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สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป  
 ความตระหนัก 
   จากการส ารวจข้อมูลในปีที่ผ่านมา พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ตามที่ก าหนดใน
แต่ละชั้นปีค่อนข้างมาก ท าให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาก  

ความพยายาม 
    วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือสร้างเสริม พัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้านโดยเน้น
การมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานจริง การประเมินตามสภาพจริง มีการสอนเสริม ส่งเสริมกิจกรรมแข่งทักษะ
ด้านวิชาการต่างๆ ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 สัมฤทธิ์ผล 
  ผู้ เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวช.๑, ๒ และ๓ คิดเป็นร้อยละ 96.70           
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก 

ผู้ เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวส.๑ และ ๒ คิดเป็นร้อยละ 90.91                      
ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก 

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ปวช . และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 86.95            
รวมอยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 ความตระหนัก 

การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามได้มีการจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียน
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ออกฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการที่มี  
ความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนโดยการประสานการติดต่อและบันทึกผลการฝึกงานในเอกสาร
ประกอบการฝึกงานต่างๆ อีกท้ังได้ประเมินระดับความพึงพอใจของผลงานในสถานประกอบการที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ปลายทางของการจัดการเรียน การสอนแต่ละชั้นปี โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ชุมชน และผู้ปกครอง 

ความพยายาม 
  การจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลในกลุ่มต่างๆ คือ ผู้แทนสถาน
ประกอบการ ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาในประเด็นข้อพิจารณา 3 ด้าน คือ     
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 สัมฤทธิ์ผล 
  วิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.๕1 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 88.00 รวมอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก 
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๒ 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ความตระหนัก 
   สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ท าการจัดการสอน และพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับสถานประกอบ 
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา และเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนส าเร็จการศึกษา
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนก่อนเข้าท างานในสถานประกอบการ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ความพยายาม 
  สถานศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน ก าหนดเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละระดับ  

สัมฤทธิ์ผล 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

คิดเป็นร้อยละ 97.80 อยู่ในเกณฑท์ี่ ดีมาก  
- ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ            

คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในเกณฑ์ท่ี ดีมาก 
ผู้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับ ปวช และปวส. คิดเป็นร้อยละ 97.95       

รวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก 
    สถานศึกษามุ่งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงการคิดการเรียนการสอนในวิชาชีพทั่วไป และ
วิชาชีพพ้ืนฐาน มุ่งเป็นให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net)  

ความพยายาม 
    สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอบแบบติวเตอร์ขึ้น เพ่ือทบทวนการเรียนก่อนไปท าการทดสอบ   
มีแนวทางข้อสอบ ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา      
(V-net) 

สัมฤทธิ์ผล 
 - ผู้เรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET           
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 57.22 รวมอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
  ความตระหนัก 
    สถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพทั่วไป และ
วิชาชีพพ้ืนฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓ 
 

 

ความพยายาม 
    สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอบแบบติวเตอร์ขึ้น เพ่ือทบทวนการเรียนก่อนไปท าการทดสอบ    
มีแนวทางข้อสอบ ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา        
(V-net)  

สัมฤทธิ์ผล 
 ผู้เรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ในกลุ่ม
ภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 62.18 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ 
  หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 ความตระหนัก 
    - 

ความพยายาม 
    - 
 สัมฤทธิ์ผล 
 - 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ความตระหนัก 
     จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีนักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. ๓ และ ปวส.๒              
ออกกลางคันเป็นจ านวนค่อนข้างมาก  มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาปกติ ค่อนข้างน้อย 

ความพยายาม 
    วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือสร้างเสริม พัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้านโดยเน้น
การมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานจริง การประเมินตามสภาพจริง มีการสอนเสริม ส่งเสริมกิจกรรมแข่งทักษะ
ด้านวิชาการต่างๆ ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 สัมฤทธิ์ผล 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ในระดับปวช. 3 คิดเป็นร้อยละ 38.75 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ในระดับปวส. 2 คิดเป็นร้อยละ 37.96 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ในระดับปวช. 3 และ ปวส. 2                          
   คิดเป็นร้อยละ 38.49 อยู่ในเกณฑ ์ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน  
   ๑ ปี 
 ความตระหนัก 
    นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อ ประกอบอาชีพทั้งในองค์กร
ธุรกิจ หรือประกอบอิสระได้ และสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
วิทยาลัยได้จัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา และจัดท าแบบฟอร์มติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษากรอกแบบฟอร์มตอบรับกลับมายังวิทยาลัยฯ 

