


ค ำน ำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2545 (2546)  
มาตราท่ี 48  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นการสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 รายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2558  
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ตามนโยบายการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ได้น าหลักเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งช้ี  
และส่วนท่ี 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งช้ี รวม 2 ส่วน จ านวน 8 มาตรฐาน 45 ตัว
บ่งช้ี มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการประกนัคุณภาพการศึกษาซึ่งวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก 
 ส าหรับระยะเวลาในการรายงานผลการประเมินตนเองครั้งนี้ อยู่ในช่วงภาคเรียน 1 – 2  ปีการศึกษา  
2558  ปีงบประมาณ 2558 – 2559  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนา  การด าเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างชุมชนให้เจริญต่อไป 

 
คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
มิถุนายน  2558 
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ค ำน ำ                                                                                                                                                                                                                            
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     ภำคผนวก  ก    
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
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สำรบัญ (ต่อ) 
                  หน้ำ 

 
ภำคผนวก ข 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถานศึกษาตาม  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 ค าส่ังแต่งต้ัง 
คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2558 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1. สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 ช่ือสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 ขนาด   : เนื้อที่  30  ไร่  2  งาน  33  ตารางวา 
 ท่ีต้ัง   : เลขท่ี 1/1 หมู่  6 ถนนพระราม  2  กม.77.5  (ธนบุรี-ปากท่อ)  
      ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-3477-2098 โทรสาร 0-3477-2099 
 เว็บไซต์   : www.ampawa.ac.th 
 อีเมล์   : admin@ampawa.ac.th 

  
ประวัติควำมเป็นมำ 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  18  มิถุนายน  2540   โดยความอนุเคราะห์ 
บริจากท่ีดินจาก คุณเฉลิม  เพชรรัตน์ เจ้าของโรงเล่ือยเพชรรัตน์  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยพื้นท่ีต้ังอยู่
บริเวณกิโลเมตรท่ี  77.5  ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ)  อยู่ห่างจากท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกหนามแดง  1.5  กิโลเมตร  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอปากท่อ 10  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม 25  กิโลเมตร  ชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นชนบท  ประกอบอาชีพเกษตรเป็นส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 90 โดยเล้ียงปลาสลิดเป็นส่วนใหญ่   

วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 
   มุ่งมั่นการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นองค์กรแห่งการผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพ ตาม 

มาตรฐานสากลตามความต้องการของแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
“ทักษะเย่ียม   เป่ียมคุณธรรม    ล้ าเลิศวิชา    ใช้เวลาให้เกิดคุณ” 

พันธกิจ 
         1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน 
         2. พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา 
         3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวิจัย 
         4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

อัตลักษณ์   “มีใจบริการ 

เอกลักษณ  “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา” 

สีของวิทยำลัย  ชมพู-ขาว 

ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย  ดอกเฟื่องฟ้า 
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2. หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา   ได้จัดการเรียนการสอนในระบบปกติ ระบบเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์อาชีพ และระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) โดยเปิดสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย  

 สาขาวิชาช่างยนต์  
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
 สาขาวิชาการบัญชี  
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เปิดสอนในระบบเทียบโอนฯ เท่านั้น) 

 
3. กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพ    วิทยาลัยฯ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยแต่งต้ัง
คณะด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หัวหน้ามาตรฐานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ประเมินคุณภาพภายในเพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ก าหนด 
 ผลการด าเนินงานปี 2558  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาได้ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี และส่วนท่ี 2 
การฝึกอบรมวิชาชีพ 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งช้ี เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

 

มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ 

ดี 4 

ตัวบ่งช้ีท่ี  1.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 
 

   ได้รับการยกเว้น 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ดี 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ดีมาก 5 

  



หน้ า  6 

มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ดีมาก 5 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 ดี 4.2 
 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

พอใช้ 3 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ดีมาก 5 
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2 ดีมำก 4.6 

 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 
5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

ศูนย์วิทยบริการ 

ดีมาก 5 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ พอใช้ 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายท้ังในประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

ดีมาก 5 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3 ดีมำก 4.83 
   

มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ดีมาก 5 
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3 ดีมำก 5.0 

