาหกรรม /เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์ 69 32 
                 ไฟฟ้ากําลัง เคร่ืองกลไฟฟ้า 44 15 
                อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 32 7 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว / การโรงแรมและบริการ - 47 19 

รวม ปวส. 486 213 
รวม ปวช.และ ปวส. 933 347 
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หลักสูตร/ประเภท
วิชา/สาขาวิชา 

จํานวนสาขา
งานท้ังหมด 

จํานวนสาขางานท่ีมี
นวัตกรรมฯ * ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
(1) (2) (2)x100 

(1) 
ปวช. 8 8 100.00 ดี 
ปวส. 9 9 100.00 ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. 17 17 100.00 ดี 
สาขาวิชา/สาขางาน  ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส.  ที่มกีารจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ

โครงงาน  ครบทั้ง 17 สาขาวิชา ได้ผล   รอ้ยละ 100  อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 35 จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 

นําไปใช้ประโยชน์ 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานท่ีเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ของครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จากหลักสูตรการเรียนการสอน ได้มีการ
ประชุมวางแผนการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 สนับสนุนให้มีการจัดทํา 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ได้แก่  โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ การทํางานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่าง
ต่อเน่ือง 
 

ความพยายาม(Attempt) 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับฝ่ายวิชาการวิชาชีพและสํานักประกันคุณภาพ ร่วมกับแผนกวิชา ได้ดําเนิน
ตามแผนในการจัดทําโครงการพัฒนางานด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  โดยมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอน บุคลากรได้สร้าง
สื่อการเรียนการสอน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานนอกสถานที่ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรของครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จัดให้มีการนําเสนอผลงงานวิจัยของครู
ในการประกวดงานวิจัยและการส่งผลงงานครูเข้าประกวดภายนอกที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ประสบการณ์และเผลแพร่ผลงงานอย่างต่อเน่ือง 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรือโครงงาน อย่างน้อย 2 ช้ิน/คน/ปีการศึกษา ของครู ร้อยละ  85.71  อยู่
ในเกณฑ์  ดี 

แผนกวิชา จํานวนคร ู ผลงงานท่ีต้องการ จํานวนผลงงาน ร้อยละ 
สามัญ 8 16 16 100.00 
การบัญชี 5 10 10 100.00 

การขาย-การตลาด 5 10 10 100.00 

คอมพิวเตอร์ 6 12 12 100.00 

การโรงแรม 11 22 20 100.00 

ไฟฟ้ากําลัง 10 20 20 100.00 

อิเล็กทรอนิกส ์ 4 8 8 100.00 

ช่างยนต์และเทคนิคพ้ืนฐาน 17 34 34 100.00 

ครูพิเศษประจํา/สังกัดฝ่าย 11 22 15 68.18 
รวมทั้งหมด 84 168 144 85.71 
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ตัวบ่งชี้ที่ 36 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลและประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร ่

ต่อสาธารณะ 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด 
การเผยแพร่ระดับชาติ และ/หรือการใช้งานประโยชน์ทางวิชาชีพของสถานศึกษา จากหลักสูตรการเรียนการสอน ได้มี
การประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 และได้
กําหนดโครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการพัฒนางานด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  โครงการเผยแพร่ผลงานและ
ความสามารถ  ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับฝ่ายวิชาการวิชาชีพและสํานักประกันคุณภาพ ร่วมกับแผนกวิชาได้ดําเนินการให้
ผู้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.   จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
จัดทําเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยได้นําผลงงานของครูเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของวิทยาลัยและการส่งผลงงานเข้า
ประกวดภายนอกวิทยาลัย ในส่วนของผลงานนักศึกษาได้ส่งเข้าประกวดของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และได้ส่งผลงานเข้าร่วมงานวันวิชาการของโรงเรียนต่างๆในพ้ืนที่อําเภอบางละมุง
และจังหวัดใกล้เคียง ในการบริการความรู้และนําผลงงานไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัยและโครงงาน ของครูและผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและ
เผยแพร่ ในปีการศึกษา 2554  จําแนกตามหลักสูตร  
 

หลักสูตร 

จํานวนผลงานของครู 
ที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัล 

จํานวนผลงานของผู้เรยีน 
ที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัล 

