
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๑ 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป  
 ความตระหนัก 
   จากการส ารวจข้อมูลในปีท่ีผ่านมา พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดตามท่ีก าหนดในตาละ
ชั้นปีค่อนข้างมาก ท าให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาก  

ความพยายาม 
    วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้านโดย เน้น
การมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานจริง การประเมินตามสภาพจริง มีการสอนเสริม ส่งเสริมกิจกรรมแข่งทักษะ
วิชาการต่างๆ ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 สัมฤทธ์ิผล 
  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวช.๑, ๒ และ๓ คิดเป็นร้อยละ 85.57          
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก 

ผู้ เรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวส. ๑ และ ๒ คิดเป็นร้อยละ 92.44                      
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวช . และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 87.69            
รวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน ชมุชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ความตระหนัก 

การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามได้มีการจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียน
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงาน ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน เพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในแต่ละสาขาวิ ชาได้มี
ทักษะการท างานพื้นฐานและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในอนาคตอีกท้ังเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
หลักสูตรท้ังเก่าและใหม่สถานท่ีฝึกงานเองโดยการประสานการติดต่อขอเข้าฝึกงานโดยผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่
จะเป็นผู้หาซึ่งวิทยาลัย ได้ด าเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ แทนสถานประกอบการท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียนท่ีเข้ารับการฝึกงานตลอดจนประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง
กับผู้เรียนโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนแต่ละแผนกวิชาโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
เบื้องต้นไม่ต่ ากว่า 5 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้แทนสถานประกอบการท่ีจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
ผู้ปกครอง และชุมชนที่เก่ียวข้อง กับผู้เรียน 

ความพยายาม 
  จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคคลในกลุ่มต่างๆ คือ ผู้แทนสถาน
ประกอบการ ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาในประเด็นข้อพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๒ 

 

 

 สัมฤทธ์ิผล 
  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.๕1 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 83.38 รวมอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก 
   สถานศึกษาได้จัดการเรียน การสอนวิชาชีพ ในระดับ ปวช. และปวส. โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ท าการจัดการสอน และพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับสถาน
ประกอบการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อน
ส าเร็จการศึกษา ประเมินคุณภาพของผู้เรียนก่อนเข้าท างานในสถานประกอบการ หรือศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น  

ความพยายาม 
  สถานศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน ก าหนดเครื่องมือระเมิน และเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละระดับ 
 สัมฤทธ์ิผล 

 - ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
คิดเป็นร้อยละ 99.04 อยู่ในเกณฑ์ท่ี ดีมาก  

- ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ            
คิดเป็นร้อยละ 99.38 อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมาก 

ผู้ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ  ปวช และปวส. คิดเป็นร้อยละ 99.19       
รวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
ความตระหนัก 

    สถานศึกษาเห็นความส าคัญและตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพท่ัวไปและวิชาชีพ
พื้นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-net) 

ความพยายาม 
     สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอบแบบติวเตอร์ข้ึน เพื่อทบทวนการเรียนก่อนไปท าการทดสอบ   
มีแนวทางข้อสอบ ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา      
(V-net) 
 สัมฤทธ์ิผล 
 - ผู้เรียนท่ีมีคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET           
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 85.48 รวมอยู่ในเกณฑ์ ดมีาก 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๓ 

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

  ความตระหนัก 
    สถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพท่ัวไป และ
วิชาชีพพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) 

ความพยายาม 
     สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอบแบบติวเตอร์ข้ึน เพื่อทบทวนการเรียนก่อนไปท าการทดสอบ    
มีแนวทางข้อสอบ ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา        
(V-net)  
 สัมฤทธ์ิผล 

ผู้เรียนท่ีมีคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ในกลุ่ม
ภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 40.03 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ 
  หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 ความตระหนัก 
    - 

ความพยายาม 
    - 
 สัมฤทธ์ิผล 
 - 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนัก 
     จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีนักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. ๓ และ ปวส.๒              
ออกกลางคันเป็นจ านวนค่อนข้างมาก  มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู่ในระดับท่ีพอใช้ 

