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คํานํา 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ หมวดท่ี ๖ มาตรฐานและการประกนั
คุณภาพการศกึษาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราท่ี ๔๘ 
กําหนดใหหนวยงานตนสังกดัและสถานศึกษาจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

 โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกํากบัของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน และหวัหนาแผนกวิชา
ตางๆ โดยรวบรวมวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ผลสรุปการประเมินโครงการและกิจกรรมของหนวยงานตางๆ  ใน
โรงเรียนตามแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาปการศึกษา ๒๕๔๙-
๒๕๕๓   เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซ่ึงจะเปนแนวทางการศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓  ของโรงเรียนและผูท่ีสนใจศึกษาขอมูลเพื่อการพัฒนาตอไป 
 
 
 
 

 
      โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 

          กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 

 

 



สารบัญ 
           หนา 
คํานํา 
สารบัญ 
บทท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐาน         ๑ 

ขอมูลท่ัวไป         ๑ 
ประวัติโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา       ๒ 
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ       ๓ 
เปาหมายของสถานศึกษา        ๕ 
โครงสรางการบริหาร        ๙ 
ขอมูลดานหลักสูตร จํานวนผูเรียน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา   ๑๓ 
ขอมูลบุคลากร          ๑๖ 
ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา ( ปการศึกษา ๒๕๕๒)    ๒๐ 

บทท่ี  ๒  สภาพการดําเนินการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๓ 
 สภาพการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา    ๒๓ 
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    ๔๒ 
 มาตรฐานท่ี ๑         ๔๓ 
 มาตรฐานท่ี ๒         ๖๐ 
 มาตรฐานท่ี ๓         ๗๑ 
 มาตรฐานท่ี ๔         ๗๗ 
 มาตรฐานท่ี ๕         ๗๙ 
 มาตรฐานท่ี ๖         ๘๒ 
บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน      ๘๕ 

ภาคผนวก          ๙๓ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๑ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ขอมูลท่ัวไป 
 ๑.๑ ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา      [รหัสสถานศึกษา  ๘๒๒๐๐๔๐๔] 
 ๑.๒ไดรับอนญุาตใหจดัต้ัง  ป พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
 ๑.๓ ปจจุบันตัง้อยูเลขท่ี        ๑๘๙/๓๐      หมูท่ี  ๑๑     ถนน   เทพประสิทธ์ิ       เมืองพัทยา    

ตําบล     หนองปรือ            อําเภอ  บางละมุง    จังหวดั   ชลบุรี   รหัสไปรษณีย   ๒๐๑๕๐ 
โทรศัพท ๐-๓๘๓๐-๐๑๖๔-๕      โทรสาร  ๐-๓๘๓๐-๐๖๒๖   
E-mail  aksorntechno@hotmail.com       Website http://aktechno.aksorn.ac.th 

       ๑.๔  ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด    ชลบุรี        เขต(ท่ี)    ๓ 
๑.๕ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

 อยูในยานธุรกจิการคา 
 ใกลสถานประกอบการภาคเอกชน 
 ใกลสถานประกอบการภาครัฐ 
 ใกลแหลงทองเท่ียวช้ันนําของประเทศ 
 ใกลสถานศึกษาระดับเดียวกัน 

 
๒. ขอมูลดานการบริหาร 

 ผูบริหาร  
ชื่อ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ขอมูลการดํารงตําแหนง 

๑)  ผูรับใบอนุญาต 
นายนิคม  หมดราคี 

ประกาศนยีบัตร
วิชาการศึกษา 

ประกาศนยีบัตร
วิชาการศึกษา 

ตั้งแต  
วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 
ถึงปจจุบัน  เปนเวลา  ๑๔ ป 

๒) ผูจัดการ 
นางมัลลิกา  จนัตะบุตร 
 

 
ปริญญาเอก 

( Ed.D) 

 
บริหารการศึกษา 

 

ตั้งแต 
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ 
ถึงปจจุบัน  เปนเวลา ๑๓ ป 

๓) ผูอํานวยการ 
นายสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข 

 
ปริญญาโท 

(คอ.ม.) 

 
บริหารอาชีวศึกษา 
 

ตั้งแต 
วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕  
ถึงปจจุบัน  เปนเวลา ๘ ป 

 
 



๒ 
 

๓.  ประวัติโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา เปนโรงเรียนหนึ่งในเครืออักษรกรุป ซ่ึงเปนกลุมโรงเรียน

เอกชน   ท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในเมืองพทัยา กอต้ังโดย อาจารยนิคม  หมดราคี  ผูรับใบอนุญาต      การ
จัดต้ังโรงเรียนไดจัดต้ังในรูปของบริษัท โดยใชช่ือวา   “บริษัทอักษรเทคโนโลยีพัทยา จํากัด” ทําการจด
ทะเบียนบริษทัในวนัท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ ๒๕๓๙ บนเนื้อท่ี ๖ ไร   บนถนนเทพประสิทธ์ิ   ต.หนองปรือ อ.
บางละมุง         จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย ๒๐๑๕๐   และ มีการพัฒนาเปนลําดับ ดังนี ้

ป พ.ศ. ๒๕๓๙ มีอาคารเรียน ๑ อาคาร คือ อาคารA และโรงฝกงาน เปดทําการสอนในหลักสูตรราช 
มงคล ระดับ  ปวส. ชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย  ชางยนต  ชางไฟฟา   
และชางอิเล็กทรอนิกส            

ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําการสรางอาคารเรียนเพิ่มข้ึน ๑ อาคาร   คือ    อาคาร B และเปล่ียนหลักสูตรเปน 
หลักสูตรอาชีวศึกษา รวมท้ังเปดหลักสูตรพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกการบัญชี
และการขาย  

 ป พ.ศ. ๒๕๔๒ กอสรางอาคารเอนกประสงคเพื่อใชเปนสนามบาสเก็ตบอล วอลเลยบอล   
และใชทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

ป พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนไดรวมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ทําการเปดศูนยการศึกษานอกสถาบัน
ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตและกอสรางหอประชุมโดยใชเปนศูนยศึกษาทางไกลดวย 
ระบบ  Vidio  Conference   และปรับขยายหองเรียนใหมีระบบปรับอากาศ  ครบทุกหอง  
ในปนี้ทางโรงเรียนไดเขารับการประเมินคุณภาพ เพือ่ขอการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากตนสังกดั คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนซ่ึงทางโรงเรียนไดรับการรับรองคุณภาพใน  ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา  และ ใน
ดานการกอสรางทางโรงเรียนไดเร่ิม กอสรางอาคารใหมอีก ๑ หลัง คือ อาคาร C  เปน
อาคาร ๓ ช้ันโดยใชเปนสถานศึกษาคอมพวิเตอร หองประชุมเล็ก หองเรียน หองบริการ
คอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ป พ.ศ. ๒๕๔๔  เปดทําการใชอาคาร C อยางเปนทางการและปรับโครงสรางการบริหารงานใหม    
โดยแบงหนาท่ีการบริหารงานออกเปน ๔   ฝายดังนี ้

  ๑. ฝายวิชาการ 
  ๒. ฝายสงเสริมการศึกษา 
  ๓. ฝายวางแผนและพัฒนา 
  ๔. ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ทางโรงเรียนไดจัดซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมบริเวณดานหลังของโรงเรียนอักษรเทพ 

ประสิทธ์ิเปนเนื้อท่ีประมาณ ๑๙ ไร โดยกอสรางเปนโรงฝกงาน  สนามกีฬา  ซ่ึงจะ 

 



๓ 
 

เร่ิมใชงานไดใน  ปการศึกษา ๒๕๔๖ รวมท้ังสรางหองรับรองเพ่ือใชสําหรับ การรับ 
สมัครนักเรียน  รับรองแขกของโรงเรียน และใชเปนหองประชุมผูบริหาร  ท้ัง 
สรางอาคารใหมเพิ่มเติมอีก ๑ หลังเปนอาคาร ๔ ช้ัน เพือ่จัดต้ังเปนศูนยวิทยบริการ 
ประกอบดวย หองสมุด  และศูนยภาษาตางประเทศ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางโรงเรียนเปดหลักสูตรเพิ่ม ๒ หลักสูตร ๑ ประเภทวิชา ๒ สาขาวชิา ๔ สาขางาน คือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
(หลักสูตรทวภิาคี:DVT) มี ๑ สาขาวิชา ๑ สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว   สาขางานการโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว(หลักสูตรทวิภาคี: DVT) มี ๑ สาขาวิชา ๓ สาขา
งาน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม   สาขางาน
แมบานโรงแรม   และสาขางานครัวโรงแรม 

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนไดกอสรางอาคารโรงภาพยนตรเปนอาคาร # ช้ัน โดยช้ันลางเปนท่ีนั่งพักผอน 
และติดต้ังระบบอินเตอรเน็ทไรสายจํานวน ๑๐ จุดใหบริการสืบคนหาความรูเพิ่มเติม
เวลาวางและช้ัน ๒ เปนหองประชุมและจดักิจกรรม มีความจุ ๖๐๐ ท่ีนั่ง 

ป พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนไดกอสรางอาคารโรงฝกงานสาขาวิชาชางยนตพรอมหองเรียนเปนอาคาร 
   คอนกรีต ๒ ช้ัน โดยช้ันลางเปนพื้นท่ีฝกปฏิบัติสาขาวิชาชางยนต และช้ัน ๒ เปน 
               หองเรียนพรอมหองคอมพิวเตอรเปดหลักสูตรเพ่ิม ๑ หลักสูตรคือ หลักสูตร 
  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขา 
  งานธุรกิจคาปลีก เปนระบบทวิภาคี(DVT) โดยความรวมมือกับบริษัท ซี.พี.ออลล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

๔. ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ 

ปรัชญาโรงเรียน  

                          0“ศึกษาดี          มีวินัย        ใฝทักษะ” 

ศึกษาด ี  หมายถึง  จะจัดการเร่ืองการศึกษาใหแกนกัเรียนนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจใน      
บทเรียนจดัหาครูอาจารยท่ีมีความรูความสามารถสนับสนุนดานวัสด ุอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนตาง ๆ  
เม่ือนักเรียนนกัศึกษาสําเร็จแลวสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนหรือประกอบอาชีพไดแตท่ีลืมไมได 
คือ ตองเปนคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมดวยจึงจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 มีวินัย  หมายถึง  คําวา “วินยั” แปลวากฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีทําให เกิดความเรียบรอย สวยงามใน
สังคมคนไทย แตยังขาดวินยัโดยเฉพาะความมีวินยัในตนเอง ขาดความสํานึก ความรับผิดชอบใน หนาท่ี 

 



๔ 
 

 ใฝทักษะ ในฐานะท่ีเปนนักเรียนอาชีวศึกษา ทักษะ จึงเปนเร่ืองท่ีโรงเรียนเนนใหนักเรียน ฝกฝน
ปฏิบัติ สรางประสบการณ ผูเรียนก็จะมีความชํานาญ ซ่ึงมีความชํานาญ ก็คือมีทักษะนัน่เองในเรื่องงาน      
ชางยนต งานไฟฟา งานอิเล็กทรอนิกส การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร เปนตน 
 วิสัยทัศน 

“มุงผลิตนักเรียน/นักศึกษาใหเปนเลิศทางวิชาชีพควบคูคุณธรรม และจริยธรรม สามารถ 
ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยมีการพฒันาอยางตอเนื่อง”  
 พันธกิจ 

เพื่อใหการบริหารจัดการ  ดาํเนินไปตามแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ  และ
สอดคลองกับ ปรัชญา  วิสัยทัศน เปาหมาย และนโยบายของโรงเรียน  ไดกําหนดกระบวนการบริหาร
จัดการใหเปนรูปธรรม ดังนี้ 

๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน-นักศึกษา 
 ๒. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน 

๓. จัดใหมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
 ๔. จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทุกระดับช้ัน 
 ๕. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียน-นักศึกษา 
 ๖. ปรับปรุงสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 
 ๗. สงเสริมใหบุคลากรจัดทํางานวิจยัและนาํไปใชในการพัฒนาตนเองและองคกร 

๘. สนับสนุนใหบุคลากรมีการสราง/พัฒนานวัตกรรม  
 ๙. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 ๑๐. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศ 
 ๑๑. สนับสนุนใหบริการชมุชนท้ังภายในและภายนอกองคกร 
 ๑๒. จัดใหมีระบบการประกนัคุณภาพในทุกหนวยงานในองคกร 

 
 
 
 

 



๕ 
 

๕. เปาหมายของสถานศึกษา 
โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา มุงม่ันพฒันาระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตนักศึกษา

ใหจบการศึกษาออกไปอยางมีคุณภาพ เปนผูท่ีพรอมดวยทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ทันสมัยกับเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ 

๑. ผูเรียนในแตละระดับช้ันสามารถเล่ือนช้ันหรือสําเร็จการศึกษารอยละ ๗๕ 
๒. ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระไดภายใน ๑ ป รอยละ ๒๕  

 ๓. ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รอยละ ๕๐  
 ๔. ผูเรียนในแตละระดับช้ันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และบุคลิกภาพท่ีดีรอยละ ๘๕  

๕. ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาส่ือสารภาษาตางประเทศไดรอยละ ๕๐  
 ๖. ทุกฝาย/แผนกมีงานวิจยัท่ีนําไปใชในการพัฒนาตนเอง หรือองคกร 
 ๗. ทุกฝาย/แผนกมีการบริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศ  
 ๘. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาปการศึกษาละ ๒ คร้ัง 
 ๙. ทุกฝาย/แผนกมีการใหบริการชุมชนปการศึกษาละ ๒ คร้ัง 
 ๑๐. ทุกฝาย/แผนกมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
๖. แผนพฒันาสถานศึกษา  ระยะเวลา ๕ ป (ปการศึกษา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) 
 ๑.  ดานการบริหารจัดการ  มีเปาหมายความสําเร็จ ดังนี ้
  ๑.๑ บริหารใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรวาดวยการจัดการศึกษาท้ังในระดับชาติ 
ระดับกระทรวง ระดับทองถ่ิน และนโยบายของโรงเรียน 
  ๑.๒   มีการบริหารจัดการตามโครงสรางและระเบียบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีการ
ปรับใหเปนปจจุบันและปฏิบัติไดจริง รวมท้ังมีแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป เปนกรอบใน
การดําเนนิงาน 
  ๑.๓ สรางมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี 
คุณภาพโดยจดัใหมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบและตอเนื่องตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกเม่ือรวมท้ังสรางเคร่ืองมือท่ีใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน
อยางครบถวน 

๒. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีเปาหมายความสําเร็จ ดังนี ้ 
  ๒.๑ มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีเนนใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง 
เปนท่ียอมรับและเชื่อถือของตลาดแรงงาน 

 



๖ 
 

  ๒.๒ พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน ท้ังแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน 
ส่ือการสอน และการวัดผลประเมินผล ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอ้ือประโยชนสูงสุดตอ
นักศึกษา 
  ๒.๓ สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ท้ังดานวธีิสอน วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และ
สนับสนุนความกาวหนาในอาชีพการงานของทุกคน 
  ๒.๔ สนับสนนุใหครูและนกัศึกษา ไดมีการพัฒนาองคความรู โดยการพัฒนานวตักรรม
การวิจยั ท้ังวจิยัสถาบันและวิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังโครงงานวิชาชีพ 

๓. ดานผูเรียน  มีเปาหมายความสําเร็จ ดังนี้  
  ๓.๑ ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วฒันธรรมประเพณี
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๓.๒ พัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา โดยใหเปนผูใฝรู 
ใฝเรียน มีความรูคูความดีอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  ๓.๓ ปลูกฝงใหนักศึกษามีความรักสามัคคีในหมูคณะ รักครู รักโรงเรียน รักครอบครัว 
ชุมชน สังคม และชาติ ศาสน กษัตริย 

๔. ความคาดหวังดานความรวมมือกับชุมชนและสังคม  
  ๔.๑ มีการบริการวิชาชีพตอชุมชนและสังคมโดยยึดความตองการและความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการเปนตัวกาํหนดในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ 
  ๔.๒ รวมมือกบัชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนให
นักศึกษา เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
  ๔.๓ สรางความสัมพันธอันดกีับสถานประกอบการ โดยใหเขามามีสวนรวมในการ จัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 

๗. แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสถานศึกษา  ระยะเวลา ๕ ป (ปการศึกษา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) 
วัตถุประสงค 

แผนงาน งาน โครงการ 
กิจกรรม 

นโยบาย ยุทธศาสตร 
เปาหมาย 

หนวยงานรับผิดชอบ 

ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา
เกณฑการเลื่อนช้ันหรือจบ
หลักสูตร 

ยุทธศาสตร ๑ : การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรยีน
การสอน 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

ฝายวิชาการ 
 

๒. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ฝายวิชาการ 
 

ผูเรียนสามารถใชภาษาใน
การส่ือสารในชีวิตประจําวัน
ไดอยางนอย ๒ ภาษา 

ยุทธศาสตร ๑ : สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะในการใชภาษา
สื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ฝายมาตรฐานฯ 

ผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูจากภายในและ
ภายนอกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรูตาม
ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร ๑ : สงเสริมและ
พัฒนาใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาความรู การใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศตาม
ศักยภาพ 

กิจกรรมเผยแพรผลงานและ
ความสามารถ 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

ฝายวิชาการ 

๑. โครงเสริมสรางระเบียนวินยั
ของผูเรียน(การตรวจเครือ่งแตง
กายกอนเขาหองเรียน) 

ฝายพัฒนาคุณภาพฯ ผูเรียนมีความรกัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และ
สถาบัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย 
รับผิดชอบตอสังคม มีความ
เปนประชาธิปไตยและเปน
แบบอยางท่ีดี 

ยุทธศาสตร ๑ : ปลูกฝงให
ผูเรียนรักชาติ ศาสน กษัตริย 
และสถาบัน 

 
 
 ๒. โครงการเสริมสรางแกนนํา

ทําความดี 
ยุทธศาสตร ๒ : ปลูกฝงให
ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและเปน
ประชาธิปไตย 

ฝายพัฒนาคุณภาพฯ 
๓. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

 

๔.  โครงการบรรพชาสามเณร
และบวชชีพราหมณ 

ฝายพัฒนาคุณภาพฯ 

ผูเรียนมีสวนรวมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร ๑ : ปลูกฝงให
ผูเรียนมีสวนรวมในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ประเพณี
วัฒนธรรมไทยและทองถิ่น 

๑. โครงการเดก็อักษรรัก
สิ่งแวดลอม 

ฝายกิจกรรมฯ 
 

๒. โครงการรณรงคลดภาวะ
โลกรอน 

ฝายกิจกรรมฯ 
 

๓. โครงการ ยิม้ ไหว ทักทาย ฝายกิจกรรมฯ 
๔. โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม 

 
ฝายกิจกรรมฯ 

 



๘ 
 

วัตถุประสงค 
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม 
เปาหมาย 

หนวยงานรับผิดชอบ 

ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

ยุทธศาสตร ๑ : ปลูกฝงให
ผูเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ 
ประการ 

๑. โครงการเสริมสรางคุณธรรม
พื้นฐาน ๘ ประการ 

ฝายกิจกรรมฯ 
 

๒. โครงการสงเสริมมนุษย
สัมพันธและบุคลิกภาพ 

ฝายกิจกรรมฯ 
ยุทธศาสตร ๒ : สงเสริม
การดูแลใหคําปรึกษาผูเรียน
อยางตอเนือ่ง 

 
๓. โครงการ To Be Number One ฝายกิจกรรมฯ 
๔. โครงการดูแลเฝาระวังติดตาม
ผูเรียน 

 

 
ฝายพัฒนาคุณภาพฯ 

ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณวุฒิตรง
ตามสายงาน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร ๑ : พัฒนา
บุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ยุทธศาสตร ๒ : สงเสริม
และพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพทางดานการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน 
และสวัสดิการอยางเปน
ระบบ 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร ฝายสงเสริมฯ 
๒. โครงการแสดงมุทิตาจิตใหกับ
บุคลากรทํางานนานป 

ฝายสงเสริมฯ 
 

๓. โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ฝายสงเสริมฯ 
 

๔. โครงการสรางขวัญกําลังใจ ฝายสงเสริมฯ 

โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนและ
มาตรฐานของ
หนวยงานตนสงักัด 

ยุทธศาสตร ๑ : . สงเสริม
ใหโรงเรียนใหมีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรยีนและ
มาตรฐานของหนวยงานตน
สังกัด 

๑. โครงการประกันคุณภาพภายใน ฝายมาตรฐานฯ 
๒. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ
รับการประเมินภายนอก 

 

 
ฝายมาตรฐานฯ 

โรงเรียนมีสือ่ วสัดุ 
อุปกรณ อาคาร 
สถานท่ี บรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตร ๑ : . พัฒนา
อาคาร สถานท่ี สื่อ วัสด ุ
อุปกรณ บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู 

๑. โครงการปรบัสภาพแวดลอม
ตอบสนองการเรียนรู 

ฝายวิศวกรรมฯ 
 

๒. โครงการปองกันระงับอัคคีภัย 
๓. โครงปลอดภัยไวกอน 
๔. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการในสถานท่ี 

ฝายวิศวกรรมฯ 
ฝายวิศวกรรมฯ 
ฝายวิศวกรรมฯ 

 



๙ 
 

 
 
วัตถุประสงค 
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน งาน โครงการ กิจกรรม 
เปาหมาย 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ฝายวิศวกรรมฯ โรงเรียนมี 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ท่ีเอ้ือ
ตอการบริหาร
จัดการ และการ
จัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตร ๑ : . 
พัฒนา ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู 

๑. โครงการ Note Book เพื่อการศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

 
ฝายวิศวกรรมฯ 

๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
๔. โครงการดแูลบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

ฝายวิศวกรรมฯ 
ฝายวิศวกรรมฯ 

๕. โครงการประเมินความพงึพอใจตอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ใหบริการ 

 
ฝายวิศวกรรมฯ 

ทุกสาขาวิชาใน
โรงเรียนมีการ
บริการวิชาชีพแก
ชุมชนและทองถ่ิน 
ปละ ๒ คร้ัง 

ยุทธศาสตร ๑ :             
การบริการวิชาชีพท่ี
ตอบสนองตอความ
ตองการของชุมชน
และทองถ่ิน 

๑. โครงการบริการวิชาชีพแกชุมชน
และทองถ่ิน 

ฝายกิจกรรมฯ 
 

๒.  โครงการสัมพันธชุมชน ฝายกิจกรรมฯ 
๓. โครงโรงเรียนพี่สูโรงเรียนนอง ฝายกิจกรรมฯ 

 
 
๘.  โครงสรางการบริหาร 

๑) โครงสรางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา    ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
       บุคลากรตามโครงสรางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  ดังแสดงใน
แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ดังนี้ คือ  

- ดานผูรับใบอนุญาต/ประธานกรรมการบริหาร  
- ดานกรรมการผูจัดการ 
- ดานผูทรงคุณวุฒิ     
- ดานผูแทนผูปกครอง     
- ดานผูอํานวยการ    
- ดานผูแทนครู   

 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดง โครงสรางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

 
๒) บุคลากรตามโครงสรางบริหารสถานศึกษา มีฝาย ๗ ฝาย คือ  

๑. ฝายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา     
๒. ฝายวิชาการ        
๓. ฝายวิชาชีพ       
๔. ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
๕. ฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา   
๗. ฝายสงเสริมการศึกษา 
๗. ฝายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

กรรมการผูจัดการ 
ดร มัลลิกา  จันตะบตร 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ดร ปวีณา  หมดราคี 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ดร วิมลรัตน  บญช 

ผูรับใบอนุญาต / ประธานกรรมการบริหาร 
นายนิคม  หมดราค ี

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนผูปกครอง ผูอํานวยการ ผูแทนครู 
นางวรรณา  ยติศรี นายสมชาย  ทิพยประเสริฐสข นางผสดี  แจมจํารัส นายธนวรรณ  ปลงไสว 

 



๑๑ 
 

 

สวนฝายวิชาชีพแบงออกเปน ๘ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาชางยนตและเทคนิคพื้นฐาน   การบัญชี   
ชางไฟฟากําลัง   ชางอิเล็กทรอนิกส   การขายและการตลาด   คอมพิวเตอร   การจัดการและการโรงแรม 
และแผนกวิชาสามัญ 



แสดงโครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา 

ผูอํานวยการ 
นายสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข

ผูรับใบอนุญาต / ประธานกรรมการบริหาร 
นายนิคม  หมดราค ี

ผูจัดการ 
ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

นายผูอํานวยการ 
อ.สมชาย  ทิพยประเสริฐสุข 

ฝายวิชาชีพ 
ายธนวรรณ  ปลงไสว น 

ผูอํานวยการ 
นายสมชาย ทิพยประเสริฐสุข 

ฝายวิชาการ 
นางสาวนงคนุช  สมุทร

ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
นายเกรียงศักดิ์  ไชยภาพ 

ฝายพัฒนาคุณภาพ นร.-นศ. 
นางอุทุมพร  บัวหลวง 

ฝายกิจการ นร.-นศ. 
นางชาญา  สมแกว 

ฝายสงเสริมการศึกษา 
นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี 

ักสูตรและการสอน 
ิเทศการสอน 
ิภาคีและฝกงาน 

งานแผนกวิชา 
     แผนกการบัญชี 
     แผนกการขายและการตลาด 
     แผนกคอมพิวเตอร 
     แผนกการโรงแรม 
     แผนกชางยนตและ 
          คนิคพื้นฐาน 
      แผนกชางไฟฟากําลัง 
      แผนกชางอิเล็กทรอนิกส 
      แผนกสามั

งานหล 
งานน 
งานทว 

เท
 

ญ 

งานวัดและประเมินผล 
งานสื่อการสอน 
งานทดสอบมาตรฐาน 

      

งานศูนยขอมูล 
งานระบบคอมพิวเตอร/   

      เครือขาย 
งานระบบโปรแกรม 

      บริหาร 
งานโสตทัศนูปกรณ 
งานอาคารสถานที่ 
งานสาธารณูปโภค 
งานนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 

งานพัฒนาวินัย 
งานดูแลติดตามผูเรียน 
งานแนะแนว 
งานประชาสัมพันธ 

     

งานกิจกรรมเขาแถว 
งานกิจกรรมชมรม 
งานโครงการและกิจกรรม   

      พิเศษ 
งานพยาบาล 

     

งานบัญชีและการเงิน 
งานบุคลากร 
งานสารบรรณ 
งานพัสดุ/ครุภณัฑ 
งานทะเบียน 
งานกองทุน กยศ. 
งานประกันอุบัติเหตุ 
งานแมบาน 

     

ฝายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
นายมาโนช  อนันชัย 

สํานักประกันคุณภาพ 
       การศึกษา 

งานวิเทศสัมพนัธ 
งานวิจัยและพฒันา 
งานศูนยทรัพยากรการเรียนรู 
งานนวัตกรรมและ    

       สิ่งประดิษฐ 
 งาน E-Learning 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓ 
 

๙. ขอมูลดานหลักสูตร จํานวนผูเรียน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
๑) หลักสูตรที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอนและจํานวนนักเรียน/นักศึกษาในปการศึกษา  ๒๕๕๒ 

ตารางที่  ๑ จํานวนนักเรียน/นักศกึษา  และหองเรียน  จําแนกตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                      
               ประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน ที่เปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๒  

จํานวน
หองเรียน
ที่ไดรับ
อนุญาต 

จํานวนผูเรียนและหองเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ หลักสูตร/ 
สาขาวิชา สาขางาน 

ประเภทวิชา 

รวม
หองเรียน 

นักเรียน นักเรียน นักเรียน 
หอง หอง หอง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 
 

 
พณิชยการ 

 

 
การบัญชี 
การขาย 
คอมพิวเตอร 
ธุรกิจคาปลีก 

 
๗ 
๓ 
๑๕ 
๓ 

 
๒ 
๐ 
๗๕ 
๑๒ 

 
๖๗ 
๑๔ 
๑๓๙ 
๒๗ 

 
๖๙ 
๑๔ 
๒๑๔ 
๓๙ 

 
๒ 
๑ 
๖ 
๑ 

 
๕ 
๔ 
๗๔ 

- 

 
๖๒ 
๑๙ 
๑๐๙ 

- 

 
๖๗ 
๒๓ 
๑๘๓ 

- 

 
๒ 
๑ 
๖ 
- 

 
๗ 
๕ 
๕๓ 

- 

 
๖๕ 
๒๕ 
๘๕ 

- 

 
๗๒ 
๓๐ 
๑๓๘ 

- 

 
๒ 
๑ 
๔ 
- 

 
๖ 
๓ 
๑๖ 
๑ 

อุตสาหกรรม 
 

 

เครื่องกล 
ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

ยานยนต 
ไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส 

๑๔ 
๓ 
๖ 

๒๐๕ 
๒๙ 
๓๑ 

๑ 
๑ 
๑ 

๒๐๖ 
๓๐ 
๓๒ 

๕ 
๑ 
๑ 

๑๑๑ 
๓๑ 
๓๓ 

๐ 
๑ 
๑ 

๑๑๑ 
๓๒ 
๓๔ 

๕ 
๑ 
๒ 

๑๒๕ 
๒๓ 
๔๐ 

๐ 
๐ 
๔ 

๑๒๕ 
๒๓ 
๔๔ 

๔ 
๑ 
๒ 

๑๔ 
๓ 
๕ 

อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

การโรงแรมและ
การทองเที่ยว 

การโรงแรม ๕ ๑๐ ๖๒ ๗๒ ๒ ๙ ๕๙ ๖๘ ๒ ๕ ๒๘ ๓๓ ๑ ๕ 

รวม ปวช. ๕๖ 
๓๖๔ ๓๑๒ ๖๗๖ ๑๙ ๒๖๗ ๒๕๑ ๕๑๘ ๑๙ ๒๕๘ ๒๐๗ ๔๖๕ ๑๕ 

๕๓ 
๑,๖๕๙ 

 



๑๔ 
 

 

ตารางที่  ๑  (ตอ)  จํานวนนกัเรียน/นกัศึกษา  และหองเรียน  จําแนกตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                      
                      ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๒  

 

หลักสูตร/ 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวน
หองเรียน
ที่ไดรับ
อนุญาต 

จํานวนผูเรียนและหองเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ รวม
หองเรียน นักเรียน 

หอง 
นักเรียน 

หอง 
นักเรียน 

หอง 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 
 
 

 
การบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร 

 
- 
- 
- 

 
๔ 
๒ 
๖ 

 
๕ 
๘ 
๖๑ 

 
๙๘ 
๖๙ 
๙๙ 

 
๑๐๓ 
๗๗ 
๑๖๐ 

 
๒ 
๒ 
๓ 

 
๔ 
๕ 
๒๔ 

 
๔๓ 
๓๔ 
๑๑๓ 

 
๔๗ 
๓๙ 
๑๓๗ 

 
๑ 
๑ 
๓ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
๓ 
๓ 
๖ 

อุตสาหกรรม 
 

เครื่องกล 
ไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส 

เทคนิคยานยนต 
เครื่องกลไฟฟา 
โทรคมนาคม 

๒ 
๒ 
๒ 

๖๒ 
๓๕ 
๒๓ 

๐ 
๐ 
๔ 

๖๒ 
๓๕ 
๒๗ 

๒ 
๑ 
๑ 

๕๑ 
๑๙ 
๒๐ 

๐ 
๐ 
๓ 

๕๑ 
๑๙ 
๒๓ 

๒ 
๑ 
๑ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

๔ 
๒ 
๒ 

อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

การโรงแรมและ
บริการ 

- ๒ ๔ ๓๑ ๓๕ ๑ ๖ ๙ ๑๕ ๑ - - - - ๒ 

รวม ปวส. ๒๐ 
๑๙๘ ๓๐๑ ๔๙๙ ๑๒ ๑๒๙ ๒๐๒ ๓๓๑ ๑๐ - - - - 

๒๒ 
๘๓๐ 

รวมทั้ง ปวช. และ ปวส. ๗๖ 
๕๖๒ ๖๑๓ ๑,๑๗๕ ๓๑ ๓๙๖ ๔๕๓ ๘๔๙ ๒๙ ๒๕๘ ๒๐๗ ๔๖๕ ๑๕ 

๗๕ 
๒,๔๘๙ 

  



๒) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี  ๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน                

ในปการศึกษา ๒๕๕๒  

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 
 

 
พณิชยการ 

 

 
การบัญชี 
การขาย 
คอมพิวเตอร 
คาปลีก 

 
๗ 
๔ 
๔๕ 

- 

 
๖๒ 
๑๘ 
๘๑ 

- 

 
๖๙ 
๒๒ 
๑๒๖ 

- 
อุตสาหกรรม 

 

เคร่ืองกล 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ยานยนต 
ไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส 

๘๔ 
๒๒ 
๒๕ 

- 
- 
๒ 

๘๔ 
๒๒ 
๒๗ 

อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 

การโรงแรมและการ
ทองเท่ียว 

การโรงแรม ๓ ๒๐ ๒๓ 

รวม ปวช. ๑๙๐ ๑๘๓ ๓๗๓ 
ปวส. 
บริหารธุรกิจ 
 
 
 

 
การบัญชี 
การตลาด 
คอมพิวเตอร 

 
- 
- 
- 

 
๖ 
๕ 
๓๔ 

 
๕๘ 
๓๘ 
๑๓๕ 

 
๖๔ 
๔๓ 
๑๖๙ 

อุตสาหกรรม 
 

เครื่องกล 
ไฟฟากําลัง 
อิเล็กทรอนิกส 

เทคนิคยานยนต 
เครื่องกลไฟฟา 
โทรคมนาคม 

๓๘ 
๑๖ 
๑๘ 

- 
๑ 
๒ 

๓๘ 
๑๗ 
๒๐ 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรมและบริการ - ๕ ๑๐ ๑๕ 
รวม ปวส.  ๑๒๒ ๒๔๔ ๓๖๖ 

รวม ปวช.  และ ปวส. ๓๑๒ ๔๒๗ ๗๓๙ 



๑๖ 
 

๑๐. ขอมูลบุคลากร   
 

ตารางท่ี  ๓ จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงาน
เฉล่ีย  

จํานวน (คน) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุงาน
เฉล่ีย 

ผูท่ีมีวุฒิ ตําแหนง รวม 

วิชาชพีครู
*
 (ป) 

ต่ํา
กว
า ป

.ต
รี 

ป.
ตรี

 

หญ
ิง 

ป.
โท

 

ชา
ย 

ป.
เอก

 

ผูรับใบอนุญาต ๑ ๑   ๑   ๑ ๑๔ 
ผูจัดการ ๑  ๑    ๑ ๑ ๑๔ 
ผูอํานวยการ(ครูใหญ) ๑ ๑    ๑  ๑ ๗ 
ครู/ครูพิเศษประจํา ๗๘ ๔๐ ๓๘  ๖๗ ๑๑  ๕๗ ๔ 
รองผอ./ผช./หัวหนาฝาย ๗ ๒ ๔  ๒ ๔  ๗ ๙ 
พนักงาน-เจาหนาท่ี ๑๐ ๗ ๓ ๑๐    ๐ ๔ 

รวม ๙๘ ๕๑ ๔๙ ๑๔ ๗๑ ๑๗ ๑ ๖๗  
 * หมายถึง   วฒุิปริญญาทางการศึกษา และ/หรือปริญญาทางวิชาชีพ + ป.บัณฑิต 
 

• มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๗๔  คน (รอยละ ๗๕.๕๑) 

• มีครูสอนไมตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔ คน (รอยละ ๔.๐๘) 

• พนักงาน-เจาหนาท่ี จํานวน ๑๐ คน (รอยละ ๑๐.๒๐) 

๑๑. ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  
สภาพของอาคารสถานท่ีปจจุบันที่มีอยูจริงและใชงาน ณ วันท่ีรายงาน  มีดังนี ้

อาคาร A ประกอบดวยหองดังนี ้
 ๑. หองเรียน     ๙ หอง 
 ๒. หองศูนยวทิยบริการ    ๑ หอง 
 ๓. หองปฏิบัติการแผนกวิชาชางไฟฟา  ๒ หอง 
 ๔. หองปฏิบัตกิารแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ๒ หอง 
 ๕. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   ๑ หอง 
 ๖. หองเรียนพระพุทธศาสนา   ๑ หอง 

 



๑๗ 
 

อาคาร B ประกอบดวยหองดังนี ้
 ๑. หองเรียน     ๖ หอง 
 ๒. หองฝายบุคคล    ๑ หอง 
 ๓. หองทานประธานบริหาร/ผูจัดการ  ๑ หอง 
 ๔. หองการเงิน     ๑ หอง 
 ๕. หองทะเบียน     ๑ หอง 
 ๖. หองฝายวิชาการ    ๑ หอง 

๗. หองศูนยขอมูล    ๑ หอง  
 ๘. หองฝายเทคโนโลยีและวศิวกรรม  ๑ หอง 
 ๙. หองประชุมยอย    ๑ หอง 
 ๑๐. หองหองเตรียมส่ือและขอสอบ  ๑ หอง 
 ๑๑. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ๓ หอง 
 ๑๒. หองปฏิบัติการพิมพดดี   ๑ หอง 
 ๑๓. หองปฏิบัติการเคร่ืองใชสํานักงาน  ๑ หอง 
 ๑๔. หองปฏิบัติการแผนกวิชาการบัญชี  ๑ หอง 
อาคาร C ประกอบดวยหองดังนี ้ 

  ๑. หองเรียน     ๓ หอง 
  ๒. หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร   ๖ หอง 
  ๓. หองพักครูคอมพิวเตอร   ๑ หอง 
  ๔. หองปฏิบัตกิารธุรกิจคาปลีก   ๑ หอง 
  ๕. หองปฏิบัติการขาย    ๑ หอง 

อาคาร D ประกอบดวยหองดังนี ้ 
  ๑. หองเรียน     ๒ หอง 
  ๒. หองฝายพฒันาคุณภาพนกัเรียน-นักศึกษา ๑ หอง 
  ๓. หองรับรองผูปกครอง    ๑ หอง 
  ๔. หองสํานักประกันคุณภาพ   ๑ หอง 
  ๕. หองประชุมยอย    ๑ หอง 

อาคาร E ประกอบดวยโรงภาพยนตร/หอประชุม  ๑ หลัง  
  ๑. หองประชุมใหญ ช้ันท่ี ๒     ๑ หอง 
  ๒. หองโถงพกัผอนสําหรับนักเรียนช้ัน ๑ 
 

 



๑๘ 
 

อาคาร F ประกอบดวยหองดังนี ้
  ๑. หองเรียน     ๑ หอง 
  ๒. หองพกัครูแผนกวิชาการบัญชี   ๑ หอง 

 ๓. หองพักครูแผนกวิชาสามัญ   ๑ หอง 
๔. หองพกัครูแผนกวิชาการขาย   ๑ หอง 

 ๕. หองพักครูแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง  ๑ หอง 
๖. หองพักครูแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  ๑ หอง  

 ๗. หองเคร่ืองมือแผนกวิชาชางไฟฟา-อิเล็กฯ ๑ หอง 
อาคาร G โรงอาหาร 
อาคาร H ประกอบดวยหองดังนี ้

  ๑. หองเรียน     ๑ หอง 
  ๒. หองพกัครูแผนกวิชาการโรงแรม  ๑ หอง 
  ๓. หองปฏิบัติการโรงแรม   ๓ หอง 

อาคารรับรอง ประกอบดวยหองดังนี ้ 
  ๑. หองผูอํานวยการ    ๑ หอง 
  ๒. หองรับรอง/หองประชุม   ๑ หอง 
  ๓. หองเก็บอุปกรณการเรียน/เส้ือผา  ๑ หอง 

อาคาร ปฏบิัตกิาร ๒ ชั้น ชางอุตสาหกรรม ประกอบดวยหองดังนี ้ 
  ๑. หองพักครูแผนกวิชาชางยนต   ๑ หอง 
  ๒. หองสโตรแผนกวิชาชางยนต   ๑ หอง 
  ๓. พื้นที่ปฏิบัติงานชางยนต   ๖ โซน 
  ๔. หองเรียน     ๕ หอง 
  ๕. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ๑ หอง 
  ๖. หองปฏิบัติการนิวเมติกส   ๑ หอง 
  ๗. หองเขียนแบบ    ๑ หอง 
  ๘. หองผูบริหาร     ๑ หอง 
 อาคารโรงอาหาร ชางอุตสาหกรรม    ๑ หลัง 
 อาคารฝกปฏิบัติตดิต้ังไฟฟา    ๑ หลัง 
 อาคารฝกปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐาน    ๑ หลัง 
 อาคารฝกปฏิบัติเคร่ืองลาง    ๑ หลัง 
 

 



๑๙ 
 

๑๒. ขอมูลทรัพยากรของโรงเรียน 
ตารางท่ี  ๔ การใชทรัพยากรจําแนกตามสถานท่ีใชงาน 

รายการทรัพยากร 
จํานวนทรัพยากรท่ีใชงาน   

สํานักงาน หองเรียน หองปฏิบตัิการ 
((หอง) (เคร่ือง) เคร่ือง) 

๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร/พิมพดีดดวยคอมพวิเตอร ๑๐ ๔๖๐ ๔๒ 
๒. เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา ๑ ๑ 
หมายเหตุ: ไมรวมรายการทรัพยากรที่เปนครุภัณฑ เคร่ืองมือ วัสดุฝก ซึ่งมีตามตราสารของโรงเรียน 

๑๓. แหลงเรียนรู 
๑) แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

ตารางท่ี  ๕ การใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา (นักเรียน /นกัศึกษา ทุกคนไดใชแหลงเรียนรู) 

แหลงเรียนรู จํานวนหอง จํานวนผูเรียนท่ีใชตอป 

๑. หองสมุด ๑ ๒,๔๘๙ 
๒. หองอินเตอรเน็ต ๑ ๒,๔๘๙ 
๓. สหกรณ(มินิมารท) ๑ ๒,๔๘๙ 
๔. อินเตอรเนต็คาเฟ ๓ ๗,๔๖๗ 
๕. ธนาคารจําลอง (ธนาคารโรงเรียน ) ๑ ๒,๔๘๙ 
๖. บอรดความรู ๒๘  บอรด ๖๙,๖๙๒ 

๒) แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 
ตารางท่ี  ๖ การใชแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา (นักเรียน /นักศึกษา ทุกคนไดใชแหลงเรียนรู) 

แหลงเรียนรู จํานวนผูเรียนท่ีใชตอป 

๒,๔๘๙ ๑. ภูมิปญญาทองถ่ิน ๙ แหง 
๒. สถานประกอบการ ท่ีใชฝกงาน ๒๔๐ แหง ๒,๔๘๙ 
๓. สถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน  ๘ แหง ๒,๔๘๙ 
๔.วัด ๒ แหง ๒,๔๘๙ 
๕. วิทยากรภายนอก  ๘ คณะ 

๒,๔๘๙ 
 
 

 



๒๐ 
 

๑๔. ขอมูลดานงบประมาณและการบริหาร 
งบประมาณรับ-จาย  (ปการศึกษา ๒๕๕๒) 

๑๔.๑  รายรับ ๑๔.๒  รายจาย 

รายการ บาท รายการ บาท 
๑๗,๕๘๑,๘๑๗.๕๘ ๑๔.๑.๑ คาธรรมเนียมการศกึษา ๑๔,๓๗๔,๐๒๗.๐๐ ๑๔.๒.๑ เงินเดือนครู 
๒,๖๔๗,๗๙๕.๐๐ ๑๔.๑.๒ เงินอุดหนนุเปนคาใชจาย 

รายหัวนักเรียน 
 ๑๔.๒.๒ เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 

๒,๓๒๗,๑๘๙.๙๓ ๒๕,๙๔๙,๗๒๗.๕๘ ๑๔.๒.๓ คาตอบแทนครูและ
บุคลากร  ๑๔.๑.๓ คาธรรมเนียมอ่ืนเพือ่ - 

 ๕๘๘,๘๗๗.๐๐         พัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๔.๒.๔ งบปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี  ๑๔.๑.๔ คาธรรมเนียมอ่ืน ๑๘,๔๒๓,๒๘๕.๐๐ 

๒๙,๐๗๖.๐๐ ๑๔.๑.๕ เงินบริจาค ๑๔.๒.๕ งบจดัหา/พัฒนา - 
 ๑๔.๑.๖ อ่ืนๆ เคร่ืองมืออุปกรณส่ือการสอน ๗,๒๐๐,๐๘๐.๗๖ 

๙๘๒,๕๗๕.๔๖ ๑๔.๒.๖ คาวสัดุฝก 
๑๗๑,๖๙๖.๐๐ ๑๔.๒.๗ งบพัฒนาบุคลากร 

๒,๙๘๒,๙๑๘.๒๕ ๑๔.๒.๘คาสาธารณูปโภค 
๑๔.๒.๙ คาใชจายเบ็ดเตล็ด ๑๖,๐๓๙,๕๑๕.๓๘ 

รวมรับ ๖๕,๙๔๗,๑๒๐.๓๔ รวมจาย ๔๓,๓๕๑,๔๗๐.๖๐ 

 
๑๕. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๕๒) 

 
๑๕.๑ สถานศึกษา 

๑)  โรงเรียนไดรับรางวัลชมเชย การออม ระดับภูมิภาค ของกลุมโรงเรียนขนาดใหญ  ของ
ธนาคารออมสิน ตามโครงการธนาคารโรงเรียน 

 
       ๑๕.๒  ผูบริหาร   คร ู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑)  นายสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข ไดรับคัดเลือกเปน  “ผูบริหารดีเดน” ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ๓ จงัหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๒) นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กลาหาญ  ไดรับคัดเลือกเปน  “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ๓ จงัหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓) นางสาวไพรสุดา หม่ันหาดี  ไดรับคัดเลือกเปน  “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๓ 
จังหวดัชลบุรี ประจําปการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



๒๑ 
 

๔) นางสาวโฉมเฉลา สุวรรณธนะกุล ไดรับคัดเลือกเปน  “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ๓ จงัหวัดชลบุรี  ประจําปการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕) นางชาญา  ใจสุข ไดรับคัดเลือกเปน  “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๓ จังหวดั
ชลบุรี ประจําปการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖) นายเขษม  มหิงสาเดช  ไดรับคัดเลือกเปน  “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา ๓ 
จังหวดัชลบุรี ประจําปการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
๑๕.๓ นักเรียน/นักศึกษา  

๑) เหรียญเงินจากการแขงขันวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 
  นางสาวศศิธร  คณะธรรม  พณ. ๒/๑ 
  นางสาววัฒณ ี  กิ้มเสง   พณ. ๒/๑ 

๒) เหรียญเงินจากการแขงขันวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  นางสาวทิพยวารี  แดงประเสริฐ  ปวส. ๑/๑ 

๓) เหรียญทองแดงจากการแขงขันวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  นางสาวปาริฉัตร  วะชะระพันธ  ปวส. ๑/๑ 
  นางสาวกาญจนา  นิลรักษ   ปวส. ๑/๑ 

๔) เหรียญทองจากการแขงขันเกมสตัดสินใจทางธุรกิจ 
  นางสาวสายตรี  ฤาชา   ปวส. ๑/๑ 
  นางสาวตนฝาย  ชมภ ู   ปวส. ๑/๑ 
  นางสาวคุณาวรรณ พุฒสอาด  ปวส. ๑/๑ 

   นางสาวฐิติมา  กันชาติ   ปวส. ๑/๑ 
  ๕) เหรียญทองแดงจากการประกวดส่ิงประดิษฐ 
   นางสาวปาริฉัตร  ไชยวงษ   พณ. ๑/๑ 
   นางสาวจีรวรรณ  ทองประเสริฐ  พณ. ๑/๑ 

นางสาวจินตนา  นนทจ ู   พณ. ๑/๑ 
๖) เหรียญเงินจากการแขงขันวิชาเทคนิคการเสนอขายสินคาและบริการ ระดับ ปวช. 