   
มำตรฐำนที่ 5  ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

ดีมาก 5 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5 ดีมำก 5 
 

มำตรฐำนที่ 6  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดี 4 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดี 4 
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มำตรฐำนที่ 6  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ดี 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดี 4 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6 ดี 4.0 
 

มำตรฐำนที่  7  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ดี 4 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 ดีมำก 4.5 
 

มำตรฐำนที่ 8  ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน 
 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

พอใช้ 3 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน 

ดี 4 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพฒันา ดี 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 

ดีมาก 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ดีมาก 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ดีมาก 5 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8 ดีมำก 4.6 
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4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 จุดเด่น 

  1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพมีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
   

 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1.  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.  ควรพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
      ออกกลางคัน 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 จุดเด่น 

1. ครูผู้สอนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยะรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา  

2. มีการด าเนินการให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน บันทึกหลังสอน และน าผลไปจัดท าวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

3. มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน มีการปฐมนิเทศก่อน
ฝึกงาน การนิเทศผู้เรียนและการวัดผลร่วมกับสถานประกอบการ และจัดการสัมมนาการฝึกงาน 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรสนับสนุนให้ผู้สอนมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ  

สถานประกอบการ มีการทดลองใช้ ประเมินผล และน าไปใช้ 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการวางแผนในการบริการจัดการของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

 2. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 3. มีการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 4. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง  
  

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

และการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
2. ควรสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท า จัดประกวดและจัดแสดงนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
3. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ

ดูแลผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพ อย่างหลากหลาย และครบตามเกณฑ์ 
 

มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 จุดเด่น 

1. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดท าผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และมีการ 
     จัดแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการส่งผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

   

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ กับชุมชนและสถาน  

ประกอบการ 

มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 จุดเด่น 

1. มีการส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตส านึกด้านต่างๆ  ด้วยวิธีการหลากหลายครบถ้วนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งเพื่อน าผลไปใช้ในการปรับปรุง

และพัฒนาในครั้งต่อไป  

มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 จุดเด่น 
 1. มีการพัฒนารูปแบบ ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ท้ังระดับ 
     แผนกวิชา และระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. พัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพภายในและ   
ภายนอก 

 2. พัฒนาระบบติดตามประกันคุณภาพระดับบุคคล ระดับงาน สาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 จุดเด่น 

1. มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
   

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. พัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถาน

ประกอบการ 
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ตอนท่ี 1 
สภำพท่ัวไปของสถำนศึกษำ 

 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำ                                                                                   
 1.1.1 ประวัติของสถำนศึกษำ 
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประกาศจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน  2540  ต้ังอยู่เลขท่ี 
1/1 หมู่  6 ถนนพระราม  2  กม.77.5  (ธนบุรี-ปากท่อ) ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีเนื้อที่  30  ไร่  2  งาน  33  ตารางวา  

    ในการก่อต้ังวิทยาลัยฯ  แห่งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเฉลิม  เพชรรัตน์ เจ้าของ
โรงเล่ือยเพชรรัตน์  จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคท่ีดินให้ก่อสร้างตัววิทยาลัยฯ  โดยไม่
คิดมูลค่า 
           พ.ศ. 2540 เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างช่ัวคราวในเดือนกันยายน    และก่อสร้าง
แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. อาคารเรียน  1  ช้ัน   จ านวน  ๑  หลัง 
2. โรงฝึกงาน   จ านวน  ๑  หลัง 
3. อาคารอ านวยการ  1  ช้ัน  จ านวน  ๑  หลัง 
4. หอประชุม   จ านวน  ๑  หลัง 
5. ห้องน้ า + ห้องสุขา   จ านวน  ๓  หลัง 
6. เสาธง    จ านวน  ๑  ต้น 
7. บ้านพักผู้บริหาร   จ านวน  ๑  หลัง 
8. บ้านพักครู   จ านวน  ๒  หลัง 

 ปีงบประมำณ  2541 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง โดยท าการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ดังรายการต่อไปนี้ 
 1. อาคารปฏิบัติงาน 1 ช้ัน  จ านวน 1 หลัง 
 2. อาคารโรงฝึกงาน 3 ช้ัน จ านวน 3 หลัง 
 ปีงบประมำณ 2544 ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง  ซึ่งด าเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 
2544 ดังรายการต่อไปนี ้
  1. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบเหล็กดัด ยาว 300 เมตร และป้ายช่ือวิทยาลัยฯ พร้อม
ประตูเหล็ก 
              2. ท าพื้นและกั้นห้องเรียน จ านวน 1 รายการ 