ความพยายาม 
   วิทยาลัยท าการส ารวจและติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช้ช่องทางการติดตาม
คือการโทรศัพท์ติดต่อ ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์นักเรียน นักศึกษาได้แจ้งไว้ก่อนส าเร็จการศึกษาตามโครงการ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
 สัมฤทธิ์ผล 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ 

78.03 รวมอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
   ที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ความตระหนัก 
    การศึกษาหาข้อมูล ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่มีต่อการจัดการศึกษาและ
ผู้เรียนจะส่งผลต่อการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาผู้ เรียน ให้มีคุณลักษณะตามที่สถานประกอบการ 
หนว่ยงานต้องการ 
   ความพยายาม  
 วิทยาลัยได้ด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การเก็บข้อมูลด้านความรู้  ความสามารถที่ส าคัญ ได้แก่      
ด้านวิชาการ ความสามารถพ้ืนฐาน และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประสิทธิผลในการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ที่ท างานในสถานประกอบการ หน่วยงานนั้น 

 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน อยู่ในระดับ 5 รวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๑.๑ ร้อยละของผู้เรยีนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม ๒.๐๐  

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

คิดเป็นร้อยละ  
86.95 

อยู่ในระดับ 
ดีมาก               

แฟ้มที ่1.1 

๑.๒ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุง (๑) และมผีล (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏบิัติ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ  
88.00 

 

อยู่ในระดับ 
ดีมาก             

แฟ้มที ่1.2 

๑.๓ ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

คิดเป็นร้อยละ  
97.95 

อยู่ในระดับ 
ดีมาก             

แฟ้มที ่1.3 

๑.๔ ร้อยละของผู้เรยีนที่มี
คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕ - ๖๔.๙๙ 
- พอใช้ ๔๕ - ๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๓๕ - ๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๓๕ 

คิดเป็นร้อยละ 
57.22  

อยู่ในระดับ 
ดี             

แฟ้มที ่1.4 

๑.๕ ร้อยละของผู้เรยีนที่มี
คะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลีย่ระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕ - ๖๔.๙๙ 
- พอใช้ ๔๕ - ๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๓๕ - ๔๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๓๕ 

คิดเป็นร้อยละ 
62.18  

อยู่ในระดับ 
ด ี

แฟ้มที ่1.5 

๑.๖ ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

- - - 

๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 
 

คิดเป็นร้อยละ 
38.49  

อยูใ่นระดับ 
ต้องปรับปรุง          

แฟ้มที ่1.7 
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๖ 
 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < ๕๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
78.03  

อยู่ในระดับ 
ดี     

แฟ้มที ่1.8 

๑.๙ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหน่วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มตี่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุง (๑) และมผีล (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วนปฏบิัติ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

อยู่ในระดับ 
ดีมาก             

แฟ้มที ่1.9 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ 76.10 ด ี - 
 
 
 

 
สรุปตัวบ่งช้ีเด่น และท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ตัวบ่งชี้เด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ คิดเป็น            
ร้อยละ 86.95 
  ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 88.00 
  ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 97.95 
  ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      
(V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 57.22 
  ๑.๕ ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 
62.18 
  ๑.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ 78.03 
  ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   
 ตัวบ่งชี้ที่ที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
  ๑.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 38.94 
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๗ 
 

 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
   ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 ความตระหนัก 
   สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ความพยายาม 
  วิทยาลัยได้มีการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่

ปรับปรุงและพัฒนาจากส านักมาตรฐานและการอาชีวศึกษาวิทยาลัยฯ ได้น ามาจัดท าเป็นแผนการเรียน
ตามโครงการหลักสูตรใหม่และด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนด
รายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการนทุกสาขางานที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างด ี

  สัมฤทธิ์ผล 
 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ รายวิชาอยู่ในระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ความตระหนัก 
        สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม 
  วิทยาลัยให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิช่ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน โดยมีครูผู้สอนจ านวน 113 คน จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพครบทุกคน และส่งบันทึกหลังการสอน พร้อมรายงานการวิจัยในชั้นเรียนตามรายวิชาที่
สอนในปีการศึกษา 2557 ครบทุกคน โดยมีการนิเทศติดตามจากผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
  สัมฤทธิ์ผล 
 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ของครูผู้สอนทั้งหมด อยู่ในระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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๘ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก 
       สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่สุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน ให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