  นางสาวทิพยสุคนธ อันประเสริฐ  พณ. ๒/๑ การขาย 
  นางสาวปทมา  สมเทพ   พณ. ๒/๑ การขาย 
  นางสาวเนตรนภา ม่ันสัน   พณ. ๒/๑ การขาย 

๗) เหรียญทองจากการแขงขันเกมสตัดสินใจทางธุรกิจ ระดับ ปวส. 
  นางสาวพัชราภา  สมบัติใหม  ปวส. ๑/๑ การตลาด 

 



๒๒ 
 

 

  นางสาววิโรชา  ทองอยู   ปวส. ๑/๑ การตลาด 
๘) แผนกวิชาคอมพิวเตอรรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คร้ังท่ี ๒๔ ณ โรงเรียน 

ภาคตะวันออก(อี.เทค)ไดรับ เหรียญทอง ๑๓ เหรียญ, เหรียญเงิน ๕ เหรียญ, เหรียญทองแดง * เหรียญ 
๙) แผนกวิชาคอมพิวเตอรสงนักเรียน-นักศึกษาเขารวมโครงการในหัวขอการแขงขัน 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยคร้ังท่ี ๑๒ ไดผานการคัดเลือกและใหพัฒนาโปรแกรมใน
หัวขอโครงการมหัศจรรยวิทยาศาสตร และโครงการบทเรียนออนไลนเร่ืองการสรางภาพเคล่ือนไหว เปน
การนําเสนอผลงานรอบท่ี ๒ กับทางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (Nectec)             
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวดัชลบุรี 
  ๑๐) รางวัลเหรียญเงินประเภทเพลงไทยลูกทุง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปท่ี ๑  

  นางสาววิริยา  วองวุฒ ิ
๑๑) รางวัลเหรียญทองแดงประเภทมารยาทและการสมาคม นักศึกษาระดับ 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี ๑   
นายบุญฤทธ์ิ  ธนวัฒนโอฬาร 
นางสาวน้ําฝน  ฉุยกลม 
นางสาววลีทิพย  ภูแสนสอาด 
นางน้ําทิพย  กงศรี 

๑๒) แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสรางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คร้ังท่ี ๒๔ ณ  
โรงเรียนอีเทคภาคตะวันออกไดรับ เหรียญทอง ๑ เหรียญ, เหรียญเงิน ๑ เหรียญ, เหรียญทองแดง ๑ 
เหรียญ 

๑๓) เหรียญเงินจากการแขงขันสาขาการควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา 
  นายนพพล  เสียงใส  ปวช. ๒ 

๑๔) เหรียญทองจากการแขงขันสาขามอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
  นายไกรวิทย  จันทรหลม ปวช. ๒ 

๑๕) เหรียญเงินจากการแขงขันสาขามอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
  นายอํานวย  อายแกว  ปวช. ๒ 

๑๖) เหรียญเงินจากการแขงขันสาขางานนวิแมตกิสควบคุมดวยลม 
  นายดนัย  ไชยศล  ปวช. ๒ 

๑๗) เหรียญทองแดงจากการแขงขันสาขางานทดสอบปมและหวัฉีด 
  นายรักเร  โหนแหยม ปวส. ๑ 
 



๒๓ 
 

บทท่ี  ๒ 
สภาพการดําเนินการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

๑. สภาพการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     การดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ไดจัดเตรียม 
ความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศกึษา โดยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ 
ทุกคนรวมกนัจัดเตรียมขอมูลตามตัวบงช้ี เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด และ 
เตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก ดานอาชีวศึกษา   ตามวัตถุประสงคของ     สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  โดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 การดําเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี ของสถานศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และผลการประเมินตนเอง ๖ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบงช้ี  เพือ่ใหเกดิผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ี สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ใชประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในกํากับ โดยโรงเรียน
อักษรเทคโนโลยีพัทยาไดมีแนวทางการดําเนินการดังนี ้
 
๑.๑ การวางแผนปฏิบตัิการประจําปของสถานศึกษา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีแนวทางและแผนงาน ดังตารางขางทายดังน้ี  
ตาราง แสดงแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ท่ี งานท่ีปฏิบตั ิ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
- คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๘ เมษายน 
๒๕๕๒ และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย 

- คณะกรรมการภาคี 
 ๔ ฝาย 
-  ผูอํานวยการ 
-  ประธานกรรมการ 
บริหารโรงเรียน 

๒ แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เมษายน  ๒๕๕๒ 

- ผูอํานวยการ 
-  ผูอํานวยการ ๓ ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ๒๒ เมษายน  

๒๕๕๓ -  คณะผูบริหาร 
    โรงเรียน 
- คณะกรรมการประกัน 
   คุณภาพภายใน 

 



๒๔ 
 

ตาราง    แสดงแผนปฏิบัติการและดําเนนิการตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ตอ) 
ท่ี งานท่ีปฏิบตั ิ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

-  ผูอํานวยการ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา แกคณะกรรมการประกันคุณภาพ ฯ และ
คณะผูบริหารโรงเรียน 

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
- คณะผูบริหารโรงเรียน 
-  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

๕ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  และเสนอผาน
ความเหน็ชอบตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

๖-๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

-  ผูอํานวยการ 
- คณะผูบริหารโรงเรียน 
-  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
-  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

๖ ประชุมช้ีแจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เตรียมพรอมในการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 

๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

-  ผูอํานวยการ  
- คณะผูบริหารโรงเรียน 
- ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา 
-  ๗ อบรมพัฒนาครูและบุคลากร เร่ือง การประกันคุณภาพ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๒ 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการบริหาร ๘ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
   โรงเรียน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย 
- คณะกรรมการภาคี  รวมกับคณะผูบริหารโรงเรียน 
   ๔ ฝาย 
- ผูอํานวยการ 
- คณะผูบริหารโรงเรียน 
- ผูอํานวยการ ๙ แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง  มิถุนายน ๒๕๕๒ 
- และประเมินมาตรฐานการศึกษา  

 

คณะผูบริหารโรงเรียน 

-  คณะกรรมการ ๑๐ ดําเนินการตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ตลอดปการศึกษา 
บุคลากรทุกคน 

ตลอดปการศึกษา 
    ประกันคุณภาพ 
-  บุคลากรทุกคน 

 
 

 



๒๕ 
 

ตาราง   แสดงแผนปฏิบัติการและดําเนนิการตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(ตอ) 
 

ท่ี งานท่ีปฏิบตั ิ ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
- ผูอํานวยการ ๑๒ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง (คร้ังท่ี ๑ ) ตุลาคม ๒๕๕๒ 
- คณะผูบริหารโรงเรียน - วางกรอบการประเมิน 
-  - จัดหา/จัดทําเคร่ืองมือ 

- เก็บขอมูล 
- วิเคราะหขอมูล 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

๑๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ ประชุม
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 

- ผูอํานวยการ 
- คณะผูบริหารโรงเรียน 
- คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
-  ๑๔ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง (คร้ังท่ี ๒)  มีนาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

- ผูบริหารโรงเรียน ๑๕ รายงานการประเมินตนเอง  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
-  หัวหนาแผนกวิชา 

๑๖ ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑-๒ เมษายน 
๒๕๕๓ 
 

-  คณะกรรมการประกัน
คุณภายใน 

-  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

๑๗ รับการตรวจจากหนวยงานภายนอก เมษายน 

-  บุคลากรทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

๑.๒ แผนปฏบิตัิการประจําป   
ตารางแสดง แผนปฏิบัติการประจําปท่ีโรงเรียนใชจริง  

ระยะเวลา 
เปาหมาย 

ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

๕๒๘,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๑. โครงการสงเสริมและติดตาม
พัฒนาการเรียนรู 

- เพ่ือสงเสริมและติดตาม
พัฒนาการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานวัดและ
ประเมินผล 

๒. โครงการเผยแพรผลงานและ
ความสามารถของผูเรียน 

- เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงาน
ความสามารถของผูเรียน 

๑๓๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานวัดและ
ประเมินผล 

๑๓,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒
ถึง 

๓. โครงการสงเสริมใหผูเรียนนํา
ความรูความเขาใจในหลักการดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มา
ประยุกตใชในงานอาชีพ 
 

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนนําความรู
ความเขาใจในหลักการดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มา
ประยุกตใชในงานอาชีพได 

กันยายน ๒๕๕๒ 

 

งาน
นวัตกรรม ฯ 

งาน
นวัตกรรม ฯ 

๑๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒
ถึง 

- เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชวิธีการสอน
ที่เนนประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๔. โครงการ“การสอนที่เนน 
ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร” กันยายน ๒๕๕๒ 

(การคิดวิเคราะหแบบเปนเหตุ
เปนผล) 

และงาน
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 

๕. โครงการ “โครงงานวิชาชีพ” งาน
นวัตกรรมฯ 

๘๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒
ถึง 

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนนําความรู
ความเขาใจในหลักการดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มา
ประยุกตใชในงานอาชีพได 

และ กันยายน ๒๕๕๒ 
แผนกวิชา 

๑๑,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๖. โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร 

- เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการใช
ภาษาสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสม กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานวัดและ
ประเมินผล 

๗. โครงการจัดเสียงตามสาย - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนประยุกต 
ใชทักษะในการใชภาษาสื่อสาร
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๕,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานโครงการ
และกิจกรรม

พิเศษ 

 



๒๗ 
 

 
ระยะเวลา 

เปาหมาย 
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

๘. โครงการประกวดคําขวัญ งานโครงการ
และกิจกรรม

พิเศษ 

๕,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒
ถึง 

- เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนที่มี
ทักษะในการใชภาษาสื่อสารได
อยางถูกตองเหมาะสม ไดแสดง
ความสามารถ 

กันยายน ๒๕๕๒ 
 

๘,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๙. โครงการจัดระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

- เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึง
ขอมูลในการจัดการเรียนการ
สอน กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานศูนย
ทรัพยากร
เรียนรู 

มิถุนายน ๒๕๕๒ - เพ่ือรองรับการใชบริการของ
ผูเรียน 

๓๐,๐๐๐.- ๑๐. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนตามสาขางาน 

งานศูนย
ทรัพยากร
เรียนรู 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๒๖,๐๐๐.- ๑๑. โครงการต้ังศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เพ่ือเปนศูนยกลางเก็บรวบรวม
ขอมูลในการบริหารสถานศึกษา
และบริการขอมูลเก่ียวกับการจัด
การศึกษาใหกับผูเรียนผูปกครอง 

งานศูนย
ทรัพยากร
เรียนรู 

๑๒. โครงการ “การเรียนการสอน
ในระบบ e-Learning” 

- เพ่ือเพ่ิมชองทางการเรียนรูของ
ผูเรียน 

๘,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานศูนย
ทรัพยากร
เรียนรู 

๓๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๑๓. โครงการหองสมุด On-line 
(E-Library) 

- เพ่ือเพิ่มชองทางการเขาถึง
แหลงหนังสือหองสมุดของ
สถานศึกษา กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานศูนย
ทรัพยากร
เรียนรู 

๑๔. โครงการจัดทํา E-book ๑๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

- เพ่ือเพิ่มจํานวนหนังสือของ
หองสมุดของสถานศึกษา 

กุมภาพนัธ๒๕๕๓ - เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึง
หนังสือผานทางอินเทอรเน็ต 
 

งานศูนย
ทรัพยากร
เรียนรู 

๘,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะการใชเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควา และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 

๑๕. โครงการจัดแผนการเรียนจัด
รายวิชาที่สนับสนุนใหผูเรียนได
ใชความรูและเทคโนโลยีในการ
คนควาและปฏิบัติการ 

กุมภาพนัธ๒๕๕๓ 

งานศูนย
ทรัพยากร
เรียนรู 

 

 



๒๘ 
 

ระยะเวลา 
เปาหมาย 

ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

๑๖. โครงการเสริมสรางระเบียบ
วินัย 

- เพ่ือใหผูเรียนมีระเบียบวินัย  ๗๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

ฝาย 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธที่ดี กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

พัฒนาวินัย ฯ 

-  เพ่ือเฝาระวังติดตามและชวยเหลือ
ผูเรียนของสถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๑๗. โครงการเฝาระวังติดตาม
ผูเรียนและชวยเหลือผูเรียน 

ฝาย 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ ของสถานศึกษา 
พัฒนาวินัย ฯ 

๑๘. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

- เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดของสถานศึกษา 

๘,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

ฝาย 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 
พัฒนาวินัย ฯ 

๑๙. โครงการคนดีศรีอักษร ๕๖,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

- เพ่ือยกยองผูเรียนที่ทําความดีและ
ผูเรียนที่สรางช่ือเสียงใหกับตัวเอง
และสถานศึกษา 

ฝาย 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 
พัฒนาวินัย ฯ 

๒๐. โครงการปฐมนิเทศ ๓๐,๐๐๐.- เมษายน ๒๕๕๒ - เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูล
และแนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหผูเรียนเขาใหมและ
ผูปกครองทราบเบ้ืองตน 

ฝายกิจกรรมฯ 

๒๑. โครงการพบอาจารยที่
ปรึกษา 

- เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษามีชวงเวลา
ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกผูเรียน 

๓,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

ฝาย 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 
พัฒนาวินัย ฯ 

๔,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๒๒. โครงการกิจกรรมหนาเสา
ธง 

- เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงออกถึง
บทบาทของการเปนผูนําและการเปน
ผูตามท่ีดี กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

ฝายกิจกรรมฯ 

๒๓. โครงการรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

- เพ่ือเปนการปลูกฝงความรักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย ใหกับผูเรียน 

๔๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

ฝายกิจกรรมฯ 

๓๔๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๒๔. โครงการจัดทําสมุดเขารวม
กิจกรรม 

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดมีความ
รับผิดชอบตอตนเองในการเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

ฝายกิจกรรมฯ 

๒๕. โครงการนักศึกษาวิชา
ทหาร 

๒๐,๐๐๐.- สิงหาคม ๒๕๕๒ ฝาย - เพื่อสงเสริมใหผูเรียนที่มีความสนใจใน
การเรียนรูวิชาการทหารไดเขารับการเรียนรู
จากศูนยฝกนักศึกษารักษาดินแดน 

พัฒนาวินัย ฯ 

 

 



๒๙ 
 

ระยะเวลา 
เปาหมาย 

ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

๘๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๒๖. โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- เพ่ือเปนการวัดและประเมินผล
ความรูและทักษะของผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษา กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

งานวัดและ
ประเมินผล 

๒๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๒๗. โครงการแนะแนวอาชีพและ
ศึกษาตอ 

- เพ่ือใหขอมูลและแนวทางใน
การนําความรูที่เรียนมาไป
ประกอบอาชีพและ/หรือศึกษา
ตอใหเหมาะสม กับความรู
ความสามารถของผูเรียนแตละ
คน 

กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

๕,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

๒๘. โครงการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา 

- เพ่ือศึกษาภาวะ การหางานทํา
และ/หรือศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา ภายใน ๑ ป กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

๒๙.โครงการชมรมศิษยเกา ๔๐,๐๐๐.- พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ ถึง 

- เพ่ือเปนการสานสัมพันธ
ระหวางผูสอนและ/หรือผูเรียน
ปจจุบัน กับ ศิษยเกา กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

๒๐,๐๐๐.- พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ ถึง 

- เพ่ือกําหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ของสถานศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการ/หนวยงานราชการ 

๓๐. โครงการสัมมนาความ
รวมมือระหวางสถาน
ประกอบการ/หนวยงาน กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
ราชการดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

- เพ่ือตองการติดตามประเมินผล
ระดับความพึงพอใจของ
ผูบริหาร เจาของสถาน
ประกอบการหรือผูเก่ียวของที่มี
ตอพฤติกรรมของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีตอ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดานคุณธรรม   
จริยธรรม  และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

๕,๐๐๐.- มีนาคม ๒๕๕๒ ๓๑. โครงการติดตามประเมินผล
ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีตอ คุณลักษณะที่
พึงประสงคดานคุณธรรม   
จริยธรรม  และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

 ถึง 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

 

 



๓๐ 
 

 
ระยะเวลา 

เปาหมาย 
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

งานหลักสูตรฯ 
และ 

๑๐,๐๐๐.- ตุลาคม ๒๕๕๒ ๓๒.โครงการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอม
เมืองพัทยา 

 ถึง 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ งาน 

ทวิภาคีฯ 
- งานหลักสูตรฯ ๑๕,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ถึง 
๓๓.โครงการการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนสมรรถนะ 

- เพ่ือตองการใหผูเรียนมี
สมรรถนะตรงตามที่หลักสูตร
กําหนด 

- งานนิเทศการ
สอน กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

-งานทวิภาคี 
๓๔. โครงการพัฒนาผูเรียนดวย
การปฏิบัติจริง 

- เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริง 

๑๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึง 

กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

งานทวิภาคี 

๓๕. โครงการวันวิชาการ ๑๐๐,๐๐๐.- ๘ – ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๒ 

- เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความรู
ความสามารถ  และผลงาน ทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่เรียนให 
ผูเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน
และผูเรียนตางสถานศึกษาที่เขา
รวมงานไดชม 

ทุกหนวยงาน
ภายใน

สถานศึกษา 

๓๖.โครงการนิเทศการสอน ๑๕,๐๐๐.- สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ถึง 

- เพ่ือเปนการกํากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของผูสอน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กําหนด 

กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

งานนิเทศการ
สอน 

๓๗. โครงการประเมินคุณภาพ
การสอน 

- เพ่ือประเมินคุณภาพการสอน
ของผูสอนโดยผูเรียน 

๑๐,๐๐๐.- กันยายน ๒๕๕๒ 
และ 

มกราคม ๒๕๕๓ 

งานนิเทศการ
สอน 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนประจําป 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
และ 

- งานหลักสูตรฯ ๓๘. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ประจําป 

- 
กันยายน ๒๕๕๓ 

งานพัสดุฯ 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 
และ 

๓๙. โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร 

- เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
ใหมีความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอน กันยายน ๒๕๕๓ 

 

- งานศุนยขอมูล 
- งานพัสดุฯ 

- งานหลักสูตรฯ 

 



๓๑ 
 

ระยะเวลา 
เปาหมาย 

ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

มกราคม ๒๕๕๓ ๑๒,๕๐๐.- ๔๐. โครงการประเมินความพึง
พอใจของระบบคอมพิวเตอร 

- เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการระบบคอมพิวเตอรใน
การจัดการเรียนการสอน 

- งานศุนยขอมูล 
- งานพัสดุฯ 

- งานหลักสูตรฯ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒

และ 
๔๑. โครงการเตรียมความพรอม - เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

จัดการศึกษา 
๑๐,๐๐๐.- 

พรอมการจัดการศึกษา 
ตุลาคม ๒๕๕๒ 

ทุกหนวยงาน
ภายใน

สถานศึกษา 
๑๐,๐๐๐.- พฤษภาคม ๒๕๕๒ - เพ่ือพัฒนาสื่อและสิ่งอํานวย

ความสะดวกในศูนยทรัพยากร
การเรียนรู 

๔๒. โครงการพัฒนาสื่อและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในศูนย
ทรัพยากรการเรียนรู 

งานศูนย
ทรัพยากรการ

เรียนรู 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๐,๐๐๐.- - เพ่ือสงเสริมการใชศูนยวิทย

บริการใหเปนแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา 

๔๓. โครงการสงเสริมการใชศูนย
วิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานศูนย
ทรัพยากรการ

เรียนรู 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๔๔. โครงการปรับสภาพแวดลอม

ตอบสนองการเรียนรู 
- เพ่ือปรับสภาพแวดลอม
ตอบสนองการเรียนรู 

๓๘๐,๐๐๐.- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๔๕. โครงการขยายโรงอาหาร - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ของโรงอาหารใน
การใหบริการผูเรียน 

๑๐๐,๐๐๐.- พฤษภาคม ๒๕๕๒ งานอาคาร
สถานท่ี 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๐,๐๐๐.- ๔๖. โครงการพิทักษรักษาความ
สะอาด 

- เพ่ือสงเสริมนิสัยการรักความ
สะอาดของหนวยงานภายใน
สถานศึกษา 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

๑๐,๐๐๐.- ธันวาคม ๒๕๕๒ ๔๗. โครงการปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

- เพ่ือใหบุคลากรของสถานศึกษา
มีความรูและทักษะในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

งานอาคาร
สถานท่ี 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๔๘. โครงการเฝาระวังตรวจเช็ค
อาคาร 

- เพ่ือใหอาคารมีความพรอมใน
การใชจัดการเรียนการสอน 

๑,๐๐๐.- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานอาคาร
สถานท่ี 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๕๐,๐๐๐.- ๔๙. โครงการพิทักษรักษาความ
ปลอดภัย 

- เพ่ือสงเสริมใหสาขาวิชา/สาขา
งานจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู 

- งานอาคาร
สถานท่ี ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ -สาขาวิชา/สาขา
งาน 

 
 

 



๓๒ 
 

 
ระยะเวลา 

เปาหมาย 
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

๕๐. โครงการปลอดภัยไวกอน พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๕,๐๐๐.- - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษาตระหนักเรื่องความ
ปลอด 

- งานอาคาร
สถานท่ี ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ -สาขาวิชา/
สาขางาน 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒๐,๐๐๐.- ๕๑. โครงการสรรหาบุคลากรตรง
ตามหนาที่รับผิดชอบ 

- เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานบุคลากร 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๔๐๐,๐๐๐.- ๕๒. โครงการสงเสริมพัฒนา
บุคลากร 

- เพ่ือใหบุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาความรูตรงตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ 

- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานบุคลากร 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๖,๐๐๐.- - เพ่ือใหอัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผูเรียนเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานของสถานศึกษา 

- ๕๓. โครงการจัดอัตราและ
สัดสวนผูสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

และ 
กันยายน ๒๕๕๒ 

งานบุคลากร 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ - เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน 

๗๗,๕๐๐.- - ๕๔. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยี
การเรียนการสอน 

และ 
กันยายน ๒๕๕๒ 

งานสื่อการ
สอน 

๕๕. โครงการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับสถานประกอบการ 

- เพ่ือใหสถานประกอบการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔๐,๐๐๐.- มกราคม ๒๕๕๓ 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานทวิภาคี
และฝกงาน 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๕๖. โครงการความรวมมือในการ
จัดการศึกษาทวิภาคี 

- เพ่ือรวมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 

๘๐,๐๐๐.- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานหลักสูตร
และการสอน 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๕๗. โครงการพัฒนาความรูและ
ศักยภาพผูเรียน 

- เพ่ือพัฒนาความรูและศักยภาพ
ผูเรียน 

๕๕๖,๐๐๐.- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานหลักสูตร
และการสอน 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑,๖๖๑,๐๐๐.- ๕๘. โครงการเฝาระวังติดตาม
ผูเรียน 

- เพ่ือชวยใหผูเรียนไดสําเร็จการศึกษา
ตามระดับความรูที่ตองการใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานดูแลและ
ติดตามผูเรียน 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๕๙. โครงการตรวจสารเสพติด 
นักเรียน - นักศึกษา 

- เพ่ือบริการตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน 

๓๐,๐๐๐.- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานพัฒนา
วินัย 

 

 



๓๓ 
 

ระยะเวลา 
เปาหมาย 

ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

๖๐. โครงการกีฬาตานยาเสพติด สิงหาคม ๒๕๕๒ - เพ่ือใหผูเรียนหันมาสนใจเลน
กีฬาจะไดไมไปพึงพายาเสพติด 

๒๐,๐๐๐.- 
 

งานพัฒนา
วินัย 

๑๕๐,๐๐๐.- เมษายน ๒๕๕๓ ๖๑. โครงการบวชสามเณรและชี
พราหมณ ภาคฤดูรอน 

- เพ่ือใหผูเรียนที่สนใจในธรรมะ
ไดศึกษาธรรมะในชวงปดภาค
เรียน 

งานพัฒนา
วินัย 

๖๒. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
สรางวินัยจราจร 

- เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยจราจรและ
ขับขี่อยางปลอดภัย 

๓,๐๐๐.- กรกฎาคม ๒๕๕๒ งานพัฒนา
วินัย 

ธันวาคม ๒๕๕๒ ๕,๐๐๐.- - เพ่ือหาสาเหตุปญหาและสาเหตุ
การออกกลางคันของนักเรียน-
นักศึกษา 

๖๓. โครงการวิจัยปญหาและ
สาเหตุการออกกลางคันของ
นักเรียน-นักศึกษา 

และ 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานดูแล
ติดตามผูเรียน 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๖๔. โครงการเงินใหกูยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

- เพ่ือใหบริการในการกูยืมเงิน
เพ่ือการศึกษา(กยศ.) 