ความพยายาม 
    วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเน้นการปฏิบัติงานจริง การประเมิน
ตามสภาพจริง มีการสอนเสริม ส่งเสริมกิจกรรมแข่งทักษะต่างๆ ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 สัมฤทธ์ิผล 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา ในระดับปวช. 3 คิดเป็นรอ้ยละ 57.65 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา ในระดับปวส. 2 คิดเป็นรอ้ยละ 80.20 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑ์การส าเรจ็การศึกษา ในระดับปวช. 2 ปวส. 3                           
   คิดเป็นร้อยละ 66.32 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๔ 

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอสิระ หรือศึกษาต่อภายใน  
   ๑ ปี 
 ความตระหนัก 
    นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อ ประกอบอาชีพท้ังในองค์กร
ธุรกิจ หรือประกอบอิสระได้ และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
วิทยาลัยได้จัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา และจัดท าแบบฟอร์มติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษากรอกแบบฟอร์มตอบรับกลับมายังวิทยาลัยฯ 

ความพยายาม 
   วิทยาลัยท าการส ารวจและติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา โดยใช้ช่องทางการติดตาม
คือการโทรศัพท์ติดต่อ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์นักเรียน นักศึกษาได้แจ้งไว้ก่อนส าเร็จการศึกษาตามโครงการ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
 สัมฤทธ์ิผล 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ่ภายใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ 

61.30 รวมอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน หรอืสถานศึกษา หรอืผู้รับบริการ 
   ท่ีมีคุณภาพของผูส้ าเร็จการศกึษา 
 ความตระหนัก 
    การศึกษาหาข้อมูล ความพึงพอใจชองสถานประกอบการ หน่วยงาน ท่ีมีต่อการจัดการศึกษา และ
ผู้เรียนจะส่งผลต่อการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามท่ีสถานประกอบการ 
หน่วยงานต้องการ 
   ความพยายาม 
 วิทยาลัยได้ด าเนินงานท่ีส าคัญ เช่น การเก็บข้อมูลด้านความรู้ความสามารถท่ีส าคัญ ได้แก่             
ด้านวิชาการ ความสามารถพื้นฐาน และคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังประสิทธิผลในการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ท่ีท างานในสถานประกอบการ หน่วยงานนั้น 

 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน อยู่ในระดับ 5 รวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่
สะสม ๒.๐๐  

- ดมีาก 4.51 – 5.00 
- ด ี3.51 – 4.50 
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

คิดเป็นร้อยละ  
87.69 

 

5.00 อยู่ในระดับ              
ดีมาก 

แฟ้มที ่1.1 

๑.๒ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หนว่ยงาน 
ชุมชน ทีม่ีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (๑) และมีผล (๕) 
- ด ีปฏิบัต ิ(๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้ ปฏิบตัิ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุง (๑) และมีผล (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ  
83.38 

 

5.00 อยู่ในระดับ            
ดีมาก 

แฟ้มที ่1.2 

๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดมีาก 4.51 – 5.00 
- ด ี3.51 – 4.50 
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

คิดเป็นร้อยละ 
99.19 

5.00 อยู่ในระดับ            
ดีมาก 

แฟ้มที ่1.3 

๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป 

- ดมีาก 4.51 – 5.00 
- ด ี3.51 – 4.50 
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

คิดเป็นร้อยละ 
85.48 

5.00 อยู่ในระดับ            
ดีมาก 

แฟ้มที ่1.4 

๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดมีาก 4.51 – 5.00 
- ด ี3.51 – 4.50 
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

คิดเป็นร้อยละ 
40.03 

4.00 อยู่ในระดับ 
ด ี

แฟ้มที ่1.5 

๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคณุวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคณุภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ดมีาก 4.51 – 5.00 
- ด ี3.51 – 4.50 
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

- - - - 

๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบ
กับแรกเข้า 

- ดมีาก 4.51 – 5.00 
- ด ี3.51 – 4.50 
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