รวม งานวิจัย 
 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย 

โครงงาน
วิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 144* - 1** 25  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 2** 10 

รวม 144 38 182 
• ผลงงานครูเผยแพร่ผา่นเว็บไซด์วิทยาลัยและจากส่งเข้าประกวดภายนอก ** ผลงงานนักเรียนนวัตกรรมได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ีเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของ
อาจารย์และนักศึกษา และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. จํานวน 182ช้ิน อยู่
ในระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 37  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ 

โครงงานต่องบประมาณดําเนินการทั้งหมด 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน  จาก แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2556  ได้มีการประชุมวาง
แผนการดําเนินงานร่วมกันจัดทํา งบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554  และได้กําหนดจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่  
โครงการพัฒนางานด้วยงานโครงงาน  โดยมีงบประมาณที่ใช้จริงในการสร้าง  พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานทุกสาขาวิชา/สาขางาน  สามารถนําเสนองบประมาณในการดําเนินการและสรุป
งบประมาณที่ใช้จริงและปลการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
จํานวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริง ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และ

โครงงานต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน) 

จํานวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
(ไม่รวมงบลงทุน) 

 

จํานวนงบประมาณที่ใช้ในงาน
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงาน 

คิดเปน็ร้อยละ 
ผล       

การประเมิน 

28,960,528.88 362,006.00 1.25 ดี 
 

งบประมาณที่ใช้จริงในการดําเนินการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์     งานวิจัย 
และโครงงาน คิดเป็นร้อยละ 1.25  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
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ตารางสรปุผลมาตรฐานท่ี 5 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

34. จํานวนผลงานท่ีเป็น
โครงการทางวิชาชีพ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้
นําไปใช้ประโยชน์ 

ดี   ร้อยละ 100 
พอใช้   ร้อยละ 75-99 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ75 

ร้อยละ 100    

35. จํานวนผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของครู 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และนําไปใช้ประโยชน์ 

ดี   ร้อยละ 80 
พอใช้   ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ75 

144 ช้ิน 
ร้อยละ 85.71 

   

36. ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับรางวัลและ
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ดี   มากกว่า 2 ชิ้น/สาขางาน 
พอใช้   1 ชิ้น/สาขางาน 
ปรับปรุง  น้อยกว่า 1 ชิ้น/สาขางาน 

182 ช้ิน 
ครบทุกสาขา 

   

37. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้
ในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานต่องบประมาณ
ดําเนินการท้ังหมด 

ดี   มากกว่าร้อยละ 1.00 และมีการ
เผยแพร่มากกว่า 3 ตั้ง และ 3 
ช่องทาง/ผลงาน 
พอใช้  น้อยกว่าร้อยละ 0.50-1.00
และมีการเผยแพร่มากกว่า 3 ตั้ง 
และ 3 ช่องทาง/ผลงาน 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 0.50และ
มีการเผยแพร่น้อยกว่า 2 ตั้ง และ 2 
ช่องทาง/ผลงาน 

ร้อยละ 1.25    
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มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 38 ระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศกึษา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   คณะกรรมการสถานศึกษามีการใช้ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ โดยกําหนดแผนภูมิบริหารโรงเรียนที่แสดงถึง
การกระจายอํานาจในการบริหารท่ีชัดเจน  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดจุดมุ่งหมาย  เป้าหมายโดย
ร่วมกันดําเนินตามแผนพัฒนา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556)   จัดทาํแผนปฏิบัติงานประจําปี 2554 มอบหมายงาน
ให้บุคลากรมสีว่นร่วมในการบริหารการศึกษา โดยใช้คําสั่งโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  กําหนดให้ทุกแผนก/ทกุฝ่าย 
มีการจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ  วางแผนงาน กํากับ ติดตามงาน เป็นประจําทุกเดือน  ส่งเสริม  ความร่วมมือของ
บุคลากร  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ให้เข้ามามสีว่นร่วมในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกของโรงเรียน ร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในงานที่เก่ียวข้อง
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง   ผู้บริหารกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   วิทยาลัยมีการสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้การดําเนินการของสถานศึกษา  มีการ
กํากับดูแล มีการตรวจติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีบทบาท
และปฏิบัติหน้าที่ มีการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนประจําปี และมีการดําเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 ระดับคุณภาพการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ดําเนินการ ครบ 5ข้อ  เทียบเกณฑ์อยู่ใน
ระดับ ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 39 ความพึงพอใจของการพัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่น 
ของสถานศึกษา 