ความพยายาม 
 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยมีครูผู้สอนจ านวน 113 คน มอบหมายให้จัดท าแผนการเรียนรู้ใน
ทุกรายวิชาที่สอน ซึ่งในแต่ละภาคเรียนจะต้องจัดส่งแผนการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา 
พร้อมจัดท าสื่อการเรียนการสอน บันทึกหลังการสอน แบบรายงานผลการเรียนที่จะต้องส่งตามก าหนดโดย
ผ่านผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครูผู้สอนทุกคน
จะต้องส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ภาคเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ที่จัดส่ง
ด้วย เพื่อน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
 สัมฤทธิ์ผล  
 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษาได้ด าเนินการก าหนดให้ครูทุกคน แจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้กับ
ผู้เรียนได้ทราบก่อนจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น 
มุ่งเน้น สมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพยายาม 
   สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูทุกคนส่งแผนการสอนแจ้งหลักเกณฑ์การวัดผลในแต่ละรายวิชาให้
ผู้เรียนทราบ และท าการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ตามที่สถานศึกษาได้ก าหนด ด้วยวิธีการวัดผล
ที่เหมาะสมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติตามมาตรฐานรายวิชา โดยใช้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนมุ่งเน้น
สมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ ทั้งประสงค์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๙ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 ความตระหนัก 
    สถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทักษะประสบการณ์การท างานอีกท้ังเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานในองค์กร
ส าหรับผู้เรียนในอนาคตดังนั้นแนวความคิดเห็นของสถานประกอบการจึงสามารถที่จ าน ามาประยุกต์ปรับ
กระบวนการเรียนการสอนให้พัฒนายิ่งขึ้น 
  ความพยายาม 
 วิทยาลัยมีการประสานติดต่อกับหน่วยงานสถานประกอบการโดยมีการประสานติดต่อขอใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาของผู้เรียน และสอดคล้องตรงกับสาขาวิชาเรียนของผู้เรียน
ในแต่ละแผนกวิชา 
 สัมฤทธิ์ผล 
   ระดับคุณภาพในการฝึกงานอยู่ในเกณฑ ์ปฏิบัติครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๐ 
 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง         
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๒.๑ ระดับคณุภาพในการใช้
และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

ระดับคณุภาพ 
ดีมาก  

แฟ้มที่ ๒.๑ 

๒.๒ ระดับคณุภาพในการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) และมผีล (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) แลละมผีล (๔) 
- พอใช้ ปฏบิัติ (๑) และมีผล (๓) 
- ต้องปรับปรุงปฏิบัติ (๑)                    
และมผีล (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

ระดับคณุภาพ 
ดีมาก  

แฟ้มที่ ๒.๒ 

๒.๓ ระดับคณุภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

ระดับคณุภาพ 
ดีมาก  

แฟ้มที่ ๒.๓ 

๒.๔ ระดับคณุภาพในการวัด
และประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏบิัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

ระดับคณุภาพ 
ดีมาก  

แฟ้มที่ ๒.4 

๒.๕ ระดับคณุภาพในการ
ฝึกงาน 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

ระดับคณุภาพ 
ดีมาก  

แฟ้มที่ ๒.5 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒ 100.00 ดีมาก - 
 
สรุปตัวบ่งช้ีเด่น และท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ตัวบ่งชี้เด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  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 าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๑ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ความตระหนัก 
     คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม มีบทบาทในการร่วมก าหนดนโยบาย แผน พัฒนา
กรอบทิศทาง การด าเนินงานตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ         
การด าเนินงานของสถานศึกษา ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่า งมีประสิทธิภาพ ภายใต้      
หลักธรรมาภิบาล 

ความพยายาม 
     ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยทุกภาคเรียน พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น          
การจัดการเรียนการสอน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ประเมินผล ด าเนินงานตามแผนยุทศาสตร์ 
แผนประจ าปี ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาได้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 สัมฤทธิ์ผล 
  จากการประเมินระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติตาม
ประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ความตระหนัก 
     การพัฒนาสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนระยะกลาง 4 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ (แผนระยะสั้น 1 ปี) เพื่อเป็นกลไลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ความพยายาม 
         1. ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ที่ 348/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจ าปี 
พ.ศ.2556 - 2559  
 2. บันทึกข้อความที่ 24/56 เรื่อง ขออนุญาตด าเนินโครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 3. บันทึกข้อความที่  16/56 เรื่องการส่ งโครงการเ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า     
ปีงบประมาณ 2557 
 4. บันทึกข้อความที่ 28/56 เรื่องการรายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน   
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๒ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษามีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ         
ของผู้เรียน 