คิดเป็นร้อยละ 
66.32 

4.14 อยู่ในระดับ  
ดี         

แฟ้มที ่1.7 
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ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ป ี

- ดมีาก 4.51 – 5.00 
- ด ี3.51 – 4.50 
- พอใช้ 2.51 – 3.50  
- ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

 อยู่ในระดับ    
ดีมาก 

แฟ้มที ่8 

๑.๙ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหน่วยงาน 
หรือสถานศกึษา หรือ
ผู้รับบริการที่มตี่อคณุภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (๑) และมีผล (๕) 
- ด ีปฏิบัต ิ(๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้ ปฏิบตัิ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุง (๑) และมีผล (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

 อยู่ในระดับ            
ดีมาก 

แฟ้มที ่9 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ 78.36  ด ี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปตัวบ่งช้ีเด่น และท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๑ 
 ตัวบ่งชีเ้ด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ คิดเป็น            
ร้อยละ 87.69 
  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน คิดเปน็ร้อยละ 83.38 
  ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.19 
  ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชี วศึกษา      
(V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.48 

๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 
40.03 
  ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 66.32  
  ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ 61.30 
  ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
   ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนัก 
   สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ความพยายาม 
  วิทยาลัยได้มีการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงและพัฒนาจากส านักมาตรฐานและการอาชีวศึกษาวิทยาลัยฯ ได้น ามาจัดท าเป็นแผนการเรียน
ตามโครงการหลักสูตรใหม่และด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนด
รายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการทุกสาขางานท่ีเปิดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี  

  สัมฤทธ์ิผล 
 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชาอยู่ในระดับ 4 อยู่ในเกณฑ์ ด ี
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดแผนการจัดการเรยีนรู้รายวชิา 
 ความตระหนัก 
        สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม 
  วิทยาลัยให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิช่ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยมีครูผู้สอนจ านวน 113 คน จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพครบทุกคน และส่งบันทึกหลังการสอน พร้อมรายงานการวิจัยในชั้นเรียนตามรายวิชาท่ี
สอนในปีการศึกษา 2557 ครบทุกคน โดยมีการนิเทศติดตามจากผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ของครูผู้สอนท้ังหมด อยู่ในระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก 
       สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธกีารสอน
ท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

ความพยายาม 
 ในปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยมีครูผู้สอนจ านวน 130 คน มอบหมายให้จัดท าแผนการเรียนรู้ใน
ทุกรายวิชาท่ีสอน ซึ่งในแต่ละภาคเรียนจะต้องจัดส่งแผนการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา 
พร้อมจัดท าสื่อการเรียนการสอน บันทึกหลังการสอน แบบรายงานผลการเรียนที่จะต้องส่งตามก าหนดโดย
ผ่านผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ครูผู้สอนทุกคน
จะต้องส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ท่ีจัดส่ง
ด้วย เพื่อน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  
 สัมฤทธ์ิผล  
   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดให้ครูทุกคน แจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้กับ
ผู้เรียนได้ทราบก่อนจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดท าข้ึน 
มุ่งเน้น สมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพยายาม 
   สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูทุกคนส่งแผนการสอนแจ้งหลักเกณฑ์การวัดผลในแต่ละรายวิชาให้
ผู้เรียนทราบ และท าการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ตามท่ีสถานศึกษาได้ก าหนด ด้วยวิธีการวัดผล
ท่ีเหมาะสมท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติตามมาตรฐานรายวิชา โดยใช้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนมุ่งเน้น
สมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ท้ังประสง ค์ ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๙ 

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 ความตระหนัก 
    สถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทักษะประสบการณก์ารท างานอีกท้ังเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานในองค์กร
ส าหรับผู้เรียนในอนาคตดังนั้นแนวความคิดเห็นของสถานประกอบการจึงสามารถท่ีจ าน ามาประยุกต์ปรับ
กระบวนการเรียนการสอนให้พัฒนายิ่งขึ้น 
  ความพยายาม 
 วิทยาลัยมีการประสานติดต่อกับหน่วยงานสถานประกอบการโดยมีการประสานติดต่อขอใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาของผู้เรียน และสอดคล้องตรงกับสาขาวิชาเรียนของผู้เรียน
ในแต่ละแผนกวิชา 
 สัมฤทธ์ิผล 
   ระดับคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในเกณฑ์ ปฏิบัติครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๑๐ 