๕,๐๐๐.- 
 

งานกองทุน 
กยศ. 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๖๕. โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนนักศึกษา 

- เพ่ือคุมครองผูเรียนเก่ียวกับ
อุบัติเหตุขณะกําลังศึกษาอยูใน
สถานศึกษา 

 
งานประกัน
อุบัติเหตุ 

๖๖. โครงการ To Be Number One ๓๐๐,๐๐๐.- กันยายน ๒๕๕๒ - เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหมี
บุคลิกภาพที่ดี มีความเปนนํา   
กลาแสดงออกและมีนํ้าใจ
ชวยเหลือผูอื่น  

งานพัฒนา
วินัย 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒๘๑,๐๐๐.- ๖๗. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

- เพ่ือพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานกิจกรรม 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๐๔,๐๐๐.- ๖๘. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ - เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพผูเรียน
และผูสําเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานกิจกรรม 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๓๐๐,๐๐๐.- ๖๙.  กิจกรรมชมรม - เพ่ือสงเสริมการเรียนรูนอก
หองเรียนใหกับผูเรียนตามความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานกิจกรรม 

๗๐. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต พฤษภาคม ๒๕๕๒ - เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

๒๗๗,๐๐๐.- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานกิจกรรม 

 

 



๓๔ 
 

ระยะเวลา 
เปาหมาย 

ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๖,๐๐๐.- ๗๑. โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม 

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรมของ
ไทย 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานกิจกรรม 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๗๒. โครงการจัดทําปุยหมัก จาก
ใบไมและเศษอาหาร 

- เพ่ือผลิตปุยหมัก จากใบไมและ
เศษอาหาร 

๕,๐๐๐.- 
ถึง 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานโครงงาน
และกิจกรรม

พิเศษ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๗๓. โครงการพัฒนาพลังงาน

ทางเลือก 
- เพ่ือพัฒนาพลังงานทางเลือก ๓๐,๐๐๐.- 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานโครงงาน
และกิจกรรม

พิเศษ 
๗๔. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒๐,๐๐๐.- - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู

การอนุรักษสิ่งแวดลอมจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ  

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานโครงงาน
และกิจกรรม

พิเศษ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๗๕. โครงการชุมชนสัมพันธ -เพ่ือสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 
๔๘,๐๐๐.- 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานโครงงาน
และกิจกรรม

พิเศษ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๔๐,๐๐๐.- ๗๖. โครงการฝกทักษะเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
- เพ่ือใหการบริการวิชาชีพที่
เหมาะสมตามความตองการของ
ชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยางตอเน่ือง 

ถึง 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

งานโครงงาน
และกิจกรรม

พิเศษ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๘,๐๐๐.- - เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม/โครงการท่ี
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

๗๗. โครงการจัดทําแผน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน
และทองถ่ิน และกิจกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพของประชาชนตองบประมาณ
ดําเนินการทั้งหมด 

งานโครงงาน
และกิจกรรม

พิเศษ 

๗๘. โครงงาน/โครงการระดับ 
ปวช. ปวส. 

- เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมี
การสรางและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ  ที่นําไปใช ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

๔๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ถึง 
ธันวาคม ๒๕๕๒ 

งาน
นวัตกรรมฯ 

 



๓๕ 
 

 
ระยะเวลา 

เปาหมาย 
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๒๐,๐๐๐.- ๗๙. โครงการการจัดทําโครงงาน
วิทยาศาสตร 

- เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดนํา
หลักการทางวิทยาศาสตรมาใชใน
การการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ   

ถึง 
สิงหาคม ๒๕๕๒ 

งาน
นวัตกรรมฯ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๖๓,๐๐๐.- ๘๐. โครงการทําวิจัยในช้ันเรียน - สงเสริมใหผูสอนใชกระบวนการ
ทางการวิจัยในการพัฒนาการเรียน
การสอนในช้ันเรียน 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๙,๙๐๐.- ๘๑. โครงการทําวิจัยแผนก - สงเสริมใหสาขาวิชา/สาขางานใช
กระบวนการทางการวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  

ถึง 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๙,๙๐๐.- ๘๒. โครงการทําวิจัยสถาบัน - สงเสริมใหหนวยงานภายใน
สถานศึกษาใชกระบวนการทางการ
วิจัยในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

ธันวาคม ๒๕๕๒ ๑๐,๐๐๐.- ๘๓. โครงการอบรมทรัพยสิน - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนในระดับ  
ทางปญญา ปวช.๓และปวส.๒ มีความรู 

เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

งาน
นวัตกรรมฯ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ ๘๔. โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห 

- เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห 

๑๐,๐๐๐.- งาน
นวัตกรรมฯ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๘๕. โครงการการจัดทํา  
E – Learning 

- เพ่ือสงเสริมใหผูสอนจัดทํา  ๔๐,๐๐๐.- งาน 
ถึง E – Learning E – Learning 

มีนาคม ๒๕๕๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ ๘๖. โครงการประกวดนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐงานวิจัย 
- เพ่ือสงเสริมใหสาขาวิชา/สาขางาน
สงผลงานเขาประกวด 

๑๖,๐๐๐.- งาน
นวัตกรรมฯ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนและผูสอน
ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

๑๐,๐๐๐.- ๘๗. โครงการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของอาจารยและผูเรียนใน
สถานศึกษา 

งาน
นวัตกรรมฯ 

๘๘. โครงการจัดทําแผนงบประมาณใน
การสราง  พัฒนา และเผยแพร  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ
โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ 

- เพื่อจัดทําแผนงบประมาณในการสราง  
พัฒนา และเผยแพร  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวจิัย  และโครงงานท่ี
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

๖,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ งานโครงงาน
และกิจกรรม

พิเศษ 

 



๓๖ 
 

 
ระยะเวลา 

เปาหมาย 
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๘๙. โครงการจัดนิทรรศการ
เผยแพรผลงาน 

- เพ่ือสงเสริมการเผยแพรผลงาน
ผูเรียนและผูสอน 

๑๐,๐๐๐.- 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๕๓ 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๙๐. โครงการออกเอกสารวารสาร
และสื่อสิ่งพิมพ 

- เพ่ือเพ่ิมชองทางการเผยแพร
ผลงานของผูเรียนและผูสอน 

๑๐,๐๐๐.- 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๕๓ 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

มิถุนายน ๒๕๕๒ - เพ่ือสงเสริมการเผยแพรผลงาน
ผูเรียนและผูสอน 

๑๐,๐๐๐.- ๙๑. โครงการรวมประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงาน
ในโอกาสตาง ๆ 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๑๔,๐๐๐.- ๙๒. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาใหการบริหารงาน
ของผูบริหารมีความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

 
ทุกหนวยงาน

ภายใน
สถานศึกษา 

- เพ่ือเขารวมประชุมประชาคม
อาชีวศึกษา 

๕๐,๐๐๐.- มีนาคม ๒๕๕๓ ๙๓. โครงการ ประชุมประชาคม
อาชีวศึกษารวมกับคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 

ผูอํานวยการ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๓๐,๐๐๐.- - เพ่ือสงเสริมความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาสถาน
ประกอบการหรือองคเอกชนใน
การจัดการศึกษารวมกัน 

๙๔. โครงการความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาสถาน
ประกอบการหรือองคเอกชนใน
การจัดการศึกษารวมกัน 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

สาขาวิชา/
สาขางาน 

๕๓,๐๐๐.- มีนาคม ๒๕๕๓ ๙๕.  โครงการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองดวย Port folio 

-เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ
สถานศึกษาจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองดวย Port folio 

งานบุคลากร 

๙๖. โครงการครูดีศรีอักษร - เพ่ือเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงาน
ดีเดน 

๕,๐๐๐.- มีนาคม ๒๕๕๓ งานบุคลากร 

๙๗. โครงการพัฒนาเครือขาย
ระบบสารสนเทศ 

- เพ่ือพัฒนาเครือขายระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา 

๒๕๐,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ถึง 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

งาน 
ศูนยขอมูล 

 



๓๗ 
 

 
ระยะเวลา 

เปาหมาย 
ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 
ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๙๘. โครงการ WWW. ศูนยรวม
การสื่อสาร 

- เพ่ือให WWW. เปนศูนยรวม
การสื่อสาร 

๕,๐๐๐.- - งาน 
ถึง ศูนยขอมูล 

มีนาคม ๒๕๕๓ - สาขาวิชา
สาขางาน 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๙๙. โครงการพัฒนาโปรแกรม
สําหรับการบริหาร 

- เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสําหรับ
การบริหาร 

๔๕,๐๐๐.- - งาน 
ถึง ศูนยขอมูล 

มีนาคม ๒๕๕๓ - สาขาวิชา
สาขางาน 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๐๐.  โครงการจัดระบบสาร
บรรณที่มีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือจัดระบบสารบรรณใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐,๐๐๐.- 
 

- งานสาร
บรรณ 

๑๐๑. โครงการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

๑. เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากรของสถานศึกษา 

๘,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ สํานักประกันฯ 

ไมไดใช
งบประมาณ

เน่ืองจากมีสถานท่ี
อยูแลวเพียงแต

บริหารจัดการใหม 

-  เพ่ือใชเปนศูนยกลางการ
ทํางานของคณะกรรมการเปน
ศูนยกลางเก็บรวบรวมและ
บริการเอกสารเคร่ืองมือการทํา
ประกันคุณภาพภายในและการ
ประชุม 

๑๐๒. โครงการจัดต้ังสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ผูอํานวยการ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๕๔,๐๐๐.- - เพ่ือสรางบรรยากาศการทํางาน
ใหผูรับบริการเช่ือมั่นวาไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

๑๐๓. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนอักษร
เทคโนโลยีพัทยา 

สํานักประกัน 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๕๓ 
และหนวยงาน

ภายใน
สถานศึกษา 

๒๔,๐๐๐.- มิถุนายน ๒๕๕๒ - เพ่ือใหบุคลากรของสถานศึกษา
เขาใจถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพและปฏิบัติให
เปนสวนหน่ึงของการทํางาน
ปกติ 

๑๐๔. โครงการสงเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สํานักประกัน 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๕๓ 
และหนวยงาน

ภายใน
สถานศึกษา 

- ๑๐๕. โครงการเพ่ิมผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐.- เมษายน ๒๕๕๓ สํานักประกัน 
และหนวยงาน

ภายใน
สถานศึกษา 

 



๓๘ 
 

 
 

ระยะเวลา 
เปาหมาย 

ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 

ระหวาง วัน เดือน ป 

ผูรับผิดชอบ 

๕,๐๐๐.- เมษายน ๒๕๕๓ สํานักประกัน - เพ่ือใหบุคลากรของสถานศึกษา
ที่มีหนาที่รับผิดชอบเขียน
รายงานประเมินตนเองของ
หนวยงานภายในสถานศึกษา
สามารถเขียนเขียนรายงาน
ประเมินตนเองของหนวยงานได
อยาถูกตอง 

๑๐๖. โครงการอบรมการเขียน
รายงานประเมินตนเองหนวยงาน
ภายในสถานศึกษา 

และหนวยงาน
ภายใน

สถานศึกษา 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๖,๐๐๐.- - เพ่ือเผยแพรขอมูลงานขาวสาร
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๐๗. โครงการเผยแพรขอมูลงาน
ขาวสารการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

สํานักประกัน 
ถึง 

มีนาคม ๒๕๕๓ ภายในสถานศึกษา 
และหนวยงาน

ภายใน
สถานศึกษา 

๒๓,๐๐๐.- ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ถึง มีนาคม ๒๕๕๓ 

สํานักประกัน -เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 
๕ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๕๓-
๒๕๕๘) 

๑๐๘. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(ธรรมนูญ
โรงเรียน  ปการศึกษา  
(๒๕๕๓-๒๕๕๘ ) 

และหนวยงาน
ภายใน

สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

การวางแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๒ ของสถานศึกษา 
 การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
            การนําแผนพัฒนาโรงเรียนไปสูการปฏิบัติ นับนับวาเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก เพราะเปน
ความสามารถ   ท่ีจะผลักดันการทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามท่ี
ตั้งเปาหมายไว การนําแผนไปสูการปฏิบัติจะตองสรางความเขาใจใหฝายบริหารทราบถึงแนวทาง 
แผนงาน โครงงาน พรอมท้ังนําแนวทางนัน้ไปดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติงาน  
เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงค และเปาหมายของการแผนปฏิบัติงานโรงเรียนกําหนดแนวทางการนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ  ดังนี้  

         ๑. ผูบริหารการศึกษามีการดาํเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
         ๒. ผูบริหารจดัทําแผนระยะกลางและจดัทําแผนปฏิบัติการ และดําเนนิการตามแผน มีการ
กํากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
       ๓.  เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับสาระสําคัญของแผนใหฝายฯ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของไดทราบ มีสวนรวมและใหการสนับสนุนอยางกวางขวาง ในการนําแผนสูการ
ปฏิบัติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
         ๔.  กําหนดภารกิจความรับผิดชอบใหสอดคลองกับแผนงานของฝาย ไมเกิดความซํ้าซอนของ
งาน 
       ๕. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติทําใหเกดิความคลองตัวและชัดเจนกับฝายและผูเกีย่วของ  
        ๖. ใชระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน โดยประสานงานกับทุกฝายและผูท่ีเกี่ยวของ 
         ๗. กํากับติดตาม ประเมินผล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการวดัผลสําเร็จ
การดําเนนิงานท้ังในดานปริมาณ คุณภาพ  

 
การตรวจสอบติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจําป 

 
๑. วิธีการตรวจสอบ ติดตาม 

    หลังจากท่ีทุกฝายฯ ไดปฏิบัติดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้แลว มีการกํากับติดตาม และ 

ประเมินผล เพือ่ใหทราบผลและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน วาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดในเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม โดยการติดตามประเมินผล  วัดจากจุดมุงหมายหลัก  ซ่ึงสรุปได 
ดังนี ้
         ๑. มุงหวังใหผูเรียนมีบุคลิกภาพท่ีเปนผูนํา มีคุณธรรม สังคมยกยองและใหการยอมรับ มี
ทักษะในการเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพอยางตอเน่ือง รับผิดชอบตอสังคม มีสํานึกในความเปน
ไทย รูจักดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีสุขภาพท่ีดี ปลอดจากอบายมุขและส่ิงเสพยติด 

 



๔๐ 
 

     ๓.๑ ทุกฝายฯ สรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเน่ือง และ
สรางเครือขายเช่ือมโยงเปนระบบเดยีวกัน เพื่อสามารถเอ้ือประโยชนรวมกันไดในทุก
หนวยงาน โดยจัดทําเกณฑช้ีวัดความสําเร็จของแผนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใหเปน
รูปธรรม 
      ๓.๒ ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานใหบุคลากรทราบอยางตอเน่ือง 
      ๓.๓  มีการปรับปรุงแผนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจําป ๒๕๕๒  ของโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 

ผลการประเมินตามการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา    
ประกอบดวย ๖ มาตรฐาน  ๓๔  ตัวบงช้ี  เปนไปตามเกณฑการประเมินตนเอง ตวับงช้ีของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  และมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน  (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในนั้น รวมทุกตัวบงช้ี  อยูในระดบั ดี  มีจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
ดังตอไปนี้ 

 จุดเดน  คือ 
 ๑. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะและมีมนุษย
สัมพันธ 
ท่ีดี 
 ๒. โรงเรียนมีการจัดการระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชาไดอยางพอเพียง โดยมี 
อัตราสวนจํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอร  ๑ คน  ตอ  ๑  เคร่ือง 
 ๓. คุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนมีการพัฒนาตามความตองการของลาด
แรงงาน 
 ๔. ผูเรียนมีความสามารถในการใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 



๔๑ 
 

 ๕. โรงเรียนมีการจัดการใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาดูแลติดตามให
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติผูเรียนท้ังหองเรียน ไมนอยกวา ๓๖ คร้ังในป
การศึกษา(สัปดาหละ ๑ คร้ัง) 
 ๖. โรงเรียนมีการจัดการบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนท้ังหมด  ใน ๑ ปการศึกษา   
 ๗. โรงเรียนมีจํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบแรกเขา  เม่ือส้ินสุดภาคเรียน ปการศึกษา 
๒๕๕๒ มีจํานวน   ๒๗๗  คน  คิดเปนรอยละ ๑๑.๘๒  ของจํานวนผูเรียนแรกเขาท้ังหมด ๒,๔๘๙  คน 
 ๘. โรงเรียนมีการจัดการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีดีงาม
ในวิชาชีพรวมท้ังบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธใหกับผูเรียนครบทุกสาขาวิชา 
 ๙. โรงเรียนมีการจัดการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหกับผูเรียนครบทุกสาขาวิชา 
 ๑๐. การบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได 
 ๑๑. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ๑๒. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเปนปจจุบันมีการใชงานท่ีสม่ําเสมอ  สอดคลองกับการ
บริหารงานในฝายตาง ๆ  ของโรงเรียน 

  
 

การพัฒนาปรับปรุงงาน    
               จุดท่ีควรพัฒนา มีจุดท่ีควรพัฒนา คือ 
 ๑.  ควรจัดสรรงบประมาณในการจดัซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน ใหมี
จํานวนสูงข้ึน 

๒. ควรสงเสริมและสนับสนนุใหสถานประกอบการมีการจัดการศึกษารวมกบัโรงเรียนในระบบ 
ทวภิาคีและระบบปกติ 

๓. ควรสงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยประจําแตละคนมีโอกาสไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรู
วิชาชีพเฉพาะอยางนอยปละ  ๑ คร้ัง 
 ๔.  ควรจัดหาบุคลากรใหครบตามอัตราสวนพื้นฐาน 
 ๕. ควรจัดสรรงบประมาณดานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยั  และโครงงานท่ีนําไปใชในการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติใหมี
จํานวนสูงข้ึน 

 ๖. ควรสนับสนุนการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และ
โครงงานท่ีนําไปใชในการพฒันาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ใหมีจํานวนสูงข้ึน 

 

 



๔๒ 
 

 
 
๒. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกอบดวย         

๖  มาตรฐาน  ๓๔  ตัวบงชี้  ดังนี ้
มาตรฐานท่ี  ๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบดวย ๙  ตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีท่ี ๑-๙) 
มาตรฐานท่ี  ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย ๑๒ ตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีท่ี ๑๐-

๒๑) 
มาตรฐานท่ี  ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย ๕ ตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีท่ี ๒๒-๒๖) 
มาตรฐานท่ี  ๔ การบริการวิชาชีพสูสังคม ประกอบดวย ๒ ตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีท่ี ๒๗-๒๘) 
มาตรฐานท่ี  ๕ นวัตกรรมและการวิจัย ประกอบดวย ๓ ตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีท่ี ๒๙-๓๑) 
มาตรฐานท่ี  ๖ ภาวะผูนําและการจัดการ ประกอบดวย ๓ ตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีท่ี ๓๒-๓๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี 

ขอกําหนดท่ี ๑ สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเร่ืองตอไปนี ้
ขอกําหนด ๑.๑ ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไป 
ตัวบงชี้ท่ี ๑  รอยละของผูเรียนท่ีมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
คําอธิบาย ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  
ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามช้ันป เม่ือเทียบกับผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนในแตละช้ันป 

 เกณฑการประเมิน ประเมินจากรอยละของผูเรียนทุกช้ันปท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด
เม่ือส้ินสุดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

เกณฑท่ีใชตัดสิน มีเกณฑดังนี้  
รอยละของผูเรียนทุกช้ันปท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑฯ ระดับการประเมิน 

นอยกวา ๖๐ ปรับปรุง 

๖๐-๗๔ พอใช 
มากกวา ๗๔ ด ี

 วิธีดําเนินงานของสถานศึกษา จัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความตองการของผูเรียน โดยเปดสอนสาขาวิชาท่ีผูเรียนตองการเรียน กําหนดแผนการเรียนโดยนําความ
ตองการของผูเรียนมาประกอบการพิจารณา 

วิธีการประเมินผล ดําเนินการดังตอไปนี ้ 
 ๑. ตรวจสอบจํานวนผูเรียน ช้ัน ปวช. ๑ ปวช. ๒  ปวช. ๓  ปวส. ๑ และ ปวส. ๒ ท่ีมีผลการเรียน
ผานเกณฑท่ีกําหนดเมื่อส้ินสุดภาคเรียนท่ี ๒ 

 ผูเรียนท่ีผานเกณฑท่ีกําหนดตองไดคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ในแตละช้ันป ดังตอไปนี ้
 ปวช. ๑ ตองไดคะแนนเฉล่ียสะสม ๒ ภาคเรียน ๑.๕๐ ข้ึนไป (มีสภาพการเปนนักเรียน) 

ปวช. ๒ ตองไดคะแนนเฉล่ียสะสม ๔ ภาคเรียน ๑.๗๕ ข้ึนไป (มีสภาพการเปนนักเรียน)  

ปวช. ๓ ตองไดคะแนนเฉล่ียสะสม ๖ ภาคเรียน ๒.๐๐ ข้ึนไป (จบการศึกษาได) 

ปวส. ๑ ตองไดคะแนนเฉล่ียสะสม ๒ ภาคเรียน ๑.๗๕ ข้ึนไป (มีสภาพการเปนนักศึกษา)  

ปวส. ๒ ตองไดคะแนนเฉล่ียสะสม ๔ ภาคเรียน ๒.๐๐ ข้ึนไป (จบการศึกษาได)  

 
 

 



๔๔ 
 

 

 ๒. นับจํานวนผูเรียนท้ังหมดท่ีเรียนอยูในแตละช้ันปเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 ๓. หาคารอยละของผูเรียนทุกช้ันปท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ป
การศึกษา ๒๕๕๓ 

 ผลการประเมิน ผลการประเมินอยูในระดบั  พอใช มีคาเทากับ ๗๗.๘๒ โดยรอยละเฉล่ียของ
ผูเรียนทุกช้ันปท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๓ ในระดับ 
ปวช.  มีคาเทากับ ๗๔.๒๐   ในระดบั ปวส. มีคาเทากับ  ๘๕.๐๖



๔๕ 
 

ตารางที่  ๙ ๙.๑ ) ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินผลการเรียนที่กําหนดตามชั้นป ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จํานวนผูเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 
หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

รวมทุกชั้นป 

สาขาวิชา สาขางาน 
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ระดับ ปวช.                   