 ความพยายาม  
    สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน และตัวแทน
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สัมฤทธิ์ผล 
  ระดับคุณภาพในการ พัฒนาสถานศึ กษาตาม อัตลั กษณ์  ปฏิบั ติ ต ามประ เด็ น  4 ข้ อ                  
อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความตระหนัก 
    เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกันโดยยอมรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่าย 

ความพยายาม 
   วิทยาลัยด าเนินการจัดประชุมผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา        
เพ่ือชี้แจงแนวทางในการบริหารงาน และรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการบริหารงาน 
 สัมฤทธิ์ผล 
  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็นครบ  
5  ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูล โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้อง
ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน มีการด าเนินงานให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมี
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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 ความพยายาม 
   งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท ารับบฐานข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท 
และมีข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน โดยมีการเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบและจัดท าส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามครบ 
5  ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ความตระหนัก 
    ในสภาพสังคมปัจจุบันมีความวุ่นวายมากขึ้นทุกวัน ความปลอดภัยลดน้อยลงมีความเสี่ยง     
หลายๆด้าน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาซึ่งจะเป็นก าลังของประเทศชาติ เป็น
ผู้พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น วิทยาลัย จึงได้มีการประชุมจัดท าโครงการและแผนงาน
ด้านการบริหาร   ความเสี่ยงซึ่งที่ส าคัญมีอยู่ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้าน
สิ่งเสพติด ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม ซึ่งโครงการทุกโครงการได้รับความร่วมมือจากครู 
บุคลากรทางด้านการศึกษา   ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครองและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ความพยายาม 

จากความตระหนักข้างต้นวิทยาลัย ได้จัดการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ ๕ ด้านดังนี้ 
1. การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ได้แก่   

- โครงการขับขี่ปลอดภัย    
- การแต่งตั้งเวรยามดูแลความเรียบร้อยภายในวิทยาลัย  
- การแต่งตั้งครูควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษา 

2. การบริหารความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท  ได้แก่ 
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 

3. การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งเพติด   ได้แก่ 
- โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
- โครงการศึกษาดูงานด้านยาเสพติด 

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคม  ได้แก่ 
- โครงการไหว้ครู 
- โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
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5. การบริหารความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ได้แก่ 
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                         

สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ ดีมาก ด าเนินการครบ ๕ ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ความตระหนัก 
    งานครูที่ปรึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงถึงการจัดระบบดูแลผู้เรียน เพ่ือสร้างระบบ
ติดตาม ดูแลผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนเพ่ือให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาด้านการเรียน
ทุนการศึกษาและความประพฤติ รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ความพยายาม 
   งานครูที่ปรึกษามีการด าเนินงานในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ดังนี้ 

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

 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบัติตามครบ ๕ ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘  ระดบัคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ

การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
 ความตระหนัก 
    การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม              
มีเครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดท ากิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพที่ส าคัญได้แก่ การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้
สอยของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ จัดท าห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองและ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ  ปฏิบัติตามครบ ๕ ข้อ          
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ความตระหนัก 
    เพ่ือให้การจัดซื้อพัสดุที่ทันสมัย รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย และเหมาะสมกับสาขาวิชาที่นักศึกษา
ได้เรียนและจัดซื้อได้ตรงตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย และสามารถปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 
 ความพยายาม 
   ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2557 จ านวน 115 แผน 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ร ะดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก 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 ะค อ ม พิ ว เ ต อ ร์                              
ปฏิบัติตามครบ ๕ ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใน
ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริม
ให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 ความพยายาม 
   สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
พัฒนาด้านการฝึกอบรม การจัดงานปีใหม่ ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตาม 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ความตระหนัก 
    การบริหารการเงินและงบประมาณ ต้องมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ของสถานศึกษาในด้านต่างๆ  
 ความพยายาม 
   สถานศึกษาได้จัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
และด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 

 ความตระหนัก 
    ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ความพยายาม 
   สถานศึกษา ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และมีการประมินผลการด าเนินงาน  
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ปฏิบัติตามครบ 4 ข้อ 
อยู่ในระดับ ดี 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓  ในแต่ละตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง         
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๓.๑ ระดับคณุภาพในการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอื
วิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00  