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ ของผลการดําเนินงานที่สะท้อนให้ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมท้องถิ่น โดยร่วมกันดําเนินตามแผนพัฒนา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556)   จดัทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 2554 โดยจัดทําโครงการประเมินผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ของโรงเรียน กิจกรรมวัดความ
พึงพอใจผู้ปกครอง/ชุมชน และท้องถิ่น ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   วิทยาลัยมีการวัดผลการดําเนินงานโดยการประเมินความพึงพอใจ ของผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และสังคมท้องถิ่น ถึงการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเด่นและจุดเน้นของสถานศึกษา โดย
จัดทําโครงการประเมินผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ของโรงเรียน กิจกรรมวัดความพึงพอใจผู้ปกครอง/
ชุมชน และท้องถิ่น  
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
มีคะแนน 3.62     อยู่ในเกณฑ์    ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 40 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ โดยกําหนดแผนภูมิบริหารโรงเรียนที่แสดงถึงการกระจาย
อํานาจในการบริหารท่ีชัดเจน  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดจุดมุ่งหมาย  เป้าหมายโดยร่วมกันดําเนิน
ตามแผนพัฒนา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556)   จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 2554 มอบหมายงานให้บุคลากรมสีว่น
ร่วมในการบริหารการศึกษา   ผู้บริหารกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  ผู้บริหาร  ดําเนินการบริหารการศึกษาโดยใช้ภาวะผู้นําและมีวิสัยทัศน์ เพ่ือผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในวิทยาลัย  และจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ดังนี้  
   1. การกระจายอํานาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน 
   2. ผลการดําเนินงานที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ ์
   3. การมีส่วนรว่มและการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย รับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเน่ือง 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   4. บริหารจัดการอัตรากําลัง สัดส่วนครูต่อผูเ้รียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ครบทุกสาขางาน  
    
   5. อัตราส่วนของผู้สําเร็จการศึกษาต่อผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ทุกสาขางาน 
   6. ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ สื่อการสอนเพียงพอ ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา 
   7. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาคมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
   8. นําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 
   กําหนดให้ทุกแผนก/ทุกฝ่าย มีการจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ  วางแผนงาน กํากับ ติดตามงาน เป็น
ประจําทุกเดือน  ส่งเสริม  ความร่วมมือของบุคลากร  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาได้
ดําเนินการครบ 6 ข้อ  เทียบเกณฑ์อยู่ในระดับ พอใช ้
 
 
 
 
 
 



 

 

107

 

ตัวบ่งชี้ที่ 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

ความตระหนกั(Awareness) 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการปฏิบัติตามข้อบังคับ   คุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้จัดทําโครงการ
ต่างๆ ได้แก่  โครงการการศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กิจกรรมอบรมและพัฒนาบคุลากร กิจกรรม
ศึกษาดูงานตรงตามสาขาวิชาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาชีวิตครู ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดําเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  โดยฝ่ายบุคลากรกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ได้แก่ จัดทําคู่มือ
ระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการบริหารโรงเรียน การจัดทําคู่มือครูตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   มีการ
จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ      1. สถิติเวลาการปฏิบัติงาน  2. 
ผลงาน  3. คุณลักษณะประจําตัวและความร่วมมือทั่วไป มีการจัดทําคู่มือการประเมินบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548  มีการประเมินผลบุคลากรทุกคน
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลสําหรับ
ครูดีเด่นประจําปี 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
จํานวนและร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