 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชแ้ละ
พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซยีน 

- ดมีาก ปฏิบตัิ (๑) - (๕) 
- ด ีปฏิบัต ิ(๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบตัิ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบตัิ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ 
80.00 

4 ระดับคุณภาพ 
ด ี

แฟ้มที่ ๒.๑ 

๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 

- ดมีาก ปฏิบตัิ (๑) และมีผล (๕) 
- ด ีปฏิบัต ิ(๑) แลละมีผล (๔) 
- พอใช้ ปฏิบตัิ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุงปฏิบตัิ (๑)                    
และมีผล (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

แฟ้มที่ ๒.๒ 

๒.๓ ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

แฟ้มที่ ๒.๓ 

๒.๔ ระดับคุณภาพในการวดั
และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

แฟ้มที่ ๒.4 

๒.๕ ระดับคุณภาพในการ
ฝึกงาน 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

แฟ้มที่ ๒.5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒ 96.00  ดีมาก - 
 
สรุปตัวบ่งช้ีเด่น และท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๒ 
 ตัวบ่งชีเ้ด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
  ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา             
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๑๑ 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
 ความตระหนัก 
     คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นคณะบุคคลของสถานศึกษาท่ีมีบทบาทในการร่วมก าหนดนโยบาย
แผนพัฒนากรอบทิศทางการด าเนินงานตามบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
หลักธรรมภิบาล 

ความพยายาม 
     ก าหนดจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยทุกภาคเรียน พิจารณาเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น 
การจัดการเรียนการสอน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนประจ าปี ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 สัมฤทธ์ิผล 
  จากการประเมินระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนัก 
     การพัฒนาสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนระยะกลาง 4 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ (แผนระยะสั้น 1 ปี) เพื่อเป็นกลไลในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ความพยายาม 
1. ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ท่ี 348/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจ าปี 
พ.ศ.2556 - 2559  
 2. บันทึกข้อความท่ี 25/57 เรื่อง ขออนุญาตด าเนินโครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 3. บันทึกข้อความท่ี  18/57 เรื่ องการส่งโครงการเพื่ อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า     
ปีงบประมาณ 2558 
 4. บันทึกข้อความท่ี 26/57 เรื่องการรายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน   
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก 
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๑๒ 

 

 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษามีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อก าหนดคุณลักษณะ         
ของผู้เรียน 

 ความพยายาม  
    สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน และตัวแทน
จากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สัมฤทธ์ิผล 
  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ด ี
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนัก 
    เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกันโดยยอมรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่าย 

ความพยายาม 
   วิทยาลัยด าเนินการจัดประชุมผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา        
เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารงาน และรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการบริหารงาน 
 สัมฤทธ์ิผล 
  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นครบ  
5  ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก 
     สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้อง
ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน มีการด าเนินงานให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมี
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 ความพยายาม 
   งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน 9 
ประเภท และมีข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน โดยมีการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและจัดท าส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๑๓ 

 

 

 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามครบ 
5  ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ง 
 ความตระหนัก 
    ในสภาพสังคมปัจจุบันมีความวุ่นวายมากข้ึนทุกวัน ความปลอดภัยลดน้อยลงมีความเสี่ยง     
หลายๆด้าน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเป็นก าลังของประเทศชาติ เป็น
ผู้พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น วิทยาลัย จึงได้มีการประชุมจัดท าโครงการและแผนงาน
ด้านการบริหาร   ความเสี่ยงซึ่งท่ีส าคัญมีอยู่ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้าน
สิ่งเสพติด ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม ซึ่งโครงการทุกโครงการได้รับความร่วมมือจากครู 
บุคลากรทางด้านการศึกษา   ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครองและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ความพยายาม 