พาณิชยกรรม พาณิชยการ บัญชี ๙๕.๘๓ ดี ๑๘๙ ๙๐.๘๗ ๖๑ ๖๙ ๖๙ ๖๗ ๗๒ ๒๐๘ ๕๙ ๘๕.๕๑ ด ี ด ี๙๑.๐๔ ดี 

  การขาย ๘๓.๓๓ ด ี ๕๘ ๘๖.๕๗ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๔ ๒๓ ๓๐ ๖๗ ๑๐ ๗๑.๔๓ ด ี ด ี ด ี

  คอมพิวเตอร ๘๕.๕๑ ด ี ๔๐๒ ๗๕.๖๘ ๑๕๑ ๘๒.๕๑ ๑๑๘ ๒๑๔ พอใช ๑๘๓ ๑๓๘ ๕๓๕ ๑๓๓ ๖๒.๔๔ ด ี ด ี

  ธุรกิจคาปลีก ๐ ด ี ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๙ ๐ ๐ ๓๙ ๒๙ ๗๔.๓๖ ๒๙ ๗๔.๓๖ ๐ ด ี

อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต ๗๓.๖๐ พอใช พอใช พอใช ๒๖๗ ๖๐.๔๑ ๖๘ ๖๑.๒๖ ๙๒ ๒๐๖ ๑๑๑ ๑๒๕ ๔๔๒ ๑๐๗ ๕๑.๙๔ พอใช 

ไฟฟาและ
อิเล็ก- 

 ไฟฟากําลัง ๗๓ ๘๕.๘๘ ๓๐ ๓๒ ๒๓ ๘๕ ด ี ด ี ด ี
๑๐๐.๐๐ ๒๕ ๗๘.๑๓ ๒๓ ๒๕ ๘๓.๓๓ 

ด ี

๖๑.๓๖  ทรอนิกส ๒๖ ๗๖.๔๗ ๒๗ ๒๔ ๗๕.๐๐ อิเล็กทรอนิกส พอใช ๗๗ ๗๐.๐๐ ๓๒ ๓๔ ๔๔ ๑๑๐ ด ี ด ี พอใช 

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

๙๐.๙๑ การโรงแรม ๔๘ ๗๐.๕๙ ๓๐ ๕๘ ๘๐.๕๖ การโรงแรม ด ี ๑๓๖ ๗๘.๖๑ ๗๒ ๖๘ พอใช ๓๓ ๑๗๓ ด ี ด ี

รวม ปวช. ๑,๖๕๙ ๗๔.๒๐ ๖๗๖ ๔๔๕ ๖๕.๘๓ ๕๑๘ ๔๐๒ ๗๗.๖๑ ๔๖๕ ๓๘๔ ๘๒.๕๘ พอใช ด ี ด ี ๑,๒๓๑ ด ี
 

 
 

 



๔๖ 
 

 
 
ตารางที่  ๙  ๙.๒ ) ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินผลการเรียนที่กําหนดตามชั้นป ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

จํานวนผูเรียน 
ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ รวมทุกชั้นป 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
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                  ระดับ ปวส.  
๙๗.๓
๗ 

๗๗ ๗๔.๗๖ ๔๔ ๑๐๓ ดี ๔๗ ดี - - - - บริหารธุรกิจ การบัญชี - ๑๕๐ ๑๒๑ ๗๗.๗๘ 

ดี 

 การตลาด ๖๓ ๘๑.๘๒ ๑๐๐.๐๐ - ๓๘ ๑๑๖ ๗๗ ดี ๓๙ ดี - - - - ๑๐๑ ๙๓.๗๕ ดี 

๑๒
๓ 

๑๒๕ ๗๘.๑๓ ๙๐.๑๔ ๑๖๐ ดี ๑๓๗ ดี - - - -  คอมพิวเตอรธุรกิจ - ๒๙๗ ๒๔๘ ๘๙.๓๙ 

ดี 

อุตสาหกรรม เครื่องกล ๙๒.๖๘ ๘๘.๗๑ เทคนิคยานยนต ๔๓ ๕๕ ๑๑๓ ๖๒ ดี ๕๑ ดี - - - - ๙๘ ๕๐.๐๐ พอใช 

ไฟฟากําลัง ๙๓.๓๓ ๙๗.๑๔  เครื่องกลไฟฟา ๑๘ ๓๔ ๕๔ ๓๕ ดี ๑๙ ดี - - - - ๕๒ ๘๙.๙๓ ดี 

 อิเล็กทรอนิกส ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๔๘ อิเล็กทรอนิกส ๒๒ ๒๗ ๕๐ ดี ๒๓ ดี - - - - ๔๒ ๗๔.๓๘ ดี 

อุตสาหกรรม- การโรงแรมและ- ๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๘๖ - ๒๙ ๕๐ ๓๕ ดี ดี ๑๕ - - - - ๔๔ ๘๐.๗๒ ดี 

การทองเที่ยว บริการ          - - - -     

รวม ปวส. ๘๑.๑๖ ๓๐๑ ๙๐.๙๔ ๔๐๕ ดี ดี - -   ๔๙๙ ๓๓๑ ๘๓๐ ๗๐๖ ๘๕.๐๖ ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. ๒,๔๘๙ ๑,๙๓๗ ๗๗.๘๒ ดี 

 



๔๗ 
 

ขอกําหนดที่ ๑.๒ ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 
ตัวบงชี้ที่ ๒ รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางมีระบบ 
คําอธิบาย    ผูเรียนที่จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานและ/หรือโครงการวิชาชีพ โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ในการแกปญหาอยางเปนระบบ หรือพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงถึงการคิดอยางมีเหตุผล ทํางาน และแกปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะในการประยุกตใชตัวเลข เชน การอานและการ
แปลความหมายของแผนภูมิ ขอมูล สถิติตาง ๆ  ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป 

ตารางที่  ๑๐ จํานวนและรอยละผูเรียนที่มีผลงาน โดยประยกุตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปนระบบ  ในปการศึกษา      ๒๕๕๓ 
จํานวนผูเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 
หลักสูตร/ประเภท

วิชา 

รวมทุกชั้นป 
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ระดับ ปวช.                   

๘๔.๗๒ ๑๘๗ ๘๙.๙๐ พาณิชยกรรม พาณิชยการ ๖๖ ๙๘.๕๐ ๖๑ ๖๐ ๘๖.๙๖ บัญชี ดี ๖๙ ๖๗ ๗๒ ๒๐๘ ด ี ด ี ดี 

๙๓.๓๓ ๖๔ ๙๕.๕๒   ๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๒๘ ๑๓ ๙๒.๘๖ การขาย ดี ๑๔ ๒๓ ๓๐ ๖๗ ด ี ด ี ดี 

๙๖.๓๘ ๔๓๕ ๘๑.๓๑   ๑๗๖ ๙๖.๑๗ ๑๓๓ ๑๒๖ ๕๘.๘๘ คอมพิวเตอร ดี ๒๑๔ ๑๘๓ ๑๓๘ ๕๓๕ พอใช ด ี ดี 

๐.๐๐ ๒๙ ๗๔.๓๖   ๐ ๐.๐๐ ๐ ๒๙ ๗๔.๓๖ ธุรกิจคาปลีก ดี  ๓๙ ๐ ๐ ๓๙  ดี 

๗๒.๘๐ ๒๘๑ ๖๓.๕๗ อุตสาหกรรม เครื่องกล ๙๐ ๘๑.๐๘ ๙๑ ๑๐๐ ๔๘.๕๔ ยานยนต ดี ๒๐๖ ๑๑๑ ๑๒๕ ๔๔๒ พอใช พอใช พอใช 

๖๕.๒๒ ๕๓ ๖๒.๓๕ ไฟฟาและอิเล็ก- ๒๐ ๖๒.๕๐ ๑๕ ๑๘ ๖๐.๐๐ ไฟฟากําลัง  ๓๐ ๓๒ ๒๓ ๘๕ พอใช พอใช พอใช พอใช 

 ทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๓๒ ๒๕ ๗๘.๑๓ ด ี ๓๔ ๒๖ ๗๖.๔๗ ด ี ๔๔ ๓๓ ๗๕.๐๐ ดี ๑๑๐ ๘๔ ๗๖.๓๖ ดี 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ๗๒ ๖๘ ๙๔.๔๔ ด ี ๖๘ ๖๔ ๙๔.๑๒ ด ี ๓๓ ๒๘ ๘๔.๘๕ ดี ๑๗๓ ๑๖๐ ๙๒.๔๘ ดี 

รวม ปวช. ๖๗๖ ๔๓๙ ๖๔.๙๔ พอใช ๕๑๘ ๔๖๕ ๘๙.๗๗ ดี ๔๖๕ ๓๘๙ ๘๓.๖๖ ดี ๑,๖๕๙ ๑,๒๙๓ ๗๗.๙๔ ดี 

 



๔๘ 
 

ตารางที่  ๑๐ (ตอ)จํานวนและรอยละผูเรียนที่มีผลงาน โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการแกปญหาอยางเปนระบบ  ในปการศึกษา      ๒๕๕๓ 

หลักสูตร/
ประเภท
วิชา 

จํานวนผูเรียน 
ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

สาขาวิชา สาขางาน 
รวมทุกชั้นป 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

ผล
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รป
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ิน 
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                  ระดับ ปวส. 
๗๕.๗
๓ 

๗๘ ๙๓.๖๒ ๔๔ ๑๐๓ ๑๒๒ ดี ๔๗ ดี - - - - 
บริหารธุรกิจ การบัญชี - ๑๕๐ ๘๑.๓๓ ดี 

๔๘ ๖๒.๓๔ ๗๖.๙๒ ๓๐  การตลาด ๗๗ ๗๘ - พอใช ๓๙ ดี - - - - ๑๑๖ ๖๗.๒๔ พอใช 

คอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

๑๑๖ ๗๒.๕๐ ๗๑.๕๓ ๙๘ ๑๖๐ ๒๑๔ พอใช ๑๓๗ พอใช - - - - 
 - ๒๙๗ ๗๒.๐๕ 

พอใช 

๖๒.๙๐ ๕๔.๙๐ ๓๙ ๒๘ อุตสาหกรรม ๖๒ ๖๗ เครื่องกล เทคนิคยานยนต พอใช ๕๑ ปรับปรุง - - - - ๑๑๓ ๕๙.๒๙ พอใช 
๖๘.๕๗ ๔๒.๑๑ ๒๔ ๘  เครื่องกลไฟฟา ไฟฟากําลัง ๓๕ ๕๔ ๓๒ พอใช ๑๙ ปรับปรุง - - - - ๕๙.๒๖ ปรับปรุง 

๘๘.๘๘ ๒๑ ๙๑.๓๐ ๒๔  ๒๗ ๔๕ อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ดี ๒๓ ดี - - - - ๕๐ ๙๐.๐๐ ดี 

๑๐๐.๐๐ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๓๕ อุตสาหกรรม ๓๕ ๕๐ การโรงแรมและ- - ดี ๑๕ ดี - - - - ๕๐ ๑๐๐.๐๐ ดี 

         - - - -     การทองเที่ยว บริการ 
รวม ปวส. ๒๔

๔ 
๗๓.๗
๒ 

๗๒.๙๕ ๓๖๔ พอใช พอใช - - - - ๔๙๙ ๓๓๑ ๘๓๐ ๖๐๘ ๗๓.๒๕ พอใช 

รวม ปวช. และ ปวส. ๑,๙๐๑ ๗๖.๓๘ ๒,๔๘๙ ดี 

เกณฑการประเมิน    ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)  หมายถึง  ผูเรียนที่มีผลงาน มากกวา รอยละ ๗๔ 
  ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) หมายถึง  ผูเรียนที่มีผลงาน รอยละ ๖๐ - ๗๔ 
  ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึง  ผูเรียนที่มีผลงาน นอยกวารอยละ ๖๐ 

 



๔๙ 
 

ขอกําหนดที่ ๑.๓ ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่ ๓ รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
คําอธิบาย จํานวนผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน การสนทนา ภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม จําแนกตามหลักสูตร

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและชั้นปที่เปดสอน 

ตารางที่  ๑๑ จํานวนและรอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

หลักสูตร/
ประเภท
วิชา 

จํานวนผูเรียน 
ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 

สาขาวิชา สาขางาน 
รวมทุกชั้นป 

ผล
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ระ
เม
ิน 
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ฑ 
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ระ
เม
ิน 

ระดับ ปวช.                   

๗๓.๖๑ ดี พาณิชยกรรม พาณิชยการ บัญชี ๑๖๕ ๗๙.๓๓ ๕๕ ๘๒.๐๙ ๕๓ ๖๙ ๖๗ ๗๒ ๒๐๘ ๕๗ ๘๒.๖๑ ด ี พอใช ดี 

๗๖.๖๗ ดี   การขาย ๔๘ ๗๑.๖๔ ๑๖ ๖๙.๕๗ ๒๓ ๑๔ ๒๓ ๓๐ ๖๗ ๙ ๖๔.๒๙ พอใช พอใช พอใช 

ดี พอใช ๗๓.๙๑   คอมพิวเตอร ๔๐๕ ๗๕.๗๐ ๑๔๐ ๗๖.๕๐ ๑๐๒ ๒๑๔ ๑๘๓ ๑๓๘ ๕๓๕ ๑๖๓ ๗๖.๑๗ ด ี ดี 

๐.๐๐ พอใช    ธุรกิจคาปลีก ๐ ๐.๐๐ ๐ ๒๗ ๖๙.๒๓ ๓๙ ๐ ๐ ๓๙ ๒๗ ๖๙.๒๓  พอใช 

๗๔.๔๐ ๓๓๔ พอใช ดี ดี อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต ๗๕.๕๗ ๙๓ ๘๓.๗๘ ๙๓ ๒๐๖ ๑๑๑ ๑๒๕ ๔๔๒ ๑๔๘ ๗๑.๘๔ ดี 

๗๓.๙๑  ไฟฟาและอิเล็ก- ไฟฟากําลัง ๕๗ ๖๗.๐๖ ๒๐ ๖๒.๕๐ ๑๗ ๓๐ ๓๒ ๒๓ ๘๕ ๒๐ ๖๖.๖๗ พอใช พอใช พอใช พอใช 

๗๕.๐๐ ๒๑ ๖๑.๗๖ ๓๓ ๒๒ ๖๘.๗๕ ดี  ทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๗๖ ๖๙.๐๙ ๓๒ ๓๔ ๔๔ ๑๑๐ พอใช พอใช พอใช 

๗๒.๗๓ ๕๒ ๗๖.๔๗ ๒๔ ๖๒ ๘๖.๑๑ พอใช อุตสาหกรรม การโรงแรม การโรงแรม ๑๓๘ ๗๙.๗๗ ๗๒ ๖๘ ๓๓ ๑๗๓ ด ี ด ี ดี 

                  ทองเที่ยว 

รวม ปวช. ๖๗๖ ๕๐๘ ๗๕.๑๕ ดี ๕๑๘ ๓๙๗ ๗๖.๖๔ ดี ๔๖๕ ๓๔๕ ๗๔.๑๙ พอใช ๑,๖๕๙ ๑,๒๕๐ ๗๕.๓๕ ดี 

 



๕๐ 
 

 

ตารางที่..๑๑...(ตอ) 
จํานวนผูเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 
หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

รวมทุกชั้นป 

สาขาวิชา สาขางาน 
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น 

ระดับ ปวส.                    

๗๖ ๗๓.๗๙ ๗๔.๔๗ ๓๕ ๑๐๓ ๑๑๑ พอใช ๔๗ ดี - - - - ๑๕๐ บริหารธุรกิจ การบัญช ี - ๗๔.๐๐ ดี 

๕๗ ๗๔.๐๓ ๗๖.๙๒ ๓๐ ๗๗ ๘๗ ดี ๓๙ ดี - - - - ๑๑๖  การตลาด - ๗๕.๐๐ ดี 

๑๑๙ ๗๔.๓๘ ๖๙.๓๔ ๙๕ ๑๖๐ ๒๑๔ ดี ๑๓๗ พอใช - - - - ๒๙๗  คอมพิวเตอรธรุกิจ - ๗๒.๐๕ พอใช 

๗๔.๑๙ ๗๔.๕๑ ๔๖ ๓๘ ๖๒ ๘๔ ดี ๕๑ ดี - - - - ๑๑๓ อุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคยานยนต ๗๔.๓๔ พอใช 

๗๗.๑๔ ๕๗.๘๙ ๒๗ ๑๑ ๓๕ ๓๘ ดี ๑๙ พอใช - - - - ๕๔ ไฟฟากําลงั  เครื่องกลไฟฟา ๗๐.๓๗ พอใช 

๗๗.๗๘ ๑๗ ๗๓.๙๑ ๒๑ ๒๗ ๓๘ ดี ๒๓ พอใช - - - - ๕๐  อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๗๖.๐๐ ดี 

๗๔.๒๙ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๒๖ ๓๕ ๓๗ ดี ๑๕ พอใช - - - - ๕๐ อุตสาหกรรมทองเที่ยว การโรงแรมและ - ๗๔.๐๐ ดี 

         - - - -      บริการ 

รวม ปวส. ๗๔.๕๕ ๒๓๗ ๗๑.๖๐ ๓๗๒ ดี พอใช - - - - ๔๙๙ ๓๓๑ ๘๓๐ ๖๐๙ ๗๓.๓๗ พอใช 

รวม ปวช. และ ปวส. ๒,๔๘๙ ๑,๘๕๙ ๗๔.๖๙ ดี 

เกณฑการประเมิน  ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) หมายถึง ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มากกวา รอยละ ๗๔        ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) หมายถึง ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รอยละ ๖๐ – ๗๔                 ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึง ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ นอยกวารอยละ ๖๐ 

 



๕๑ 
 

ขอกําหนดที่ ๑.๔ ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่ ๔ รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
คําอธิบาย ผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การใช

โปรแกรมซีเอ็นซี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป 

ตารางที่  ๑๒ จํานวนและรอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีปฏิบัติงานวิชาชีพได จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นป 
จํานวนผูเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 
หลักสูตร/ประเภท

วิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

รวมทุกชั้นป 

ผล
กา
รป

ระ
เมิ
น 

ผล
กา
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เมิ
น 
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กณ

ฑ 

ผล
กา
รป

ระ
เมิ
น 

ระดับ ปวช.                   

พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม บัญชี ๖๙ ดี ๖๗ ดี ๗๒ ดี ๒๐๘ ๕๓ ๗๖.๘๑ ๗๕.๐๐ ๕๑ ๗๖.๑๒ ๕๔ ๑๕๘ ๗๕.๙๖ ดี 

  การขาย ๑๔ ดี ๒๓ ดี ๓๐ ดี ๖๗ ๑๑ ๗๘.๕๗ ๗๖.๖๗ ๑๘ ๗๘.๒๖ ๒๓ ๕๒ ๗๗.๖๑ ดี 

  คอมพิวเตอร ๒๑๔ ดี ๑๘๓ ดี ๑๓๘ ดี ๕๓๕ ๑๕๒ ๗๔.๕๑ ๗๖.๐๙ ๑๓๗ ๗๔.๘๖ ๑๐๕ ๓๙๔ ๗๓.๖๔ พอใช 

  ธุรกิจคาปลีก ๓๙ ดี ๐  ๐  ๓๙ ๒๙ ๗๔.๓๖ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๒๙ ๗๔.๓๖ ดี 

อุตสาหกรรม เครื่องกล ยานยนต ๒๐๖ ดี ๑๑๑ ดี ๑๒๕ ดี ๔๔๒ ๑๕๓ ๗๔.๒๗ ๗๕.๒๐ ๘๔ ๗๕.๖๘ ๙๔ ๓๓๑ ๗๔.๘๙ ดี 

 ไฟฟาและอิเล็ก ไฟฟากําลัง ๓๐ ดี ๓๒ ดี ๒๓ พอใช ๘๕ ๒๓ ๗๖.๖๗ ๖๙.๕๗ ๒๕ ๗๘.๑๓ ๑๖ ๖๔ ๗๕.๒๙ ดี 

 ทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๓๒ ๒๕ ๗๘.๑๓ ดี ๓๔ ๒๖ ๗๖.๔๗ ดี ๔๔ ๒๐ ๔๕.๔๕ ปรับปรุง ๑๑๐ ๗๑ ๖๔.๕๕ พอใช 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ๗๒ ๕๔ ๖๒.๕๐ พอใช ๖๘ ๕๑ ๗๕.๐๐ ดี ๓๓ ๒๔ ๗๒.๗๓ พอใช ๑๗๓ ๑๒๙ ๗๔.๕๗ ดี 

รวม ปวช. ๖๗๖ ๕๐๐ ๗๓.๙๖ พอใช ๕๑๘ ๓๙๒ ๗๕.๖๘ ดี ๔๖๕ ๓๓๖ ๗๒.๒๖ พอใช ๑,๖๕๙ ๑,๒๒๘ ๗๔.๐๒ ดี 

 



๕๒ 
 

ตารางที่  ๑๒ (ตอ) 
จํานวนผูเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 
หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
รวมทุกชั้นป 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 
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กา
รป
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เม
ิน 

ผล
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ระดับ ปวส.            - - - -     

๗๘ ๗๕.๗๓ ๗๖.๖๐ ๗๖.๐๐ ๓๖ ๑๐๓ ๑๑๔ บริหารธุรกิจ ดี ๔๗ ดี - - - - ๑๕๐ การบัญชี - ดี 

๕๘ ๗๕.๓๒ ๗๖.๙๒ ๗๕.๘๖ ๓๐ ๗๗ ๘๘  ดี ๓๙ ดี - - - - ๑๑๖ การตลาด - ดี 

๑๒๑ ๗๕.๖๓ ๗๕.๑๘ ๗๕.๔๒ ๑๐๓ ๑๖๐ ๒๒๔  ดี ๑๓๗ ดี - - - - ๒๙๗ คอมพิวเตอรธุรกิจ - ดี 

๗๕.๘๑ ๗๖.๔๗ ๔๗ ๓๙ ๗๖.๑๑ ๖๒ ๘๖ อุตสาหกรรม ๕๑ ดี - - - - ๑๑๓ ด ีเครื่องกล เทคนิคยานยนต ดี 

๗๗.๑๔ ๗๘.๙๕ ๒๗ ๑๕ ๗๗.๗๘ ๓๕ ๔๒ ดี ๑๙ - - - -  ๕๔ ด ีไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา ดี 

๗๗.๗๘ ๑๗ ๗๓.๙๑ ๒๑ ๗๖.๐๐ ๒๗ ๓๘  ดี ๒๓ - - - - ๕๐ พอใช อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ดี 

๗๗.๑๔ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๒๗ ๗๘.๐๐ อุตสาหกรรม การโรงแรมและ - ๓๕ ๓๙ ดี ๑๕ - - - - ๕๐ ด ี ดี 

                 ทองเที่ยว บริการ 

รวม ปวส. ๗๕.๙๕ ๒๕๒ ๗๖.๑๓ ๓๗๙ ดี ดี - - - - ๔๙๙ ๓๓๑ ๘๓๐ ๖๓๐ ๗๕.๙๐ ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. ๑,๘๖๐ ๗๔.๖๙ ๒,๔๘๙ ดี 

เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)   หมายถึง  ผูเรียนที่นําความรูไปใช มากกวา รอยละ ๗๔               ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) หมายถึง  ผูเรียนที่นําความรูไปใช รอยละ ๖๐ – ๗๔     
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง)   หมายถึง  ผูเรียนที่นําความรูไปใช นอยกวารอยละ ๖๐ 

 

 



๕๓ 
 

ขอกําหนดที่ ๑.๕ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนษุยสัมพันธที่ด ี
ตัวบงชี้ที่ ๕ รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพนัธที่ดี 
คําอธิบาย ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม การหลีกเลี่ยงอบายมุข 

และสิ่งเสพติด เปนตน การมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามชั้นป 
ตารางที่  ๑๓ จํานวนและรอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนษุยสัมพันธที่ดี จําแนกตามหลักสูตร 

ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นป 
จํานวนผูเรียน 

ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ 
หลักสูตร/ประเภท

วิชา 
สาขาวิชา สาขางาน 

รวมทุกชั้นป 
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ระดับ ปวช.                   

พาณิชยกรรม ๗๙.๑๗ ดี พาณิชยกรรม บัญชี ๕๒ ๗๗.๖๑ ๕๗ ๑๖๔ ๗๘.๘๕ ๖๙ ๖๗ ๗๒ ๒๐๘ ๕๕ ๗๙.๗๑ ด ี ด ี ดี 

  ๘๐.๐๐ ดี การขาย ๑๘ ๗๘.๒๖ ๒๔ ๕๓ ๗๙.๑๐ ๑๔ ๒๓ ๓๐ ๖๗ ๑๑ ๗๘.๕๗ ด ี ด ี ดี 

  ๗๙.๗๑ ดี ดี คอมพิวเตอร ๑๔๕ ๗๙.๒๓ ๑๑๐ ๔๑๔ ๗๗.๓๘ ๒๑๔ ๑๘๓ ๑๓๘ ๕๓๕ ๑๕๙ ๗๔.๓๐ ด ี ดี 

  ๐.๐๐ ดี  ธุรกิจคาปลีก ๐ ๐.๐๐ ๐ ๒๙ ๗๔.๓๖ ๓๙ ๐ ๐ ๓๙ ๒๙ ๗๔.๓๖  ดี 

อุตสาหกรรม ๘๐.๐๐ ดี ดี ดี เครื่องกล ยานยนต ๘๖ ๗๗.๔๘ ๑๐๐ ๓๕๑ ๗๙.๔๑ ๒๐๖ ๑๑๑ ๑๒๕ ๔๔๒ ๑๖๕ ๘๐.๑๐ ดี 

 ๖๕.๒๒ ไฟฟาและอิเล็ก- ไฟฟากําลัง ๒๔ ๗๕.๐๐ ๑๕ ๖๓ ๗๔.๑๒ ๓๐ ๓๒ ๒๓ ๘๕ ๒๔ ๘๐.๐๐ ด ี ด ี พอใช ด ี

 ทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๓๒ ๒๕ ๗๘.๑๓ ด ี ๓๔ ๒๗ ๗๙.๔๑ ด ี ๔๔ ๑๙ ๔๓.๑๘ พอใช ๑๑๐ ๗๑ ๖๔.๕๔ พอใช 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม ๗๒ ๕๗ ๗๙.๑๗ ด ี ๖๘ ๕๔ ๖๖.๑๘ พอใช ๓๓ ๒๖ ๗๘.๗๙ ดี ๑๗๓ ๑๓๗ ๗๙.๑๙ ด ี

รวม ปวช. ๖๗๖ ๕๒๕ ๗๗.๖๖ ดี ๕๑๘ ๔๐๖ ๗๘.๓๘ ดี ๔๖๕ ๓๕๑ ๗๕.๔๘ ดี ๑,๖๕๙ ๑,๒๘๒ ๗๗.๒๘ ดี 

 



๕๔ 
 

 

ตารางที่..๑๓ (ตอ) 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

จํานวนผูเรียน 
ชั้นปที่ ๑ ชั้นปที่ ๒ ชั้นปที่ ๓ รวมทุกชั้นป 
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ระดับ ปวส.                    