ปีงบประมำณ 2550 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี ้
 1. ระบบประปา  จ านวน 1 รายการ 

ปีงบประมำณ 2552 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. มาซ่อมแซมอาคารช่ัวคราว  จ านวน 3 ห้อง 

ปีงบประมำณ 2554 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. บ้านพักครู   จ านวน 3 ยูนิต 

ปีงบประมำณ 2555 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯน างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงโรงอาหาร      จ านวน 1 รายการ 
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ปีงบประมำณ 2556 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯน างบประมาณท่ีได้มาใช้ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (อาคารอ านวยการช่ัวคราว) จ านวน 1 รายการ 
2. ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าวิทยาลัยฯ  จ านวน 1 รายการ 

ปีงบประมำณ 2557 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้  
1. ติดต้ังพาร์ติชันกั้นห้องส านักงาน   จ านวน 1 รายการ 
2. สนามฟุตซอลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์มาตรฐาน  จ านวน 1 รายการ 

ปีงบประมำณ 2558 ได้รับงบประมาณส่ิงก่อสร้าง วิทยาลัยฯ น างบประมาณท่ีได้มาใช้  
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
2. ปรับปรุงอาคาร 
3. ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม 

ท ำเนียบผูบ้ริหำร 
ผู้อ ำนวยกำร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

เม่ือ ถึง 

1 นายอ าพร ทองนุช 1 พ.ค. 41 14 ธ.ค. 47 

2 นายสินชัย ฉายธวงค์ 15 ธ.ค. 47 17 ธ.ค. 47 

3 นายสุชาติ รักใหม่ 10 พ.ค. 48 2 ส.ค. 49 

4 นายจิระศักดิ์ วิจิตรพันธ ์ 1 ก.ย. 49 30 ก.ย. 51 

5 นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ 1 มิ.ย. 52 3 ม.ค. 56 

6 นายสุพจน์ ทองเหลือง 25 ม.ค. 56 2 ต.ค. 57 

7 นายวรรณยุทธ จิตสมุทร 3 ต.ค. 57 ปัจจุบัน 

 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

เม่ือ ถึง 

1 นายธวัช ศรีเพ็ชร์พันธ์ 1 พ.ค. 41 15 พ.ค. 41 

2 นายสุพัฒน ์ แววเพ็ชร 1 พ.ค. 41 31 ก.ค. 47 

3 นายภักด ี เวชธประสิทธิ์ 3 ส.ค. 41 22 ธ.๕. 42 

4 นายชยุต ชุ่มเช้ือ 4 ม.ค. 43 30 พ.ย. 51 

5 ว่าท่ี ร.ต. สุขสรรค์ สาลีติด 7 ก.ย. 43 30 มิ.ย. 48 

6 นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ 24 พ.ค. 47 8 ม.ค. 57 

7 นายสงกรานต์ โพธิภิรมย ์ 25 พ.ค. 52 18 ก.พ. 57 

8 นายฐิติ ขันธวิธิพร 17 ก.พ. 57 22 พ.ย. 58 

9 นางสรพัชรี ธนศานติ 17 มี.ค. 57 ปัจจุบัน 

10 นายอภิเดช จันทรศรี 25 พ.ย. 58 ปัจจุบัน 
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 1.1.2 ขนำดและที่ต้ัง 
 ขนาด : มีพื้นท่ีท้ังหมด 30 ไร่  2  งาน 33  ตารางวา 
 ท่ีต้ัง   : ต้ังอยู่เลขท่ี  1/1  หมู่  6  ถนนพระราม 2 (กม.77.5) ต าบลแพรกหนามแดง    
     อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  

โทรศัพท์ : 0-3477-2098   โทรสาร 0-3477-2099    
สังกัด     : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2.3  สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
           วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ต้ังอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี  77.5  ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-

ปากท่อ)  ต าบลแพรกหนามแดง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  อยู่ห่างจากท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง  1.5  กิโลเมตร  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอปากท่อ  10  กิโลเมตร  ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  25  กิโลเมตร  ชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นชนบท  ประกอบอาชีพ
เกษตรเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 โดยเล้ียงปลาสลิดเป็นส่วนใหญ่   