   จากความตระหนักข้างต้นวิทยาลัย ได้จัดการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ ๕ ด้านดังนี ้
1. การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ได้แก่   

- โครงการขับข่ีปลอดภัย    
- การแต่งตั้งเวรยามดูแลความเรียบร้อยภายในวิทยาลยั  
- การแต่งตั้งครูควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษา 

2. การบริหารความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท  ได้แก่ 
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามญั 

3. การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งเพติด   ได้แก่ 
- โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
- โครงการศึกษาดูงานด้านยาเสพติด 

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคม  ได้แก่ 
- โครงการไหว้คร ู
- โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
- โครงการคนดีศรีวิทยาลัย 

5. การบริหารความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ได้แก่ 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
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- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                       
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ ดีมาก ด าเนินการครบ ๕ ข้อ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรยีน 
 ความตระหนัก 
    งานครูท่ีปรึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงถึงการจัดระบบดูแลผู้เรียน เพื่อสร้างระบบ
ติดตาม ดูแลผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ครูท่ีปรึกษาพบผู้เรียนเพื่อให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาด้านการเรียน
ทุนการศึกษาและความประพฤติ รวมท้ังปลูกฝังจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ความพยายาม 
   งานครูที่ปรึกษามีการด าเนินงานในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ดังนี้ 

1. รูปเล่มรายงานการปฐมนิเทศ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบผู้เรียน (Home Room) 
3. สมุดคู่มือครูที่ปรึกษาในการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
4. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 
5. บันทึกสรุปกลุ่มคัดกรอง ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผุ้เรียนปัญญาเลิศ 

 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบัติตามครบ ๕ ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอ้ม และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา และ

การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ความตระหนัก 
    การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม มีเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน  
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดท ากิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีส าคัญได้แก่ การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้
สอยของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ จัดท าห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตัวเองและ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA  
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับความเหมาะสมในกาจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ  ปฏิบัติตามครบ ๕ ข้อ          
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์ 
 ความตระหนัก 
    เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุที่ทันสมัย รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย และเหมาะสมกับสาขาวิชาที่นักศึกษา
ได้เรียนและจัดซื้อได้ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย และสามารถปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 
 ความพยายาม 
   ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2558 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ร ะ ดั บ คุณ ภ า พ ใ นก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ คอ ม พิ ว เ ต อ ร์                              
ปฏิบัติตามครบ ๕ ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชพี จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริม
ให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 ความพยายาม 
   สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
พัฒนาด้านการฝึกอบรม การจัดงานปีใหม่ ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
 สัมฤทธ์ิผล 
  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตาม 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก 
    การบริหารการเงินและงบประมาณ ต้องมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ของสถานศึกษาในด้านต่างๆ  
 ความพยายาม 
   สถานศึกษาได้จัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏบิัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรพัยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครอืข่ายท้ังในประเทศ
และหรอืต่างประเทศ 

 ความตระหนัก 
    ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ความพยายาม 
   สถานศึกษา ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ปฏิบัติตามครบ 4 ข้อ 
อยู่ในระดับ ดี 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓  ในแต่ละตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๓.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลยั 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.1 

๓.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดมีาก ปฏิบตัิ (๑) - (๕) 
- ด ีปฏิบัต ิ(๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบตัิ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบตัิ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.2 

๓.๓ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอตั
ลักษณ ์

- ดมีาก ปฏิบตัิ (๑) - (๕) 
- ด ีปฏิบัต ิ(๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบตัิ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบตัิ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ  
80.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.3 

๓.๔ ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ                 

๑00.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๔ 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๑๗ 

 

 

 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๓.๕ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ                

๑00.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๕ 

๓.๖ ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเส่ียง 

- ดมีาก ปฏิบตัิ (๑) - (๕) 
- ด ีปฏิบัต ิ(๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบตัิ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบตัิ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ              

๑00.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๖ 

๓.๗ ระดับคุณภาพในการ
ระบบดูแลผู้เรียน 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ              