บริหารธุรกิจ การบัญช ี - ๑๐๓ ๘๒ ๗๙.๖๑ ดี ๔๗ ๓๘ ๘๐.๘๕ ดี - - - - ๑๕๐ ๑๒๐ ๘๐.๐๐ ดี 

 การตลาด - ๗๗ ๖๑ ๗๙.๒๒ ดี ๓๙ ๓๑ ๗๙.๔๙ ดี - - - - ๑๑๖ ๙๒ ๗๙.๓๑ ดี 

 คอมพิวเตอรธรุกิจ - ๑๖๐ ๑๒๙ ๘๐.๖๓ ดี ๑๓๗ ๑๑๐ ๘๐.๒๙ ดี - - - - ๒๙๗ ๒๓๙ ๘๐.๔๗ ดี 

อุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคยานยนต ๖๒ ๔๙ ๗๙.๐๓ ด ี ๕๑ ๔๐ ๗๘.๔๓ ดี - - - - ๑๑๓ ๘๙ ๗๘.๗๖ ดี 

 ไฟฟากําลงั เครื่องกลไฟฟา 
๓๕ ๒๘ ๘๐.๐๐ ดี ๑๙ ๑๔ ๗๓.๖๘ พอใช - - - - ๕๔ 

๔๒ 
๗๗.๗
๘ 

ดี 

 อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๒๗ ๒๐ ๗๔.๐๗ ดี ๒๓ ๑๖ ๖๙.๕๗ พอใช - - - - ๕๐ ๓๖ ๗๒.๐๐ พอใช 

อุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 
การโรงแรมและ

บริการ - 
๓๕ ๒๘ ๘๐.๐๐ ดี ๑๕ ๑๑ ๗๓.๓๓ พอใช - - - - 

๕๐ 
๓๙ ๗๘.๐๐ ดี 

รวม ปวส. ๔๙๙ ๓๙๗ ๗๙.๕๖ ดี ๓๓๑ ๒๖๐ ๗๘.๕๕ ดี - - - - ๘๓๐ ๖๕๗ ๗๙.๑๖ ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. ๒,๔๘๙ ๑,๙๓๙ ๗๗.๙๐ ดี 

เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) หมายถึง ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี                          มากกวา รอยละ ๗๔ 
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) หมายถึง ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ   ที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี                         รอยละ ๖๐ - ๗๔ 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึง ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี                           นอยกวารอยละ ๖๐ 



๕๕ 
 

ขอกําหนดท่ี ๑.๖ ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๖ รอยละของผ ู สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา           

ประจําปการศึกษา 
คําอธิบาย  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒  หรือหลักสูตรอื่น เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาใน 

  แตละหลักสูตร ประเภทวิชา และสาขาวิชา 

ตารางท่ี  ๑๔ จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส. ๒  เทียบกับ
ผูเรียนแรกเขาจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ในป ๒๕๕๓ 

จํานวนผูเรียน 

สํา
เร็จ

กา
รศึ

กษ
า 

คิด
เป
นร
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หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
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กเข

า 

ผล
กา
รป

ระ
เมิ
น 

๗๙ ๖๙ ๘๗.๓๔ ปวช. (แรกเขาป๒๕๕๑) พาณิชยการ การบัญช ี ดี 
๓๑ ๒๒ ๗๐.๙๗ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  การขาย พอใช 

๑๖๐ ๑๒๖ ๗๘.๗๕   คอมพิวเตอร ดี 

๔๒ ๒๒ ๕๒.๓๘ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส ไฟฟากําลัง ปรับปรุง 

๖๐ ๒๗ ๔๕.๐๐  

 
 อิเล็กทรอนิกส ปรับปรุง 

๑๗๗ ๘๔ ๔๗.๔๖ ยานยนต เคร่ืองกล ปรับปรุง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ๔๐ ๒๓ ๕๗.๕๐ การโรงแรมและการทองเท่ียว การโรงแรม ปรับปรุง 

๕๘๙ ๓๗๓ ๖๓.๓๓ รวม ปวช.  พอใช 

๖๗ ๖๔ ๙๕.๕๒ ปวส.(แรกเขาป๒๕๕๒) การบัญช ี - ดี 
๕๑ ๔๓ ๘๔.๓๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ การขาย-การตลาด - 

 
ดี 

๑๗๕ ๑๖๙ ๙๖.๕๗ คอมพิวเตอร - ดี 
๑๙ ๑๗ ๘๙.๔๗ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ไฟฟากําลัง เคร่ืองกลไฟฟา ดี 
๒๓ ๒๐ ๘๖.๙๖  

 
อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ดี 

๕๐ ๓๘ ๗๖.๐๐ เคร่ืองกล เทคนิคยายนต 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ดี 

การโรงแรมและบริการ - ๒๑ ๑๕ ๗๑.๔๓ พอใช 

รวม ปวส. ๔๐๖ ๓๖๖ ๙๐.๑๕ ด ี

รวม ปวช. และปวส.  ๙๙๕ ๗๓๙ ๗๔.๒๗ ด ี

เกณฑการประเมิน 

ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี)    หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ   การสําเร็จการศึกษา  มากกวารอยละ  ๗๔ 

ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ   การสําเร็จการศึกษา  รอยละ  ๖๐-๗๔ 

ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ  การสําเร็จการศึกษา  นอยกวารอยละ  ๖๐ 

 



๕๖ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  ๗   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒  หรือหลักสูตรอื่นที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ เมื่อเทียบกับผูเขารับการประเมินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ         วาดวยการ
ประเมินผลการเรียนแตละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

 

ตารางท่ี ๑๕ จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูรับการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 

ผานเกณฑ 
หลักสูตร/ สาขาวิชา สาขางาน จํานวน

เขาสอบ 
ผล 

การประเมิน จํานวน 
คิดเปน
รอยละ 

ปวช.        

พาณิชยกรรม พาณิชยการ บัญชี ๖๙ ๖๔ ๕๑ ๗๓.๙๑ พอใช 

  การขาย ๒๒ ๑๙ ๑๕ ๖๘.๑๘ พอใช 
  คอมพิวเตอร ๑๒๖ ๑๐๑ ๘๑ ๖๔.๒๙ พอใช 
อุตสาหกรรม ไฟฟาและ ไฟฟากําลัง ๒๒ ๒๒ ๒๐ ๙๐.๙๑ ดี 

 อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๒๗ ๒๓ ๑๘ ๖๖.๖๗ พอใช 

 เครื่องกล ๘๔ ๗๕ ๖๘ ๘๐.๙๕ ยานยนต ดี 

อุตสาหกรรม
การทองเท่ียว 

การโรงแรม
และทองเที่ยว 

การโรงแรม ๒๓ ๒๙ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ ดี 

รวม ปวช. ๓๓๓ ๒๗๖ ๗๓.๙๙ ๓๗๓ พอใช 
ปวส.        
บริหารธุรกิจ บัญชี - ๖๔ ๖๔ ๖๓ ๙๘.๔๔ ดี 

 การตลาด - ๔๓ ๔๓ ๓๗ ๘๖.๐๕ ดี 

 คอมพิวเตอร - ๑๖๙ ๑๖๕ ๑๔๖ ๘๖.๓๙ ดี 

อุตสาหกรรม ไฟฟา เครื่องกลไฟฟา ๑๗ ๑๗ ๑๕ ๘๘.๒๔ ดี 

 อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๒๐ ๑๘ ๑๔ ๗๐.๐๐ พอใช 

 เครื่องกล เทคนิคยานยนต ๓๘ ๓๖ ๓๐ ๗๘.๙๕ ดี 

อุตสาหกรรม
การทองเท่ียว 

การโรงแรม
และบริการ 

- ๑๕ ๑๕ ๑๓ ๘๖.๖๗ ดี 

รวม ปวส. ๓๖๖ ๓๕๘ ๓๑๘ ๘๖.๘๙ ด ี
รวม ปวช. และปวส. ๗๓๙ ๖๙๑ ๕๙๔ ๘๐.๓๘ ดี 

เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓  (ดี) หมายถึง ผูผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกวารอยละ ๗๔ 
ระดับคุณภาพ ๒  (พอใช) หมายถึง ผูผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ ๖๐ - ๗๔ 
ระดับคุณภาพ ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง ผูผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นอยกวารอยละ๖๐ 

 



๕๗ 
 

 
ขอกําหนดท่ี ๑.๗ ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอ และประกอบวิชาชีพอิสระ 
ตัวบงชี้ท่ี ๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ 

หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 
คําอธิบาย ผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ัน ปวช.๓ และ ปวส.๒  หรือหลักสูตรอ่ืนในปการศึกษา             

ท่ีผานมาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ   
และศึกษาตอ ภายใน ๑ ปตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

 
 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓  (ดี) หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ            

มากกวารอยละ ๕๙ 
ระดับคุณภาพ ๒  (พอใช) หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ                   

รอยละ ๕๐-๕๙ 
ระดับคุณภาพ ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ                  

นอยกวารอยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๘ 
 

ตารางท่ี  ๑๖ จํานวนและรอยละของผู สําเ ร็จการศึกษาระดับ  ปวช .  และ  ปวส .  ท่ีไดงานทํา                       
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน ๑ ป 

 
จํานวนไดงานทํา ประกอบ  ติดตามไมได จํานวน

ผูสําเร็จ 
อาชพีอิสระ และศึกษาตอ 

หลักสูตร/ 
ประเภท
วิชา       

สาขาวิชา สาขางาน การ 
ศึกษา 

(ป
๒๕๕๑) 

ผล
กา
รป

ระ
เมิ
น 

ปร
ะก
อบ

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ได
งาน

ทํา
 

ศึก
ษา
ตอ

 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว
น 

รว
ม 

รอ
ยล

ะ 

           ปวช. 
๖๕ ๐ ๐ ๓๘ ๒๙ ๔๔.๖๒ ๓๘ ๕๘.๔๖ พาณิชยกรรม พาณิชยการ บัญชี พอใช 

๑๔ ๐ ๐ ๙ ๕ ๓๕.๗๑ ๙ ๖๔.๒๙   การขาย ดี 

๑๑๕ ๐ ๐ ๖๖ ๔๙ ๔๒.๖๑ ๖๖ ๕๗.๓๙   คอมพิวเตอร พอใช 

๑๖ ๒ ๒ ๕ ๗ ๔๓.๗๕ ๙ ๕๖.๒๕ อุตสาหกรรม ไฟฟาและ ไฟฟากําลัง พอใช 

๒๗ ๑ ๑ ๑๐ ๑๕ ๕๕.๕๖ ๑๒ ๔๔.๔๔  อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ปรับปรุง 

๕๕ ๐ ๑ ๒๗ ๒๖ ๔๗.๒๗ ๒๘ ๕๐.๙๑  เคร่ืองกล ยานยนต พอใช 

อุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 

การโรงแรมและ

ทองเท่ียว 

การโรงแรม 
๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ - 

๒๙๒ ๑๓๑ ๓ ๔ ๑๕๕ ๑๖๒ รวม ปวช. ๔๔.๘๖ ๕๕.๔๘ พอใช 

           ปวส. 

๔๙ ๑๗ ๖ ๑ ๒๕ ๓๔.๖๙ ๓๒ ๖๕.๓๑ บริหารธุรกิจ บัญชี - ดี 

๕ ๐ ๑๕ ๓๕ ๑๕ ๔๒.๘๖ ๒๐ ๕๗.๑๔  การตลาด - พอใช 

๑๐ ๑ ๕๘ ๑๐๘ ๔๐ ๓๗.๐๔ ๖๙ ๖๓.๘๙  คอมพิวเตอร - ด ี

๒ ๐ ๕ ๙ ๒ ๒๒.๒๒ ๗ ๗๗.๗๘ อุตสาหกรรม ไฟฟา เคร่ืองกลไฟฟา ดี 

๔ ๐ ๑๑ ๒๓ ๘ ๓๔.๗๘ ๑๕ ๖๕.๒๒  อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ดี 

๒ ๐ ๑๗ ๒๗ ๘ ๒๙.๖๓ ๑๙ ๗๐.๓๗  เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต ด ี
 อุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 

การโรงแรมและ

บริการ 

- 

๖ ๑ ๙ ๒๒ ๖ ๒๗.๒๗ ๑๖ ๗๒.๗๓ ดี 

๒๗๓ ๙๖ ๓๕.๑๖ ๓๕ ๓ ๑๔๐ ๑๗๘ ๖๕.๒๐ รวม ปวส. ดี 

๕๖๕ ๒๒๗ ๓๘ ๗ ๒๙๕ ๔๐.๑๘ ๓๔๐ ๖๐.๑๘ รวม ปวช.และ ปวส. ดี 
 

 
 
 

 



๕๙ 
 

ขอกําหนดท่ี ๑.๘ คุณลักษณะของผ ู สําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหนวยงานพึงพอใจ 
ตัวบงชี้ท่ี ๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดทําเครื่องมือวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการ ๕ ระดับ  เชน แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ         ตอพฤติกรรมของ
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานความรูความสามารถทางวิชาการ ทาง
พ้ืนฐานที่จําเปนในการทํางาน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ 

ตารางท่ี  ๑๗ ความพึงพอใจเฉล่ียของผูประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน                   
ในระดับ ปวช., ปวส. 

ระดับความพงึพอใจ 

หลักสูตร ผลการประเมิน 
๓.
ดา
นบุ

คล
กิภ

าพ
 เจ
ตค

ติ
ใน

วิช
าชี
พ 

๒
.ด
าน
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
รป

ฏิบั
ติง
าน

 

๑.
ดา
นค

วา
มรู

วิช
าชี
พ 

เฉล่ียโดยรวม 

๔.๐๗ ๓.๙๘ ๔.๐๑ ๔.๐๒ ปวช. ด ี

ปวส. ๔.๑๑ ๔.๑๕ ๔.๒๕ ๔.๑๗ ด ี

๔.๐๙ ๔.๐๖ ๔.๑๓ ๔.๐๙ รวม ปวช. และ ปวส. ด ี

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓  (ดี) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูประกอบการหรือหนวยงาน                    

ท่ีผูสําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยูระหวาง ๔.๐๐-๕.๐๐ 
ระดับคุณภาพ ๒  (พอใช) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูประกอบการหรือหนวยงาน                       

ท่ีผูสําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยูระหวาง ๓.๕๐-๓.๙๙ 
ระดับคุณภาพ ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูประกอบการหรือหนวยงาน                        

ท่ีผูสําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยูระหวาง ๑.๐๐-๓.๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๐ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ขอกําหนดท่ี ๒ สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
ขอกําหนดท่ี ๒.๑ รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ            

ความตองการของตลาดแรงงาน 
ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
คําอธิบาย สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา ปรับปรุง

แผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน                 มีการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเน่ือง 

ตารางท่ี  ๑๘ รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
รายวิชา แผนการเรียน ท่ีเปดสอนปการศึกษา ๒๕๕๒ 

จํานวน
สาขางาน 
ท่ีเปด
สอน 

สาขางาน 
ท่ีพัฒนาตาม
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

รอยละ จํานวน
สาขาวิชา หลักสูตร/ประเภทวิชา     ผล            

การประเมนิ 
(๒) x ๑๐๐ (๑) (๒) (๑) 

     ระดับ ปวช. 
๑๐๐.๐๐ พาณิชยกรรม ๑ ๔ ๔ ดี 

อุตสาหกรรม ๑๐๐.๐๐ ๒ ๓ ๓ ดี 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ ดี 

๔ ๘ ๘ รวม ปวช. ๑๐๐.๐๐ ดี 

     ระดับ ปวส.  
บริหารธุรกิจ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๓ ๓ ดี 

อุตสาหกรรม ๑๐๐.๐๐ ๓ ๓ ๓ ดี 

๑๐๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ดี 

๗ ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ รวม ปวส. ดี 

๑๑ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ รวม ปวช. และ ปวส. ดี 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓  (ดี) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

สอดคลอง ตลาดแรงงานและไดเปดสอน  มากกวารอยละ ๗๙ 
ระดับคุณภาพ ๒  (พอใช) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

สอดคลอง ตลาดแรงงานและไดเปดสอน  รอยละ ๗๕-๗๙ 
ระดับคุณภาพ ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

สอดคลองตลาดแรงงานและไดเปดสอน  นอยกวารอยละ ๗๕ 

 



๖๑ 
 

 

ขอกําหนดท่ี ๒.๒จัดกระบวนการเรียนร ู ท่ีเนนผ ู เรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผ ู เรียนไดพัฒนาตนเอง              
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายโดยเนนผู เ รียนเปนสําคัญ                      
ในการฝกทักษะวิชาชีพมีการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผู เรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ             
เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

คําอธิบาย สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู        แบบ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
การจัดกิจกรรม การใชสื่อการสอน การวัดประเมินผล อยางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน
ตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผล           การสอนโดยผูเก่ียวของ มี
การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนและนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 
การดําเนินการ ๕ เพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคุณภาพ ประกอบดวย 
๑. มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผน 
๒. มีการนิเทศการสอน 
๓. มีการประเมินคุณภาพการสอน 
๔. มีการประเมินการสอนโดยผูเรียน 
๕. มีการนําผลการประเมินไปใชพัฒนาการเรียนรู 

ตารางท่ี  ๑๙ จํานวนและรอยละของรายวิชาท่ีมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานท่ีเปดสอน ในปการศึกษา
๒๕๕๒ 

หลักสูตร 

จํานวนรายวิชา    
ท่ีเปดสอน 

จํานวนวิชา   
ท่ีดําเนินการ
ครบท้ัง ๕ ขอ 

จํานวนรายวิชาท่ีมี
แผนบูรณาการ* 

รอยละ ผล 

การประเมิน 

(๑) (๒) (๓) (๓) x ๑๐๐ 
(๑) 

ปวช. ๑๓๐ ๑๓๐ ๙๘ ๗๕.๓๘ ดี 

ปวส. ๙๘ ๙๘ ๗๐ ๗๑.๔๒ พอใช 

รวม ปวช. และ ปวส. ๒๒๘ ๒๒๘ ๑๖๘ ๗๓.๖๘ พอใช 
เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)          หมายถึง      ปฏิบัติครบ ๕ ขอ และมีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มากกวา รอยละ ๗๔ ของรายวิชาที่ 
  เปดสอน 
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช)     หมายถึง  ปฏิบัติครบ ๕ ขอ และมีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  รอยละ ๖๐-๗๔ ของรายวิชาที่เปดสอน 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึง  ปฏิบัติไมครบ ๕ ขอ หรือครบ ๕ ขอ และมีแผนการจัด การเรียนรูแบบบูรณาการนอยกวารอยละ ๖๐  
                                                                ของรายวิชาที่เปดสอน 



๖๒ 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน อยางเหมาะสม 

คําอธิบาย งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการเรียนในแตละสาขา               
ตองบดําเนินการท้ังหมด  

ตารางท่ี ๒๐ รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการเรียนตอ
งบดําเนินการท้ังหมด จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานท่ีเปดสอน 

รอยละของ งบประมาณ
ดําเนินการ      
ท้ังหมด 

งบประมาณวัสดุ
ฝก         ท้ังหมด 

งบประมาณ          
ดานวัสดุตอ 

หลักสูตร/ ประเภทวิชา งบประมาณ  
ดําเนินการท้ังหมด 

(บาท) (บาท) 

ผลการ
ประเมิน
โดยรวม 

(๒) ๐๐  x (๑) (๒) ๑
(๑) 

  

 

ปวช. 
๒๖๔,๘๒๑.๗๘ พาณิชยกรรม ๐.๔๐ 
๓๓๗,๔๖๗.๓๕ อุตสาหกรรม ๐.๕๑ 
๖๓,๕๘๑.๒๓ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ๐.๑๐ 
๖๖๕,๘๗๐.๓๖ รวม ปวช. 

๖๖,๑๓๒,๖๓๙.๘๘ 
๑.๐๑ 

  ปวส. 
๑๗๘,๖๔๐.๔๙ บริหารธุรกิจ ๐.๒๗ 

อุตสาหกรรม ๑๑๙,๖๘๘.๓๗ ๐.๑๘ 
๑๘,๓๗๖.๑๒ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ๐.๐๓ 

๓๑๖,๗๐๔.๙๘ รวม ปวส. ๐.๔๘ 

๖๖,๑๓๒,๖๓๙.๘๘ รวม ปวช. และ ปวส. ๙๘๒,๕๗๕.๓๔ ๑.๔๙ ปรับปรุง 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) หมายถึง  มากกวารอยละ ๑๕ ของงบดําเนินการท้ังหมด 
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช)  หมายถึง รอยละ ๑๐-๑๕ ของงบดําเนินการท้ังหมด 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง)  หมายถึง  นอยกวารอยละ ๑๐ ของงบดาํเนินการท้ังหมด 
 
 
 

 



๖๓ 
 

 

ขอกําหนดท่ี ๒.๓ จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา  
ตัวบงชี้ท่ี ๑๓ ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
คําอธิบาย ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ      

การใชหองคอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียน            
ในรายวิชาท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแตละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ตารางท่ี  ๒๑ จํานวนหองและสัดสวนการใชคอมพิวเตอรตอผูเรียน จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานท่ีเปดสอน 

หลักสูตร/ ประเภทวิชา/     
สาขาวิชา/สาขางาน  

ท่ีเปดสอน 

จํานวน
หองปฏิบัติการ 

จํานวน
คอมพวิเตอร     
ตอหอง 

จํานวน
ผูเรียน
เฉล่ียท่ีใช
คอมพวิเตอร
แตละคร้ัง 

จํานวน          
ผูเรียนตอ
คอมพิวเตอร 

ผล 
การประเมิน 

(๑) (๒) (๓) (๓) 
(๒) 

ปวช.      
 
ดี 

พาณิชยกรรม     
อุตสาหกรรม ๑๐ ๔๕ ๔๕ ๑ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว     

รวม ปวช. ๑๐ ๔๕ ๔๕ ๑ ดี 
ปวส.      