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.1 

๓.๒ ระดับคณุภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00  

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.2 

๓.๓ ระดับคณุภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ ์

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 
80.00  

อยู่ในระดับ 
ด ี          

แฟ้มที ่3.3 

๓.๔ ระดับคณุภาพในการบรหิารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00                  

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.๔ 

๓.๕ ระดับคณุภาพในการบรหิาร
จัดการระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00                 

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.๕ 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๗ 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง         
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๓.๖ ระดับคณุภาพในการบรหิาร
ความเสีย่ง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) - (๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑) - (๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑) - (๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) - (๒) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (๑) 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00               

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.๖ 

๓.๗ ระดับคณุภาพในการระบบดแูล
ผู้เรยีน 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00               

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.๗ 

๓.๘ ระดับคณุภาพในการพัฒนาดแูล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00               

อยู่ในระดับ 
ดมีาก            

แฟ้มที่ 3.๘ 

๓.๙ ระดับคณุภาพในการบรหิาร
จัดการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และ
คอมพิวเตอร ์

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00                 

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.๙ 

๓.๑๐ ระดับคณุภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00                 

อยู่ในระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 3.๑๐ 

๓.๑๑ ระดับคณุภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 

100.00                 

อยู่ในระดับ 
ดมีาก            

แฟ้มที่ 3.๑1 

๓.๑๒ ระดับคณุภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรอื
ต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นค่า        
ร้อยละ 
80.00                 

อยู่ในระดับ 
ด ี           

แฟ้มที่ 3.๑2 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ 96.66 ดีมาก - 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๘ 
 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย         
คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเป็นค่า ร้อยละ 
100.00 
  ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ คิดเป็นค่า ร้อยละ 80.00 
  ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา             
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
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์        
คิดเป็นค่า ร้อยละ 100.00 
  ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  คิด เป็นค่า             
ร้อยละ  100.00 
  ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  คิดเป็นค่า                   
ร้อยละ 100.00     
  ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ คิดเป็นค่า ร้อยละ 80.00 
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๑๙ 
 

 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ความตระหนัก 
    ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการ   
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน 
 ความพยายาม 
   สถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินการให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนทุกสาขางาน
ด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการเปิดบ้านอาชีวะ 
2. โครงการแนะแนวสัญจร 
3. โครงการ Fix it Center 
4. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  

 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีมาก ปฏิบัติตาม
ครบ ๕ ข้อ  
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔  ในแต่ละตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง         
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๔.๑ ระดับคณุภาพในการบรหิาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

อยู่ในระดับ 
ดีมาก              

แฟ้มที่ 4.1 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔ 100.00 ดีมาก - 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
   4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
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๒๐ 
 

 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 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    
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
อยู่ในระดับ ดีมาก ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย             

ของครู 
 ความตระหนัก 
    ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของครูผู้สอนมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน                 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน  น ามาใช้กับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ เช่น ส่งเสริมให้ครูท าวิจัย 5 บท ด าเนินการจัดท าวิจัยปี
การศึกษาละ ๒ เรื่อง และจัดท าสื่อการเรียนการสอน พร้อมเผยแพร่ในหลายช่องทาง  และด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA   
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู           
อยู่ในระดับ ดี ปฏิบัติตามครบ 4 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๑ 
 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕  ในแต่ละตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง         
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๕.๑ ระดับคณุภาพในการบรหิาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

อยู่ใน
ระดับ 
ดีมาก 

แฟ้มที่ 5.1 

๕.๒ ระดับคณุภาพในการบรหิาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของคร ู

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
80.00  

อยู่ใน
ระดับ 

ด ี

แฟ้มที ่5.2 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ 90.00 ดีมาก - 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู คิดเป็นร้อยละ 80.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๒ 
 

 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 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   
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ประบอบประชาธิปไตย ฯลฯ ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ความตระหนัก 
    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยให้การใช้พลังงานลดน้อยลง และเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกให้รู้จักประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม / โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  โครงการพัฒนาสถานที่
ส าคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  โครงการ BC 100 ต้นกล้าแห่งความคิดเทิดพระเกียรติองค์ราชินี 
และโครงการอบรมเรื่องขยะคือทอง  
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๓   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ความตระหนัก 
    การส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ จะท าให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีการท างานร่วมกัน  ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจ
ที่ร่าเริง 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม / โครงการแข่งขันกีฬา และกรีฑาภายใน  โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะ
เพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า และค่าเยาวชนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  โครงการนวสัมพันธ์  โครงการ
แข่งขันทักษะพัฒนาฝีมือด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมกราฟฟิกส์   และโครงการ ประกวดวาดภาพ และ
แต่งกลอนวันสุนทรภู่ 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๓ 
 