บุคลากร 

จํานวนบุคลากร 

ผลการประเมิน 
บุคลากรท้ังหมด 

บุคลากรท่ีปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  

คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหาร 
ครู 
บุคลากรสนับสนุน 

13 
84 
18 

13 
84 
18 

100.00 ดี 

รวม 115 115 100.00  
 ครูที่ผ่านการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548  และ
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ได้ผลร้อยละ 100  อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 42   คุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
 วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา  จากแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 - 2556 ได้มีการประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2554 ดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร โดนงานฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน  
โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน มีผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประสานกันเป็นเครือข่ายและ จัดทไโครงการต่างๆ ได้แก่  
โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายใน  โครงการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการ  การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  การประเมินความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการ  การประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของผู้เรียนด้วยโปรแกรมสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบบริหารจัดการข้อมูล มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ปฏิบติัได้ 5 ข้อ  อยู่ในระดับ ดี 
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ตารางสรปุผลมาตรฐานท่ี 6 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

38. ระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ดี   ปฏิบัติครบ 5 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
ปรับปรุง  น้อยกว่า 4 ข้อ 

ปฏิบัติ  
ครบ8 ข้อ 

   

39. ความพึงพอใจของการพัฒนา
สถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา 

ดี   มีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 3.51 
พอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00-3.50 
ปรับปรุง  มีคะแนนเฉลี่ยน้อย
กว่า 3.00 

คะแนนเฉล่ีย
3.62 

   

40. ผลการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 

ดี   ปฏิบัติ 7-8 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 6-7 ข้อ 
ปรับปรุง  น้อยกว่า 6 ข้อ 

ปฏิบัติ 6 ข้อ    

41. ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ดี   มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้   ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ75 

ร้อยละ 100    

42. คุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 

ดี   ปฏิบัติข้อ 1-4 หรือปฏิบัติท้ัง 
5 ข้อ  
พอใช้  ปฏิบัติข้อ 1-3 
ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1-2 หรือ
ไม่ได้ดําเนินการ 

ครบ 5ข้อ    
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มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบ วิธีการ 
ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมิน คุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ 
คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ์การ 
ประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ และการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาที่จะส่งผล
ให้ผู้เรียน และผู้จบการศึกษา ได้กําหนดจัดทําโครงการต่างๆ ได้แก่  โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอักษร
เทคโนโลยีพัทยา  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประกันภายนอก แผนกวิชาร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดโดยมีสํานักงานประกันคุณภาพภายในขึ้น แต่งต้ังหัวหน้าสํานักงานประกันคุณภาพ
ภายใน  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  จัดทําแผนงานและงบประมาณการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน   คู่มือการประกันคุณภาพภายใน   มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ   จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 
3 ปี (2554 - 2556)   โดยในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยได้จัดทํามาตรฐานวิทยาลัย ฉบับที่ 2 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขต้อจาก
ฉบับแรกที่ใช้มาแล้ว 2 ปี เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  มีการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการของวิทยาลัย ที่วิทยาลัยได้แต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน   การจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)   มีการจัดทําเว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในของวิทยาลัย อย่างต่อเน่ือง 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  ปฏิบัติได้ 5  ข้อ   อยู่ในระดับ  ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 44     ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลยัเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 

ความตระหนกั  (Awareness)  
  วิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมท้ัง สาธารณชน มี
การนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมี
การดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  สํานักงานประกันคุณภาพภายใน  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  โดยจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน   แผนการประกันคุณภาพภายใน  การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี  และรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง
และสาธารณชน  โดยการนําเสนอข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายในบนเว็บไซต์ของสํานักงานประกันคุณภาพ
ภายใน    มกีารจัดพิมพ์รายงานประจําปี (Annual  Report)  เพ่ือแจกจ่ายเผยแพร่สู่สาธารณชนอีกช่องทางหน่ึง     
และมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement)  
 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน จากทั้งหมด 4 ข้อพบว่า 

1. วิทยาลัยมีความตระหนักและพยายามในการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อกําหนด 
2. ผลการประเมนิของสถานศึกษาแต่ละมาตรฐานมีพัฒนาดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาตังบ่งช้ียบางตังยังไม่มี

พัฒนาการและลดลง ผลการดําเนินการข้อที่ 2 จึงไม่ประสบผลตามมาตรฐานตัวบ่งช้ีของวิทยาลัย 
3. วิทยาลัยมีการนําผลการประเมินภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างบต่อเน่ือง 
4. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและมีสถานศึกษาอื่นเข้ามาดูงานด้านการประกันคุณภาพ 
 