 
ดี 

บริหารธุรกิจ     
อุตสาหกรรม ๑๐ ๔๕ ๔๕ ๑ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว     

รวม ปวส. ๑๐ ๔๕ ๔๕ ๑ ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. ๑๐ ๔๕ ๔ ๑ ดี 

 
 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) หมายถึง  ผูเรียนตอคอมพิวเตอร ๑ คน ตอ ๑ เคร่ือง 
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช)  หมายถึง ผูเรียนตอคอมพิวเตอร ๒ คน ตอ ๑ เคร่ือง 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง)  หมายถึง  ผูเรียนตอคอมพิวเตอร ๓ คนข้ึนไป ตอ ๑ เคร่ือง 



๖๔ 
 

ขอกําหนดที่ ๒.๔ จัดสถานที่เรียนสถาน ที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น 
ๆ 

ตัวบงชี้ที่ ๑๔ ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน    
มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกดิประโยชนสูงสุด 

คําอธิบาย มีความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ มีการจัดครุภณัฑและอุปกรณตามเกณฑ
ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานขึ้นไป 

ตารางที่  ๒๒ การปฏิบัติในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิาร การจัดศูนยวิทยบริการ และการจดัครุภัณฑและอุปกรณ 
องคประกอบที่ ๑ ( ๑ = ปฎิบัติ , ๐ = ไมปฏบิัติ) องคประกอบที่ ๒( ๑ = ปฎิบัติ , ๐ = ไมปฏบิัติ) องคประกอบที่ ๓ 

ผล          

การประเมิน

โดยรวม 

๒. ๓. ๔. ๓.รอยละ

ของ

สาขาวิชาที่มี

ครุภัณฑ

อุปกรณ        

ตามเกณฑ

ครุภัณฑ

มาตรฐาน      

ขั้นพื้นฐาน 

๑. ๑. ๒. ๓. ๔. ๑. ๒.จํานวน

คุรุภัณฑและ

อุปกรณทีม่ีอยู

แตละสาขา

สาขาวิชาเทียบ

กับเกณฑ

ครุภัณฑ

มาตรฐานขั้น

พื้นฐาน 

มีการใช

อาคาร 

สถานที่

ตาม

กรอบที่

กําหนด 

มีการ

ติดตาม 

ประเมิน

ผลการใช

อาคาร

สถานที่ 

มีการ

ปรับปรุงจาก

ผลการ

ประเมิน 

มีการวาง

แผนการ

ใชอาคาร

สถานที่

โดยผูที่มี

สวน

เกี่ยวของ 

มีสื่อที่หลาก มีระบบ สามารถ

รองรับการ

ใหบริการ

วิชาการแก

ชุมชนและ

สังคม 

มีการ

ประเมิน

คุณภาพการ

ใหบริการ 

จํานวน

สาขาวิชา ที่

เปดสอนใน

สถานศึกษา 

หลาย การจัดการ 

ผล           

การ

ประเมิน 

ที่มี

ประสิทธิภาพ 

เชน ระบบ

การสืบคน 

ผล           

การประเมิน 

ผล            

การประเมิน 

     ดี ดี ดี    ๑๕ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ 
 

 
 

เกณฑการประเมินองคประกอบที 
๒ 
๓ (ดี)    ปฏิบัติทุกขอ 
๒ (พอใช)   ปฏิบัติ ๓  ขอ 
๑ (ปรับปรุง) ปฏิบัติ ๑-๒  ขอ 

เกณฑการประเมนิองคประกอบท ี
๑ 
๓  (ดี)    ปฏิบัติทุกขอ 
๒  (พอใช)   ปฏิบัติขอ ๑-๓ 
๑  (ปรับปรุง) ปฏิบัติขอ ๑-๒ 

เกณฑการประเมินองคประกอบที ๓ 
๓ (ดี) ตั้งแตรอยละ 9๐ 
๒ (พอใช) รอยละ๘๐ - ๘9 
๑ (ปรับปรุง) นอยกวารอยละ ๘๐ 

เกณฑการประเมินผลการประเมินโดยรวม 
๓ (ดี) ผลการตัดสินในแตละองคประกอบในระดับดี 

๒ ใน๓  
๒ (พอใช) ผลการตัดสินในแตละองคประกอบในระดับ   
                   พอใชทั้ง๓ องคประกอบ  หรือผานเกณฑระดับ
ดี  
                    ๑ องคประกอบ  พอใช ๒ องคประกอบ 
๑ (ปรับปรุง)   ผลการตัดสินในแตละองคประกอบในระดับ   

ปรับปรุงทั้ง๓ องคประกอบ หรือมีองคประกอบ 
ึ่ ใ ั ป ั ป

                   

 



๖๕ 
 

ขอกําหนดท่ี ๒.๕ จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ
การเรียนร ู  

ตัวบงชี้ท่ี ๑๕ ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกที่
เอ้ือตอการเรียนรูในสถานศึกษา 

คําอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท้ัง
ภายในและภายนอกหองเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
คุณภาพการจัดระบบความปลอดภยัและส่ิงอํานวยความสะดวกพิจารณาจากส่ิงตอไปนี ้

ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 1. 
ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภยั 2. 
ปายแสดงข้ันตอนการใชอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ฯลฯ 3. 
สถานท่ีจดัเก็บวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือ ฯลฯ 4. 
อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประจําพืน้ท่ีนอกจากหองพยาบาล 5. 
บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 6. 
อุปกรณปองกนัอุบัติเหตุท่ีเกดิจากการปฏิบัติงาน 7. 
สถิติอุบัติเหตุลดลง 8. 

ตารางท่ี  ๒๓ จํานวนและรอยละของสาขางานท่ีมีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและ       
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสถานศึกษา ระดับ ปวช. และ  ปวส. 

จํานวนสาขาท่ีจัดระบบ         
ความปลอดภยัและส่ิงอํานวย      
ความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ 

รอยละ จํานวนสาขางาน ท้ังหมด 
ผลการประเมิน 

(๒) ๐๐  x (๑) (๒) ๑
(๑) 

 
๑๕ สาขางาน ๑๔ สาขางาน ๙๓.๗๗ 

 
ดี 

เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) หมายถึง  มากกวารอยละ  ๗๐ 
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) หมายถึง  รอยละ ๖๐-๗๐ 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึง  นอยกวารอยละ ๖๐ 
 

 
 

 



๖๖ 
 

ขอกําหนดท่ี ๒.๖ พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ท่ี ๑๖ รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
คําอธิบาย  จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดของสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา             

ในวิชาชีพหรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา 
การศึกษาตอ เปนตน  ไมนอยกวา ๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป 

ตารางท่ี  ๒๔ จํานวนและรอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนภายในสถานศึกษาท่ีไดรับ          
การพัฒนา   

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ    
การพัฒนา ไมนอยกวา 

๒๐ ชม./คน/ป 
รอยละ ประเภทบุคลากร จํานวนท้ังหมด ผลการประเมิน 

ครู ๘๕ ๘๕ ๑๐๐.๐๐ ดี 
พนักงานเจาหนาท่ี ๑๐ ๘ ๘๐.๐๐ ดี 

รวม ๙๘.๐๒ ๙๕ ๙๓ ดี 
 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง บุคลากรไดรับการพัฒนามากกวารอยละ  ๘๙ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง บุคลากรไดรับการพัฒนารอยละ  ๗๕-๘๙ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง บุคลากรไดรับการพัฒนานอยกวารอยละ  ๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๗ 
 

ขอกําหนดท่ี ๒.๗ ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังใน
ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๗ จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและ          
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบาย  การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเคร่ืองจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เชน การเปนวิทยากรใหความรู สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 
เปนตน เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี  ๒๕ จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา   
จํานวนครั้ง รวม 

(คร้ัง) 
ผลการประเมิน 

ระดมทรัพยากรภายใน* ระดมทรัพยากรภายนอก** 
๓๕ ๒๗ ๖๒ ดี 

หมายเหตุ: *    เปนขอมูลที่เกิดจากความรวมมือในสถานศึกษาระหวางสาชาวิชา 
     ** เปนขอมูลที่ไดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

มากกวา ๑๙ คร้ังข้ึนไป 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ๑๕-๑๙ 

คร้ัง 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นอย

กวา ๑๕ คร้ัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๘ 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๘ จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ 

คําอธิบาย สถานศึกษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนในการวางแผน
และปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝกงาน         
ในระบบปกติ  ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัด  

ตารางท่ี  ๒๖ จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา              
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษา               
รวมกับสถานศึกษา รวม 

ผลการประเมิน 
ระบบทวิภาค ี ระบบปกต ิ

(๑) (๒) (๑)+(๒) 
๒๔ ๒๑๐ ๒๓๔ ดี 

เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง มีสถานประกอบการท่ีจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  
  มากกวา    ๑๔ แหง 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  
  ๑๐-๑๔ แหง 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  
  นอยกวา     ๑๐ แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๙ 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๙ จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวม           
ในการพัฒนาผูเรียน 

คําอธิบาย         สถานศึกษามีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความรู          
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียนจากภายนอกสถานศึกษา           
เชน สถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ชุมชนและทองถ่ินในการพัฒนาผูเรียน 

ตารางท่ี  ๒๗ จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวม           
ในการพัฒนาผูเรียน   

จํานวนสาขางาน              
ท่ีมีผูเชี่ยวชาญรวมพัฒนา
ผูเรียนตัง้แต ๒ คน-ชั่วโมง      

ตอภาคเรียน 

รอยละ จํานวนสาขางานท้ังหมด ผลการประเมิน 

๑๕ ๑๓ ๘๖.๖๖ ดี 
 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง สาขางานท่ีมีการจัดหาผู เ ช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  มารวม                

ในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต ๒ คน- ช่ัวโมงข้ึนไป มากกวารอยละ 
๘๙ 

ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง สาขางานท่ีมีการจัดหาผู เ ช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  มารวม                
ในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต ๒ คน - ช่ัวโมงข้ึนไป รอยละ  ๗๕-
๘๙ 

ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง สาขางานท่ีมีการจัดหาผู เ ช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  มารวม                
ในการพัฒนาผูเรียน ตั้งแต ๒ คน- ช่ัวโมงข้ึนไป นอยกวารอย
ละ ๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๐ 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒๐ อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
คําอธิบาย อัตราสวนของจํานวนผูสอนที่เปนครูประจําและครูจางพิเศษ (ที่สถานศึกษาทําสัญญาจางตอเน่ืองไม

นอยกวา ๑ ภาคเรียน) ที่มีวุฒิวิชาชีพตรงกับวิชาชีพที่สอนตอจํานวนผูเรียน      ในแตละสาขาวิชา/
สาขางาน ผูสอน ๑ คน ตอ ผูเรียนไมเกิน๓๕  คน  

ตารางท่ี  ๒๘ จํานวนและสัดสวนครูท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพตอผูเรียน จําแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน
ท้ังหมด 

จํานวนสาขางานท่ีมี
อัตราสวนครูวชิาชพี         

ตอผูเรียน  ๑ : ไมเกิน ๓๕  
รอยละ 

ผลการประเมิน 

(๑) (๒) (๑) ๐ x ๑๐
(๑) 

๑๕ ๑๓ ๘๖.๖๖ พอใช 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓  (ดี) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดหาผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิวิชาชพี   ตอผูเรียน  ตามเกณฑ

ผูสอน ๑ คน ตอผูเรียนไมเกิน ๓๕ คน มากกวารอยละ ๘๙ 
ระดับคุณภาพ ๒  (พอใช) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดหาผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิวิชาชพี  ตอผูเรียนตามเกณฑ

ผูสอน ๑ คน ตอผูเรียน ไมเกิน ๓๕ คน               รอยละ ๗๕ - ๘๙ 
ระดับคุณภาพ ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดหาผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิวิชาชพี   ตอผูเรียนตามเกณฑ

ผูสอน ๑ คน ตอผูเรียน ไมเกิน ๓๕ คน นอยกวารอยละ ๗๕ 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๒๑ อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
คําอธิบาย จํานวนผูสอนท่ีเปนครูประจําและครูจางพิเศษ (ท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่อง ไมนอย

กวา ๑ ภาคเรียน) ตอจํานวนผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
ตารางท่ี  ๒๙ อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

จํานวนผูเรียน 
จํานวนผูสอน 

อัตราสวนผูสอน : 
ผูเรียน ผลการประเมิน   ปวช. ปวส. รวม 

(๑) (๒) (๓)=(๑)+(๒) (๔) (๕)=(๓)÷(๔) 
๑,๖๕๙ ๘๓๐ ๒,๔๘๙ ๘๕ ๑ : ๒๙.๗๕ พอใช 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) หมายถึง  ผูสอน ๑ คน ตอผูเรียนนอยกวา๒๕ คน  
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) หมายถึง  ผูสอน ๑ คน ตอผูเรียน ๒๕-๓๐ คน 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึง  ผูสอน ๑ คน ตอผูเรียนมากกวา ๓๐ คน 



๗๑ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ขอกําหนดท่ี ๓ สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม 
ขอกําหนดท่ี ๓.๑ จัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ที่ ๒๒ จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคน (ทั้งกลุม/หอง) พบครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนํา

เก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอยางตอเน่ืองตลอดปการศึกษา นอกเหนือจาก    การท่ีผูเรียนพบ
อาจารยที่ปรึกษาเปนรายบุคคล 

ตารางท่ี  ๓๐ การจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 

จํานวนคร้ังท่ีพบอาจารย  
ท่ีปรึกษา/หอง/ป    
การศึกษา 

จํานวน
หองเรียน/กลุม 

หลักสูตร/ประเภท
วิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

ผล          
การ

ประเมิน 

ปวช.      

พาณิชยกรรม พาณิชยการ บัญชี ๖ ๑๗๖ ดี 

  การขาย ๓ ๘๘ ดี 

  คอมพิวเตอร ๑๕ ๔๔๐ ดี 

  ธุรกิจคาปลีก ๑ ๓๒ ดี 

อุตสาหกรรม ไฟฟาและ ไฟฟากําลัง ๓ ๘๘ ดี 

 อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๖ ๑๗๖ ดี 

 ๑๔ ๔๐๘ ยานยนต เครื่องกล ดี 

การโรงแรมและทองเท่ียว การโรงแรม ๕ ๑๕๒ อุตสาหกรรมทองเท่ียว ดี 

รวม ปวช. ๕๓ ๑,๕๖๐ ดี 

ปวส.      

บริหารธุรกิจ บัญชี - ๓ ๑๑๒ ดี 

 การตลาด - ๓ ๑๑๒ ดี 

 คอมพิวเตอร - ๖ ๑๔๒ ดี 

อุตสาหกรรม ไฟฟา เครื่องกลไฟฟา ๔ ๑๑๒ ดี 

 อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส ๒ ๑๑๒ ดี 

 เครื่องกล เทคนิคยานยนต ๒ ๑๑๒ ดี 
การโรงแรมและบริการ - ๒ ๑๑๒ อุตสาหกรรมทองเท่ียว ดี 

รวม ปวส. ๒๒ ๘๑๔ ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. ๗๕ ๒,๓๗๔ ดี 

เฉล่ียพบอาจารยท่ีปรึกษาตอหอง ๓๑.๗๑ คร้ัง  

 

 



๗๒ 
 

 

 
เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) หมายถึง   ผูเรียนทุกคน (ท้ังหอง/กลุม) ไดพบอาจารยท่ีปรึกษา  มากกวา           

๒๕ คร้ังตอป 
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช) หมายถึง   ผูเรียนทุกคน (ท้ังหอง/กลุม) ไดพบอาจารยท่ีปรึกษา ๒๐ - ๒๕ 

คร้ังตอป 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึง ผูเรียนทุกคน (ท้ังหอง/กลุม) ไดพบอาจารยท่ีปรึกษา  นอยกวา            

๒๐ คร้ังตอป 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๒๓ จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
คําอธิบาย         สถานศึกษามีการจัดใหบริการตรวจสารเสพติด  ส่ิงเสพติดชนิดรายแรง ใหแกผูเรียน

ท้ังหมดในสถานศึกษา  
ตารางท่ี  ๓๑  จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหแกผูเรียนในสถานศึกษา 

หลักสูตร 
จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 
จํานวนผูเรียน      
ท่ีรับการตรวจ/ป 

คิดเปนรอยละ จํานวนครั้ง   
ท่ีตรวจ/ป 

            
ผลการ
ประเมิน (๑) (๒) (๒ ๐ )x๑๐

(๑) 
ปวช. 

 
๑,๖๕๙ ๑,๕๙๐ ๙๕.๘๔ ๒ ดี 

ปวส. 
 

๘๓๐ ๘๒๒ ๙๙.๐๓ ๒ ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. ๒,๔๘๙ ๒,๔๑๒ ๙๖.๕๒ ๒ ดี 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด ๑ คร้ัง/ป หรือมากกวา และจํานวนผูเรียน    

ท่ีไดรับการตรวจมากกวารอยละ ๙๐   
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด ๑ คร้ัง/ป หรือมากกวา และจํานวนผูเรียน    

ท่ีไดรับการตรวจรอยละ ๘๐-๙๐   
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด ๑ คร้ัง/ป หรือมากกวา และจํานวนผูเรียน    

ท่ีไดรับการตรวจนอยกวารอยละ ๘๐   
 



๗๓ 
 

 
ตัวบงชี้ที่ ๒๔ รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
คําอธิบาย ผูเรียนที่ออกกลางคันโดยการลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียน นกัศึกษา หรือในกรณีอื่น เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาที่ขึ้นทะเบียนเปนนกัเรียน 

นักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน 
ตารางที่  ๓๒ จํานวนและรอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน 

นักเรียน - ชั้นปที่ ๑ นักเรียน - ชั้นปที่ ๒ นักเรียน - ชั้นปที่ ๓ รวมนักเรียนทุกชั้นป 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

ออ
กก

ลา
งค
ัน 

ออ
กก

ลา
งค
ัน 

ออ
กก

ลา
งค
ัน 

ออ
กก

ลา
งค
ัน 

แร
กเ
ขา

 

แร
กเ
ขา

 

แร
กเ
ขา

 

แร
กเ
ขา

 

รอ
ยล
ะ 

รอ
ยล
ะ 

รอ
ยล
ะ 

รอ
ยล
ะ 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

               ระดับ ปวช. 

พาณิชยกรรม ๑.๓๙ พาณิชยกรรม บัญชี ๒ ๒.๙๙ ๑ ๙ ๑๓.๐๔ ๖๙ ๖๗ ๗๒ ๒๐๘ ๑๒ ๕.๗๗ ดี 

  ๐.๐๐ การขาย ๑ ๔.๓๕ ๐ ๑ ๗.๑๔ ๑๔ ๒๓ ๓๐ ๖๗ ๒ ๔.๕๒ ดี 

  ๒.๙๐ คอมพิวเตอร ๗ ๓.๘๓ ๔ ๕๓ ๒๔.๗๗ ๒๑๔ ๑๘๓ ๑๓๘ ๕๓๕ ๖๔ ๑๕.๕๘ ดี 

  ๐ ธุรกิจคาปลีก ๐ ๐ ๐ ๘ ๒๐.๕๑ ๓๙ ๐ ๐ ๓๙ ๘ ๒๐.๕๑ ดี 

อุตสาหกรรม เครื่องกล ๓.๒๐ ยานยนต ๑๓ ๑๑.๗๑ ๔ ๗๔ ๓๕.๙๒ ๒๐๖ ๑๑๑ ๑๒๕ ๔๔๒ ๙๑ ๒๐.๕๙ ดี 

 ไฟฟาและอิเล็ก- ๑๗.๓๙ ไฟฟากําลัง ๕ ๑๕.๖๓ ๔ ๔ ๑๓.๓๓ ๓๐ ๓๒ ๒๓ ๘๕ ๑๓ ๑๕.๒๙ ดี 

๒๒.๗
๓  ทรอนิกส ๒ ๕.๘๘ ๑๐ ๔ ๑๒.๕๐ อิเล็กทรอนิกส ๓๒ ๓๔ ๔๔ ๑๑๐ ๑๖ ๑๔.๕๕ ดี 

๙.๑๐ อุตสาหกรรมการ การโรงแรม ๗ ๑๐.๒๙ ๓ ๑๒ ๑๖.๖๗ การโรงแรม ๗๒ ๖๘ ๓๓ ๑๗๓ ๒๒ ๑๒.๗๒ ดี 

ทองเที่ยว                

 

รวม ปวช. ๖๗๖ ๑๖๕ ๒๔.๔๑ ๕๑๘ ๓๗ ๗.๑๔ ๔๖๕ ๒๖ ๕.๕๙ ๑,๖๕๙ ๒๒๖ ๑๓.๖๒ ดี 

 



๗๔ 
 

 

 
ตารางที่  ๓๒ จํานวนและรอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน (ตอ ) 

เกณฑการประเมิน  

ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง ผูเรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทยีบกับแรกเขา นอยกวารอยละ ๓๑   

ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง ผูเรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทยีบกับแรกเขา รอยละ ๓๑-๔๐     

ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง ผูเรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทยีบกับแรกเขา มากกวารอยละ ๔๐  

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

นักเรียน - ชั้นปที่ ๑ นักเรียน - ชั้นปที่ ๒ นักเรียน - ชั้นปที่ ๓ รวมนักเรียนทุกชั้นป 
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ะ 
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ระดับ ปวส.                 
บริหารธุรกิจ การบัญชี - ๑๐๓ ๕๓ ๕๑.๔๖ ๔๗ ๑๓ ๒๗.๖๖ - - - ๑๕๐ ๖๖ ๔๔.๐๐ ดี 

 การตลาด - ๗๗ ๔๓ ๕๕.๘๔ ๓๙ ๒๐ ๕๑.๒๘ - - - ๑๑๖ ๖๓ ๕๔.๓๑ ดี 

 
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ - 

๑๖๐ ๗๐ ๔๓.๗๕ ๑๓๗ ๙๐ ๖๕.๖๙ - - - 
๒๙๗ 

๑๖๐ 
๕๓.๘๗ 

ดี 

อุตสาหกรรม เครื่องกล เทคนิคยานยนต ๖๒ ๔๓ ๖๙.๓๕ ๕๑ ๒๘ ๕๔.๙๐ - - - ๑๑๓ ๗๑ ๖๒.๘๓ ดี 

 ไฟฟากําลัง เครื่องกลไฟฟา ๓๕ ๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๙ ๑๑ ๕๗.๘๙ - - - ๕๔ ๓๑ ๕๗.๔๑ ดี 

 อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส 
-

๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๒๓ ๓ ๑๓.๐๔ - - - ๕๐ ๓ ๖.๐๐ ดี 

อุตสาหกรรมการ การโรงแรมและ  ๓๕ ๕ ๘.๕๗ ๑๕ ๐ ๐.๐๐ - - - ๕๐ ๕ ๑๐.๐๐ 

              

ดี 

ทองเที่ยว บริการ 

- - - ๔๙.๘๕ ๑๖๕ ๓๓๑ ๔๖.๘๙ ๒๓๔ ๔๙๙ รวม ปวส. ๘๓๐ ๓๙๙ ๔๘.๐๗ ดี 

รวม ปวช.และ ปวส. ๒,๔๘๙ ๖๒๕ ๒๕.๑๑ ดี 



๗๕ 
 

ขอกําหนดท่ี ๓.๒ จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมท้ัง        ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ตัวบงชี้ท่ี ๒๕ จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม          
ท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

คําอธิบาย  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกผูเรียน               
ทุกสาขาวิชา สาขางาน และมีการประเมินผลกิจกรรม  ๓  ประเภทกิจกรรม  คือ 
1. กิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  
2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
3. กิจกรรมสงเสริมดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  

ตารางท่ี  ๓๓ จํานวนและรอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ   

จํานวนสาขาวิชา/
สาขางานท้ังหมด 

จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดกิจกรรมและ
ประเมินผลครบท้ัง ๓ ประเภทกิจกรรม 

รอยละ ผลการประเมิน 

๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ดี 
 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด

กิจกรรมครบท้ัง ๓ ประเภทกิจกรรม มากกวารอยละ ๘๐ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด

กิจกรรมครบท้ัง ๓ ประเภทกิจกรรม รอยละ ๗๕-๘๐ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด

กิจกรรมครบท้ัง ๓ ประเภทกิจกรรม นอยกวา รอยละ ๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๖ 
 

ขอกําหนดท่ี ๓.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี ๒๖ จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม 
ประเพณีและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ   
1. สงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี  
2. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ท่ีจัดท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหแกผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน และมี          
การประเมินผลทั้ง ๒ กิจกรรม 

ตารางท่ี  ๓๔ จํานวนครั้งและรอยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดกิจกรรมและประเมินครบ                     
๒ ประเภทกิจกรรม 

จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดกิจกรรม
และประเมินผลครบ ๒ ประเภทกิจกรรม 

จํานวนสาขาวิชา/
สาขางานท้ังหมด 

รอยละ ผลการประเมิน 

๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ดี 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด

กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง ๒ ประเภทกิจกรรม             
มากกวารอยละ ๘๐ 

ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอก ครบท้ัง ๒ ประเภทกิจกรรม        
รอยละ ๗๕-๘๐ 

ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง ๒ ประเภทกิจกรรม                 
นอยกวารอยละ ๗๕ 

 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 
 

มาตรฐานท่ี  ๔ การบริการวิชาชีพสูสังคม  
ขอกําหนดท่ี ๔ สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม  
ขอกําหนดท่ี ๔.๑ บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและ

เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 
ตัวบงชี้ท่ี ๒๗ จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู      

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

คําอธิบาย    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และใหความรูและคําแนะนํา          
ในการดูแลบํารุงรักษาแกชุมชน เชน โครงการลางแอรชวยชาติ ศูนยซอมสรางเพ่ือ
ชุมชน    และมีการใหบริการโครงการฝกทักษะวิชาชีพแกประชาชน    

ตารางท่ี  ๓๕        จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ิน 

จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ท่ีใหบริการ 

หลักสูตร 
ผล            

การประเมิน 
วิชาชพีและสงเสริม
ความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ิน 