๑00.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๗ 

๓.๘ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศนข์องสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ              

๑00.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๘ 

๓.๙ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจดัการวัสดุ อุปกรณ ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ                

๑00.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๙ 

๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ                

๑00.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๑๐ 

๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ                

100.00 

5 อยู่ในระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 3.๑1 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๑๘ 

 

 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจดัการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ                
80.00 

4 อยู่ในระดับ           
ด ี

แฟ้มที่ 3.๑2 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ 96.66  ดีมาก - 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๓ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย         
คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเป็นค่า ร้อยละ 
100.00 
  ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ คิดเป็นค่า ร้อยละ 80.00 
  ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึ กษา             
คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00   
  ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา    
คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๗ ระดับคุณภาพในการระบบดูแลผู้เรียน คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์        
คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  คิดเป็นค่า             
ร้อยละ  100.00 
  ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  คิดเป็นค่า                   
ร้อยละ 100.00     
  ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวีศึกษากับเครอืข่ายท้ังใน
ประเทศและหรอืต่างประเทศ คิดเป็นค่า ร้อยละ 80.00 
  
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๑๙ 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก 
    ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการ   
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน 
 ความพยายาม 
   สถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน
ด าเนินโครงการดังต่อไปน้ี 

1. โครงการOpen Houseเปิดบ้านอาชีวะ 
2. โครงการแนะแนวสัญจร 
3. โครงการ Fix it Center 
4. โครงการอาชีวะอาสา 

 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีมาก ปฏิบัติตาม
ครบ ๕ ข้อ  
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๔  ในแต่ละตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๔.๑ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจดัการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 อยู่ใน
ระดับ             
ดีมาก 

แฟ้มที่ 4.1 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔ 100.00 - ดีมาก - 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๔ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
   4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2558 
๒๐ 

 

 

 
 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิง่ประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย             

ของผู้เรียน 
 ความตระหนัก 
    จัดท าแผน/โครงการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ด าเนินการจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ เช่น แต่งตั้งคณะท างาน มอบหมายตามสายงาน การท าโครงงาน
ของผู้เรียน จัดการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และส่งเสริมเข้าร่วมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับต่าง ๆ และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
อยู่ในระดับดี ปฏิบัติตามครบ ๔ ข้อ  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย             

ของครู 
 ความตระหนัก 
    ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของครูผู้สอนมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน                 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับผู้เรียน  น ามาใช้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ เช่น ส่งเสริมให้ครูท าวิจัย 5 บท ด าเนินการจัดท าวิจัยปี
การศึกษาละ ๒ เรื่อง และจัดท าสื่อการเรียนการสอน พร้อมเผยแพร่ในหลายช่องทาง  และด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA    
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู           
อยู่ในระดับ ดี ปฏิบัติตามครบ ๔ ข้อ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๕  ในแต่ละตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยัของผู้เรียน 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
80.00 

4 อยู่ใน
ระดับ ด ี

แฟ้มที่ 5.1 

๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยัของครู 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
80.00 

4 อยู่ใน
ระดับ ด ี

แฟ้มที่ 5.2 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ 80.00 - ด ี - 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๕ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอื
งานวิจัยของผูเ้รียน คิดเป็นรอ้ยละ 80.00 
  5.2 ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอื
งานวิจัยของครู คิดเป็นรอ้ยละ 80.00  
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มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ความตระหนัก 
    การปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนรักชาติ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม / โครงการ เช่น กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  โครงการวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
องค์การวิชาชีพ  โครงการไหว้ครู 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ประบอบประชาธิปไตย  ฯลฯ ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ความตระหนัก 
    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีช่วยให้การใช้พลังงานลดน้อยลง และเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกให้รู้จักประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม / โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
โลกและกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกสถานท่ี 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๓   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ความตระหนัก 
    การส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ จะท าให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีการท างานร่วมกัน  ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจ
ท่ีร่าเริง 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม / โครงการแข่งขันกีฬา และกรีฑาภายใน โครงการนวสัมพันธ์  โครงการ
เพ้นท์สีเสื้อด้วยเทียน โครงการประกวดร้องเพลง และโครงการประกวดค าขวัญวันแม่แห่งชาติ 
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 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ในระดับ     
ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความตระหนัก 
    ส่งเสริมจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้เข้าใจ และสามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม /  โครงการลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ   
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๖  ในแต่ละตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการรักชาติ เทดิทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 อยู่ใน
ระดับ     
ดีมาก 