 

 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ อยู่ในระดับ     
ดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความตระหนัก 
    ส่งเสริมจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้เข้าใจ และสามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม /  โครงการลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญเข้าค่ายพักแรม 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามครบ 5 ข้อ   
อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖  ในแต่ละตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง         
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๖.๑ ระดับคณุภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

อยู่ใน
ระดับ 
ดีมาก      

แฟ้มที่ 6.1 

๖.๒ ระดับคณุภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

อยู่ใน
ระดับ 
ดีมาก      

แฟ้มที่ 6.2 

๖.๓ ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิ
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

อยู่ใน
ระดับ 
ดีมาก      

แฟ้มที่ 6.3 

๖.๔ ระดับคณุภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

อยู่ใน
ระดับ 
ดีมาก      

แฟ้มที่ 6.4 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๖ 100.00 ดีมาก - 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๔ 
 

 

 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
คิดเป็น ร้อยละ 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๕ 
 

 

มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ความตระหนัก 
    สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ ศึกษา         
พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทุกสถานศึกษา        
ต้องจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
 ความพยายาม 
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนพัฒนาประจ าปี 2556 การจัดท าระบบประกันคุณภาพในแผนกวิชา การแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง               
และการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และน าผลเผยแพร่ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด           
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  อยู่ในระดับ ดีมาก ด าเนินการครบ 5 ข้อ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 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
 สัมฤทธิ์ผล 
 ระดับคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับ ดี  
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๖ 
 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗  ในแต่ละตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง         
การด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน 

๗.๑ ระดับคณุภาพในระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ  
100.00 

อยู่ใน
ระดับ 
ดีมาก            

แฟ้มที่ 7.1 

๗.๒ ระดับคณุภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
- ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
- ต้องการปรับปรุง ปฏิบตัิ ๒ ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ ๑ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ 
79.00  

อยู่ใน
ระดับ 

ด ี           

แฟ้มที่ 7.2 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๗ 90.00 ดีมาก - 
 
 
สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 จุดเด่น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
  ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ๗.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕       
คิดเป็นร้อยละ 79.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๗ 
 

 

 
แนวทางการพัฒนามาตรฐาน 
 1. ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมาตรฐาน 
 2. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
 3. จัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการครบทุกรายวชิา 
 4. น าผลการนิเทศการสอน และผลการประเมินคุณภาพการสอนจากผู้เรียน มาปรับปรุงพัฒนา 
     การเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุด  
 5. โครงการ/กิจกรรมการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 6. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
 7. จัดท าคู่มือการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์การศึกษาทุกงาน ทุกฝ่าย 
 8. โครงการ/กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และประเพณ ี
 9. เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก 
      10. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละชั้นปี และเกณฑ์การส าเร็จ 
     การศึกษา  
 11. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
      12. โครงการ/กิจกรรม ให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น 
       13. โครงการ/กิจกรรม บริการชุมชนด้านวิชาการ ทรัพยากร  

แนวทางการปรับปรุงมาตรฐาน 
1. น าผลการประเมินตนเอง, ผลการประเมินโดยหน่วยงานตน้สังกัด และผลการประเมินจาก      
    สมศ. ไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการส่งเสริม พัฒนา การด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.  จัดการเรียนรู้หลากหลายและวดัผลประเมนิผลตามสภาพจริง 
3.   จัดให้มีการใช้พื้นที ่อาคาร โรงฝกึ ให้เต็มศักยภาพ 
4.   โครงการเพิ่มอัตราส่วนผูส้อนประจ าที่มีคุณวฒุิด้านวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา ให้ได้    
  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.   โครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและ 
 หลากหลาย   
6.   กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ผู้สอน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดษิฐ ์โครงงาน ผลงาน   
  ทางวชิาการ ทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7.   จัดท าโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมือ  
  อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการฝึกทักษะวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 
8.   โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา หรือได้งานท า ให้ได้รับการตอบรับกลับคืนเพิ่มมากข้ึน 
9.   โครงการเปิดสอนสาขาวชิาชีพ ระดับ ปวส. ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 10. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชพีหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบตาม  
     พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 อย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง 