ฝกทักษะวิชาชีพ  
เพื่อการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

รวมโครงการ/
กิจกรรม 

๔ ๒ ๖ ปวช. ดี 

๔ ๒ ๖ ปวส. ด ี

รวม ปวช. และ ปวส. ๘ ๔ ๑๒ ดี 

เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง สถานศึกษาที่ เปดสอนเฉพาะ ปวช. หรือ ปวส. มากกวา ๗ 

กิจกรรม/โครงการ 
  สถานศึกษาท่ีเปดสอน ปวช. และ ปวส. มากกวา ๑๒ กิจกรรม /

โครงการ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง สถานศึกษาที่เปดสอนเฉพาะ ปวช. หรือ ปวส. ๕-๗ กิจกรรม/

โครงการ 
  สถานศึกษาท่ีเปดสอน ปวช. และ ปวส. ๑๐-๑๒ กิจกรรม/

โครงการ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปดสอนเฉพาะ ปวช. หรือ ปวส.นอยกวา ๕ 

กิจกรรม/โครงการ 
   สถานศึกษาท่ีเปดสอน ปวช. และ ปวส. นอยกวา ๑๐ กิจกรรม/

โครงการ 

 



๗๘ 
 

ขอกําหนดท่ี ๔.๒ จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผน           
การบริการวิชาชีพท่ีกําหนด 

ตัวบงชี้ท่ี ๒๘ รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ            
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการ  

 คําอธิบาย งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพตองบประมาณท้ังหมดของสถานศึกษา ยกเวนงบลงทุน 

ตารางท่ี  ๓๖ จํานวนและรอยละของงบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ
และฝกทักษะวิชาชีพ 

งบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาชพี และ 

งบประมาณท้ังหมด 
รอยละ 

(ไมรวมงบลงทุน) 
ฝกทักษะวิชาชีพ 

ผลการประเมิน 

(๒ ๐)x  (๑) (๒) ๑๐
(๑) 

๖๖,๑๓๒,๖๓๙.๘๘ ๔๔๔,๑๖๓ ๐.๖๗ ดี 
 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการ           

(ไมรวมงบลงทุน) มากกวารอยละ ๐.๒๐ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการ              

(ไมรวมงบลงทุน) รอยละ ๐.๑๑-๐.๒๐ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบดําเนินการ                

(ไมรวมงบลงทุน) นอยกวารอยละ ๐.๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๙ 
 

มาตรฐานท่ี  ๕ นวัตกรรมและการวจิัย  
ขอกําหนดท่ี ๕ สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดท่ี ๕.๑ สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และ

โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี ๒๙ จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนา 

การเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ            
ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

คําอธิบาย    สถานศึกษาสนับสนุนผูสอน  บุคลากร  และผูเรียนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางานใหมี
การสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่นําไป            ใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และประเทศซึ่ง
นําไปสูการแขงขันระดับชาติ  
การพิจารณาจาํนวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานใหพิจารณาจากอยางใด อยางหน่ึง
ดังตอไปนี้ 
๑. นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๒. นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและ/

หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
๓. นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปสูการประกวด แขงขัน เผยแพร 

ระดับชาติ 
ตารางที่  ๓๗  จํานวนและรอยละของสาขางานท่ีจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงการ           ที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนา การเรียนการสอน การประกอบอาชีพ ซึ่งนําไปสู         การแขงขัน
ระดับชาติ.จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปดสอน 

จํานวนสาขา
งานท้ังหมด 

จํานวนสาขางานท่ีมีนวัตกรรม
ฯ * 

รอยละ หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

ผลการประเมิน 
(๒)x๑๐๐ (๑) (๒) (๑) 

๘ ๘ ๑๐๐ ปวช.  ดี 

๗ ๗ ๑๐๐ ปวส. ดี 

รวม ปวช. และ ปวส. ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ดี 
เกณฑการประเมิน   
ระดับคุณภาพ  ๓ (ดี)  หมายถึง  สาขาวิชา/สาขางานท้ังหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ท่ีมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 
                                                  ระดับ ปวช.  อยางนอย ๒ เรื่อง/ปการศึกษา ระดับ ปวส. อยางนอย ๘ เรื่อง/ ปการศึกษา มากกวารอยละ ๘๐ 
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช)หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานท้ังหลักสูตร ปวช.และ ปวส.ท่ีมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน 
                                                   ระดับ ปวช. อยางนอย ๒ เรื่อง/ปการศึกษา ระดับ ปวส. อยางนอย ๘ เรื่อง/  ปการศึกษา รอยละ ๗๕-๘๐ 
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุง) หมายถึงสาขาวิชา/สาขางานท้ังหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ท่ีมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยโครงงาน 
                                                  ระดับ ปวช.   อยางนอย ๒ เรื่อง/ปการศึกษา ระดับ ปวส. อยางนอย ๘ เรื่อง/ ปการศึกษา นอยกวารอยละ ๗๕ 

 

 



๘๐ 
 

ขอกําหนดท่ี ๕.๒ จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย      และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓๐ รอยละของงบประมาณท่ีใชในงานสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงาน ตองบประมาณท้ังหมด 

คําอธิบาย   งบประมาณท่ีใชจริง ในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย  
และโครงงานตองบประมาณท้ังหมด(ไมรวมงบลงทุน) 

ตารางท่ี  ๓๘ จํานวนและรอยละของงบประมาณท่ีใชจริง ในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย  และโครงงานตองบประมาณท้ังหมด (ไมรวมงบลงทุน) 

จํานวนงบประมาณที่ใชในงาน
สราง พฒันา และเผยแพร
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงาน  

จํานวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
(ไมรวมงบลงทุน) 

คิดเปนรอยละ 
 

ผล          
การประเมิน 

(๒)x๑๐๐ (๑) (๒) (๑) 
๖๖,๑๓๒,๖๓๙.๘๘ ๓๔๓,๐๒๔.๐๐ ๐.๕๒ พอใช 

เกณฑการประเมิน   
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบประมาณท้ังหมด   

(ไมรวมงบลงทุน) มากกวารอยละ  ๑.๐๐ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบประมาณท้ังหมด  

(ไมรวมงบลงทุน) รอยละ  ๐.๕๐ – ๑.๐๐ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง งบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการตองบประมาณท้ังหมด  

(ไมรวมงบลงทุน) นอยกวารอยละ ๐.๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๑ 
 

ขอกําหนดท่ี ๕.๓ จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี ๓๑ จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

คําอธิบาย สถานศึกษาจัดการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานดวยวิธีการและชองทางท่ีหลากหลาย 

ตารางท่ี  ๓๙ จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

จํานวนครั้งในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร  
ชองทาง           

การเผยแพร 
รวมจํานวน

คร้ัง 

ผล          
การ

ประเมิน 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุง วิทย ุ
หนังสือพิมพ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ปรับปรุง 
นิทรรศการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๘ ดี 

๐ ๐ ๐ ๕ ๕ ดี ปายประชาสัมพันธ 
๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ปรับปรุง จดหมายขาว  
๒ ๓ ๒ ๔ ๑๑ ดี INTERNET 
๐ ๓ ๐ ๒ ๕ เวทีวิชาการ ดี 

รวม ๔ ๘ ๕ ๑๓ ๓๐ ดี 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง จํานวนคร้ังของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน มากกวา ๔ คร้ัง 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง จํานวนคร้ังของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ๓-๔ ครั้ง 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง จํานวนคร้ังของการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน นอยกวา ๓ คร้ัง 
 

 



๘๒ 
 

มาตรฐานท่ี  ๖ ภาวะผูนําและการจัดการ  
ขอกําหนดท่ี ๖ ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
ขอกําหนดท่ี ๖.๑ ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ

บุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี ๓๒ ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี    
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได 

คําอธิบาย  การใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา หนวยงาน และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา หรือแผนยุทธศาสตร รวมท้ังการนําสูการปฏิบัติอยาง                     
มีประสิทธิภาพโปรงใส และตรวจสอบได สอดคลองกับแผนท่ีกําหนด 

ตารางท่ี  ๔๐ การบริหารงานของผูบริหารตามแผนยุทธศาสตร จําแนกตามระดับคุณภาพ 
คุณภาพการบริหารงานของผูบริหารตามแผนยุทธศาสตร  

๑=มีการปฏิบัติ, ๐=ไมมีการปฏิบัต ิ

ผลการประเมิน 

๑.
กา
รก
ระ
จา
ยอํ
าน
าจ
ใน

กา
รบ

ริห
าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

๒
.กา
รใช

สถ
าน
ศึก
ษาเ
ปน

ศูน
ยก
ลาง
ใน
การ

กํา
หน

ดจุ
ดมุ
งห
มาย

 เป
าห
มาย

  

ทิศ
ทา
ง ก
ารว
างแ
ผน
จัด
การ

ศึก
ษาข

องต
นเอ

ง 
๓.
การ

มีส
วน
รว
มแ
ละ
การ

ให
คว
ามร

วม
มือ
ขอ
งผู
ที่ม

ีสว
นเกี่

ยวข
องท

ุกฝ
าย 

ใน
การ

บริ
หา
ร ก
ารตั

ดสิ
นใ
จแล

ะก
ารจ

ัดก
ารศึ

กษ
า 

๔.ก
ารพ

ึ่งตน
เอง
ที่เน

นใ
หส

ถาน
ศึก
ษาม

ีระบ
บ ก

ารบ
ริห
ารตั

วเอ
ง ม
ีอํา
นา
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นา
ที่ 

รับ
ผิด
ชอ
บก
ารดํ

าเน
ินง
าน
ตาม

คว
ามพ

รอ
มแ
ละ
สถ
าน
การ

ณข
องส

ถาน
ศึก
ษา 

๕.ก
ารป

ระส
าน
งาน

ทั้ง
บุค

ลาก
รภ
ายใ
นส
ถาน

ศึก
ษาแ

ละ
บุค

ลาก
รภ
ายน

อก
  

รวม
ทั้ง
การ

แส
วงห

าคว
ามร

วม
มือ

 คว
ามช

วยเ
หล

ือด
าน
ทรั
พย
ากร

แล
ะเท
คนิ

คว
ิธีก
ารใ
หม

 ๆ 
๖.ค
วาม

สาม
ารถ

ใน
การ

ปรั
บใ
ชก
ารบ

ริห
าร ต

ามส
ถาน

การ
ณท

ี่นํา
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สู 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์ไ
ดอ
ยาง
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เนื่อ

งแล
ะห
ลาก

หล
าย 

๗.ก
ารพ

ัฒน
าตน

เอง
ทั้ง
การ

พัฒ
นา
องค

กร
 พัฒ

นา
 วิช

าช
ีพ พ

ัฒน
าบ
ุคค
ล แ
ละ

 

พัฒ
นา
ทีม

งาน
เพื่อ

การ
พัฒ

นา
ไป
สูอ

งค
กร
การ

เรีย
นรู
 

๘.ก
ารต

รวจ
สอ
บแ
ละ
ถว
งด
ุล โ
ดย
ตน

สัง
กัด
กํา
หน

ดน
โยบ

ายแ
ละ
คว
บค

ุมม
าตร

ฐาน
 

แล
ะมี
หน

วยง
าน
ตร
วจส

อบ
คุณ

ภาพ
เพื่อ

การ
ปร
ะกั
นค

ุณภ
าพ
การ

ศึก
ษาใ

หเกิ
ดป
ระสิ

ทธิ
ภาพ

สูง
สุด

 

รว
ม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๖ ดี 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง มีคุณภาพการบริหารตามแผนยุทธศาสตรมากกวา ๖ ขอ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง มีคุณภาพการบริหารตามแผนยุทธศาสตร ๕-๖ ขอ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง มีคุณภาพการบริหารตามแผนยุทธศาสตรนอยกวา ๕ ขอ 

 



๘๓ 
 

 
ขอกําหนดท่ี ๖.๒ จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี ๓๓ รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ        

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
คําอธิบาย ครู ผูบริหาร ปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ           ของวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม รวมท้ังบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามระเบียบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่กําหนด 

ตารางท่ี  ๔๑ จํานวนและรอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผลการประเมิน 
บุคลากรที่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  

บุคลากรท้ังหมด คิดเปนรอยละ 

(๒ ๐  )x(๑) (๒) ๑๐
(๑) 

ผูบริหาร ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ดี 
ครู ๗๘ ๗๘ ๑๐๐ ดี 
เจาหนาท่ี ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ดี 

รวม ๙๘ ๙๘ ๑๐๐ ดี 

 
เกณฑการประเมิน  
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง มากกวารอยละ ๙๐ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง รอยละ ๘๕ - ๙๐ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง นอยกวารอยละ ๘๕ 
 
 
 

 
 

 



๘๔ 
 

 

ขอกําหนดท่ี ๖.๓  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม 
ตัวบงชี้ท่ี  ๓๔ ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลพื้นฐานท้ังหมด เชน ขอมูลผูเรียนบุคลากร งบประมาณ     

เปนตน  มีระบบบริหารจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ และการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี  ๔๒   การจัดการระบบสารสนเทศและการจดัการความรูของสถานศึกษา 

การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา  
(๐ = ไมปฏิบตั,ิ ๑ = ปฏิบตัิ) 

ผล 
การประเมิน 

๑. มีขอมูลพ้ืนฐาน 
เพ่ือ 

การตัดสินใจ 
ท่ีเปนปจจุบัน 

๒. มีระบบบริหาร
จัดการขอมูล 

ท่ีเหมาะสมและมี
ผูรับผิดชอบ 

๓.มีระบบ
ฐานขอมูลท้ังหมด 
ท่ีประสานกันเปน
เครือขายของ
สถานศึกษา 

๔. มี 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ

และ 
ความปลอดภัย
ของระบบ 
การบริหาร
จัดการขอมูล 

๕. มี 
การปรับปรุง

ระบบ 
การบริหาร
จัดการขอมูล
อยางตอเน่ือง 

 
๑ 
 

๑ ๑ ๑ ๐ ดี 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ  ๓  (ดี) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา ปฏิบัติ

ตามองคประกอบ ปฏิบัติขอ๑ – ขอ ๔ หรือปฏิบัติครบทั้ง ๕ ขอ 
ระดับคุณภาพ  ๒  (พอใช) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา ปฏิบัติ

ตามองคประกอบ ปฏิบัติขอ๑ – ขอ ๓ 
ระดับคุณภาพ  ๑  (ปรับปรุง) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษา ปฏิบัติ

ตามองคประกอบ ปฏิบัติขอ๑ – ขอ ๒ หรือไมไดดําเนินการ   

 
 



๘๕ 
 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 การดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๖ มาตรฐาน ๓๔ ตวับงช้ี สรุปไดดังนี ้

ผลการประเมินแตละมาตรฐาน 

 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดสรุปใน
ภาพรวมของโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา  อยูในระดบั  ดี  คือ  มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ ๒.๘๒   ซ่ึง
สามารถแสดงในรูปตารางแยกเปนรายมาตรฐาน แตละมาตรฐานแสดงผลการประเมินในแตละ   ตัวบงช้ี 
และไดสรุประดับผลการประเมินแตละมาตรฐาน จําแนกเปน ระดับปรับปรุง พอใช และดี โดยตัดสินจาก
คาเฉล่ียคะแนนผลการประเมินทุกตวับงช้ีในแตละมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑดังตอไปนี ้

 ระดับการประเมินแตละตัวบงช้ี 

   ดี  คะแนนเทากับ ๓ 
พอใช  คะแนนเทากับ ๒ 

ปรับปรุง คะแนนเทากับ ๑ 
          

 ระดับการประเมินแตละมาตรฐาน (พิจารณาจากคาเฉล่ียคะแนนผลการประเมินทุกตัวบงช้ี 

ในแตละมาตรฐาน) 

   ดี  คะแนนเทากับ ๒.๓๔ – ๓.๐๐ 

พอใช  คะแนนเทากับ ๑.๖๗ – ๒.๓๓ 

ปรับปรุง คะแนนเทากับ ๑.๐๐ – ๑.๖๖ 
      
      
 

 
 
 

 



๘๖ 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๖ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบงชี้ สรุปไดดังนี ้

 
 

๑. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

๓ ๒ ๑ 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

(ดี) (พอใช) (ปรับปรุง) 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี    
ตัวบงชี้ท่ี  ๑  รอยละของผูเรียนท่ีมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๒  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางมีระบบ 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๓ รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสารดานการ
ฟง การอาน การเขียน และการสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๔  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใช
ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๕  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ี
ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธท่ีด ี

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๖  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
   

เรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
ตัวบงชี้ท่ี  ๗  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๘  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถาน 
   ประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

ตัวบงชี้ท่ี ๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

   

รวม (เฉล่ีย) ๓.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 



๘๗ 
 

๑. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ( ตอ ) 

๓ ๒ ๑ 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

(ดี) (พอใช) (ปรับปรุง) 
มาตรฐานท่ี ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    
ตัวบงชี้ท่ี  ๑๐  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๑  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยาง
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการฝกทักษะวิชาชีพมี
การฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๒  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวัสดุฝก 
อุปกรณสําหรับการจดัการเรียนการสอน อยางเหมาะสม 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๓  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา 

   

  ตัวบงชี้ท่ี  ๑๔  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร 
   ประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นท่ี 

      ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ี เอ้ือตอการ 
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 
ตัวบงชี้ท่ี  ๑๕  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยัของ
สภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใน
สถานศึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี ๑๖  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการ
พัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๗  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพือ่
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๘  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษา
รวมกบัสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๑๙  จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการพฒันาผูเรียน 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๒๐  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิานวิชาชีพ
ตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๒๑  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน    
รวม (เฉล่ีย) ๒.๕๘ 

 

 



๘๘ 
 

๑. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ( ตอ ) 
 

๓ ๒ ๑ 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

(ดี) (พอใช) (ปรับปรุง) 

มาตรฐานท่ี ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
ตัวบงชี้ท่ี ๒๒  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ี
ปรึกษา 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๒๓  จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๒๔ รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรก
เขา 

   

  ตัวบงชี้ท่ี  ๒๕  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม 
  ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม  ท่ีดีงามในวิชาชีพ     
  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ 
ตัวบงชี้ท่ี  ๒๖  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม
การอนุรักษ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม ประเพณแีละการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

รวม (เฉล่ีย) ๓.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๔ การบริการวิชาชีพสูสังคม    

 ตัวบงชี้ท่ี  ๒๗ จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ี 
 ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู   ในการพัฒนาชุมชนและ 

   
 ทองถ่ินและกจิกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ 
 อาชีพของประชาชน 
ตัวบงชี้ท่ี  ๒๘  รอยละของงบประมาณในการจัดกจิกรรม/ 
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพฒันา 

   
ชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ   
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการ 

รวม (เฉล่ีย) ๓.๐๐ 

 

 
 

 



๘๙ 
 

 

๑. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ( ตอ ) 
 

3 
(

2 
(

1 
(

มาตรฐาน 
ดี) พอใช) ปรับปรุง) 

มาตรฐานท่ี ๕ นวัตกรรมและการวิจัย    
ตัวบงชี้ท่ี ๒๙  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนา การเรียนการสอน 
การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๓๐  รอยละของงบประมาณท่ีใชในงานสราง พัฒนา 
และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย และโครงงาน ตอ
งบประมาณท้ังหมด 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๓๑ จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
ท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

   

รวม (เฉล่ีย) ๒.๖๖ 

มาตรฐานท่ี ๖ ภาวะผูนาํและการจัดการ    
ตัวบงชี้ท่ี  ๓๒  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี    สวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๓๓  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ        ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

   

ตัวบงชี้ท่ี  ๓๔  ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ  
และการจดัการความรูของสถานศึกษา 

   

รวม (เฉล่ีย) ๓.๐๐ 

 

 

 



๙๐ 
 

๒. มาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินงานนาพอใจ 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑   รอยละของผูเรียนท่ีมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางมีระบบ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสารดานการฟง การอาน การเขียน และการ

สนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๔   รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใน

การศึกษาคนควา และปฏิบัตงิานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงช้ีท่ี  ๕   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
ตัวบงช้ีท่ี  ๖   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา   

ตัวบงช้ีท่ี  ๗   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๘   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถาน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๙   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา การประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

 
มาตรฐานท่ี ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๐   ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาตามความ 
   ตองการของตลาดแรงงาน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๓   ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔   ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการศูนย 
  วิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นท่ี   ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศที่ เอ้ือตอ 
  การเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๕   ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี 
   เอ้ือตอการเรียนรูในสถานศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๖   รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๗   จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
   สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๘   จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ 
   ทวิภาคีและระบบปกติตัวบงช้ีท่ี  ๑๙  จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  
   หรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีสวนรวมในการพฒันาผูเรียน 

 



๙๑ 
 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๒   จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒๓   จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒๔ รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒๕   จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริม ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม  ท่ีดีงามในวิชาชีพ   รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒๖   จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม  
   ประเพณแีละการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
มาตรฐานท่ี ๔ การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒๗  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรู   

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบ อาชีพของประชาชน 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒๘   รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  

  เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนตองบดําเนินการ 
 
มาตรฐานท่ี ๕ นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๙   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนในการพฒันา  
   การเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
   ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓๑  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  
   งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และ 
   ประเทศชาติ 
 
มาตรฐานท่ี ๖ ภาวะผูนําและการจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓๒   ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมี    

สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓๓   รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ        

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 



๙๒ 
 

ตัวบงช้ีท่ี  ๓๔   ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
 
๓.  มาตรฐาน/ตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินงานควรพัฒนาเพิ่ม 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๑   ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการ 
   ฝกทักษะวิชาชีพมีการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนไดพฒันาตามธรรมชาติ  เต็มตาม 
   ศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑๒   รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน 
   การสอนอยางเหมาะสม 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒๐   อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒๑   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓๐   รอยละของงบประมาณท่ีใชในงานสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจัย และโครงงาน ตองบประมาณท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ กําหนดให
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โรงเรียนอักษรเทคโนโลยี
พัทยา จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ ข้ึนเพื่อ
ดําเนินการใหการประกันคุณภาพภายในท้ังระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่องและยั่งยืน 
โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. นายนิคม  หมดราคี   ประธาน 
๒. ดร.มัลลิกา    หมดราคี   รองประธาน 
๓. นางสุพรรณิกา   ทิพพศรี  กลาหาญ  กรรมการ 
๔. นายธนวรรรณ      ปลงไสว   กรรมการ 
๕. นางผุสดี  แจมจํารัส   กรรมการ 
๖. นางวรรณา    ยุติศรี    กรรมการ 
๗. นางสาวปวีณา     หมดราคี   กรรมการ 
๘. ดร.วิมลรัตน    บุญชู     กรรมการ 
๙. นายสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. ดร.มัลลิกา    หมดราคี   ประธาน 
๒. นางสุพรรณิกา   ทิพพศรี  กลาหาญ   รองประธาน 
๓. นายสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข           รองประธาน 
๔.  นายธนวรรรณ      ปลงไสว   กรรมการ 
๕.  นายเกรียงศักดิ์    ไชยภาพ   กรรมการ 
๖. นางสาวนัยนา      รุงเรือง     กรรมการ 
๗.  นางสาวนงคนุช   สมุทรดนตรี    กรรมการ 
๘.  นางชาญา    สมแกว               กรรมการ                  
๙.  นางอุทุมพร    บัวหลวง                    กรรมการ 
๑๐.  นางสาวไพรสุดา      หม่ันหาดี     กรรมการ 
๑๑.  นายบุญทัศน    ศรีช่ืน      กรรมการ 

 



๙๕ 
 

 

๑๒. นางสาววัชราภรณ  วงศสุนทร    กรรมการ 
๑๓. นายสมศักดิ์   ยังเจริญ     กรรมการ 
๑๔. นายไพรวัลย     นพตะนา    กรรมการ 
๑๕. นางจันทรทิพา     ศรีพายัพ    กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุนิษา     นามเกิด        กรรมการ 
๑๗. นางวัชรี    จันทรกิติวัฒน       กรรมการ 
๑๘. นางวันวิสา   โรจนบุญธรรม    กรรมการ 

 ๑๙. นายมาโนช     อนันชัย        กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐. นางศิรภสัสร    อนันชัย        กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
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