แฟ้มที่ 6.1 

๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 อยู่ใน
ระดับ     
ดีมาก 

แฟ้มที่ 6.2 

๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 อยู่ใน
ระดับ     
ดีมาก 

แฟ้มที่ 6.3 

๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 อยู่ใน
ระดับ     
ดีมาก 

แฟ้มที่ 6.4 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖ 100.00 - ดีมาก - 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๖ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกด้านปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 
 
 
มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา         
พ.ศ.2542 (ฉบับท่ี 3) ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีทุกสถานศึกษา        
ต้องจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภา พ
การศึกษา พ.ศ.2553 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนพัฒนาประจ าปี 2556 การจัดท าระบบประกันคุณภาพในแผนกวิชา การแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ การจัดท า คู่มือประกันคุณภาพ  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง               
และการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และน าผลเผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด           
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  อยู่ในระดับ ดีมาก ด าเนินการครบ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๒   ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ความตระหนัก 
    การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ต้องด าเนินการจัดท าเป็นไปตาม พรบ.              
การประกันคุณภาพ ก าหนด  
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดท ากิจกรรม/โครงการ ได้แก่การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน การน าผล
การประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 สัมฤทธ์ิผล 
 ระดับคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.52 อยู่ในระดับ ดี  
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๗  ในแต่ละตัวบ่งช้ี  
 

ตัวบ่งช้ีที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธ์ิของ         
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

5 อยู่ใน
ระดับ           
ดีมาก 

แฟ้มที่ 7.1 

๗.๒ ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ดมีาก ปฏิบตัิ ๕ ข้อ 
- ด ีปฏิบัต ิ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบตัิ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
73.52 

4 อยู่ใน
ระดับ           

ด ี

แฟ้มที่ 7.2 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗ 86.76 - ดีมาก - 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๗ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕       
คิดเป็นร้อยละ 73.52 
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แนวทางการพัฒนามาตรฐาน 
 1. ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมาตรฐาน 
 2. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
 3. จัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการครบทุกรายวิชา 
 4. น าผลการนิเทศการสอน และผลการประเมินคุณภาพการสอนจากผู้เรียน มาปรับปรุงพัฒนา 
     การเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุด  
 5. โครงการ/กิจกรรมการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 6. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 7. จัดท าคู่มือการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์การศึกษาทุกงาน ทุกฝ่าย 
 8. โครงการ/กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก 
      10. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละชั้นปี และเกณฑ์การส าเร็จ 
     การศึกษา  
 11. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
      12. โครงการ/กิจกรรม ให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น 
       13. โครงการ/กิจกรรม บริการชุมชนด้านวิชาการ ทรัพยากร  

แนวทางการปรับปรุงมาตรฐาน 
1. น าผลการประเมินตนเอง, ผลการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด และผลการประเมินจาก      
    สมศ. ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริม พัฒนา การด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.  จัดการเรียนรู้หลากหลายและวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
3.   จัดให้มีการใช้พื้นที ่อาคาร โรงฝึก ให้เต็มศักยภาพ 
4.   โครงการเพิ่มอัตราส่วนผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒดิ้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ให้ได้    
  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.   โครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและ 
 หลากหลาย   
6.   กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ผู้สอน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน ผลงาน   
  ทางวิชาการ ทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7.   จัดท าโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมือ  
  อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการฝึกทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
8.   โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา หรือได้งานท า ให้ได้รับการตอบรับกลับคืนเพิ่มมากขึ้น 
9.   โครงการเปิดสอนสาขาวิชาชีพ ระดับ ปวส. ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 10. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบตาม  
     พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 