จากผลการดําเนินงานดังกล่าววิทยาลัย  ปฏิบัติครบทัง้ 3 ข้อ  อยู่ในระดับ  พอใช ้
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ตารางสรปุผลมาตรฐานท่ี 7 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย     

เกณฑ์การประเมิน 
สัมฤทธผิลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

43. ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดี   มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
พอใช้  มีการดําเนินการ 4 ข้อ 
ปรับปรุง มีการดําเนินการ 3 
ข้อ 

ดําเนินการ 
ครบ 5ข้อ  

   

44. ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ดี   มีการดําเนินการครบ 4 ข้อ 
พอใช้  มีการดําเนินการ 3 ข้อ
แรก 
ปรับปรุง มีการดําเนินการไม่
ครบ 3 ข้อแรก 

ดําเนินการ 
ครบ3 ข้อ 
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ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรปุ 
  การประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัย  พบว่า มาตรฐานและตัวบ่งช้ีต่างๆ วิทยาลัยมีผลการ
ดําเนินงานในระดับดี  แต่มีบางมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่วิทยาลัยยังดําเนินการได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6    ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
                อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 25 อัตราส่วนของผู้สอนประจําทีม่ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนใน แต่ละสาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 40 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  จากผลการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้กําหนดการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ สอศ. และ สมศ.  โดยจะนําไปกําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจําปีของโรงเรียน  ซึ่งได้กําหนดรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ต้องเร่งและเป็นประเด็นสําคัญไว้เพ่ือการ
ดําเนินการในปีการศึกษาต่อไป  พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 
ด้านพัฒนาผูเ้รียน 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานโดยเน้นการมีส่วนรว่มของทําภาคส่วนให้ครบทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
2. การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานตามสาขาวิชา/สาขางานให้เกิดประโยชน์

ภายนอกกับชุมชน 
3. การส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  งานวิจัยและโครงงานวิชาชีพสู่ภายนอก 
4. การจัดหาผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนตามสาขาวิชา/สาขางาน 
5. การพัฒนาการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
6. การทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนาตามหน่วยงานต่างๆ   
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
3. สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ 

1. การจัดหาผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในโรงเรียน 
2. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการตามสาขาวิชา/สาขางาน 
3. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากสถานประกอบการ  หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. โครงการนิเทศการสอน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา 
5. โครงการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้เป็นเครือข่ายที่มคีุณภาพ 
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คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 

คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายนิคม  หมดราคี   ประธาน 
2. ดร.มัลลิกา    หมดราคี   รองประธาน 
3. นางผุสดี  แจ่มจํารัส   กรรมการ 
4. นางวรรณา    ยุติศรี    กรรมการ 
5. ดร.ปวีณา      หมดราคี   กรรมการ 
6. ดร.วิมลรัตน์    บุญชู     กรรมการ 
7. นายภัทรพล   ปลงไสว    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.  นายภัทรพล   ปลงไสว    ประธาน 
2.  นางสาวสุนิษา   นามเกิด              รองประธาน 
3.  นางสาวไพรสุดา      หมั่นหาดี   กรรมการ 
4.  นายเกรียงศักด์ิ    ไชยภาพ    กรรมการ 
5. นายวีรวัฒก์    นิลโมจน์    กรรมการ 
6.  นางสาวนงค์นุช   สมุทรดนตรี   กรรมการ 
7.  นางชาญา    สมแก้ว               กรรมการ                  
8.  นางสาวดวงดาว   นวลคํา                กรรมการ 
9. นายนพพร     วัฒนสิทธ์ิ   กรรมการ 
10.  นายบุญทัศน์    ศรีช่ืน             กรรมการ 
11. นางสาววัชราภรณ์  วงศ์สุนทร          กรรมการ 
12. นายมีชัย   ยังเจริญ            กรรมการ 
13. นายไพรวัลย์     นพตะนา      กรรมการ 
14. นางจันทร์ทิพา     ศรีพายัพ      กรรมการ 
15. นางวันวิสา    โรจนบุญธรรม      กรรมการ 
16. นางวัชรี    จันทร์กิติวัฒน์         กรรมการ 
17. นางสาวกรกมล   ทรงกรานต์   กรรมการ 

 18. นายสุรสิทธ์ิ    เพริศพร้ิง      กรรมการและเลขานุการ 
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