แผนที่กำรเดินทำงวิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
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1.2 สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2557 รายละเอียดสภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษามีดังนี้ 

 1.2.1 จ ำนวนผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 1.2 ถึงตำรำงที่ 1.5 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตาม หลักสูตร ระดับช้ัน ระบบ และ เพศ    

หลักสูตร/ระดับชั้น 

ระบบ 

ปกติ+ทวิภำคี รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง 

ปวช.1 21 7 28 

ปวช.2 14 6 20 

ปวช.3 24 1 25 

รวมหลักสูตร ปวช. 59 14 73 

ปวส.1 7 6 13 

ปวส.2 4 6 10 

รวมหลักสูตร ปวส. 11 12 23 

รวมทั้งหมด 70 26 96 

 
ตารางท่ี 1.3 จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมัธยม จ าแนกตามหลักสูตร  
ประเภทวิชา สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปิดสอน) 

 

รุ่นที่/ปี หลักสูตร/วิชำ 
ประเภทวิชำ/

สำขำวิชำ 

จ ำนวน/
รำยวิชำ 

จ ำนวนผู้เรียน 

ชำย หญิง รวม 

2/2558 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  9 150 75 225 

รวม 9 150 75 225 
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ตารางท่ี 1.4 จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
 

ผู้บริหำร/แผนกวิชำ 

จ ำ
นว

น 
(ค

น)
 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง 

ผู้บริหำร/คร ู

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

พนั
กง

ำน
 

อัต
รำ

จ้ำ
ง 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ ำ
กว

่ำ 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพ
เิศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชำ
ญ

 

ผู้บริหารและรองผู้อ านวยการ 3 3 - - 2 1 1 2 - - 1 2 - 
สาขางานยานยนต์ 4 1 2 1 4 - - 1 3 - - - - 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 2 - 2 - 2 - - - 2 - - - - 
สาขางานการบัญชี 2 2 - - - 2 - - 2 - - - - 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 - 1 2 - - 3 - - - - 
สาขางานวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 - 1 2 1 2 - - 3 - - - - 
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 1 - 1 - - 1 - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 18 7 7 3 10 8 1 3 13 - 1 2 - 
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ตารางที่  1.5  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา  

 
จ านวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

หร
ือ 

ต่ า
กว

่า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส./

อน
ุปริ

ญญ
า 

ปริ
ญญ

าต
ร ี

สูง
กว

่า ป
.ตร

ี 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   
งานบริหารงานท่ัวไป  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานบุคลากร  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานการเงิน  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานบัญชี  1 - - 1 - 1 - 1 - - - 
งานพัสดุ  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานอาคารสถานท่ี  3 - - 3 2 1 1 2 - - - 
งานทะเบียน  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานประชาสัมพันธ์  - - - - - - - - - - - 
พนักงานขับรถ  1 - - 1 1 - - 1 - - - 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
งานวางแผนและงบประมาณ  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  - - - - - - - - - - - 
งานความร่วมมือ  - - - - - - - - - - - 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ  - - - - - - - - - - - 
งานประกันคุณภาพฯ  - - - - - - - - - - - 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ  - - - - - - - - - - - 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานครูท่ีปรึกษา  - - - - - - - - - - - 
งานปกครอง  - - - - - - - - - - - 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  - - - - - - - - - - - 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  - - - - - - - - - - - 
งานโครงการพิเศษฯ  - - - - - - - - - - - 
ฝ่ำยวิชำกำร  
แผนกวิชา  - - - - - - - - - - - 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานวัดผลประเมินผล  - - - - - - - - - - - 
งานวิทยบริการและห้องสมุด  - - - - - - - - - - - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  - - - - - - - - - - - 
งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 13 - - 13 3 10 1 4 8 - - 
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1.2.2 งบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น  9,508,918.67  บำท  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี1.1 
 

ตารางท่ี 1.6  งบด าเนินการ  งบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  2558 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1. งบบุคลากร 

    (เงินเดือน , เงินประจ าต าแหน่ง , เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างประจ า ) 
3,369,064 .82 

2.  งบด าเนินงาน   

     2.1  งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 1,363,623 .49 

     2.2  ค่าสาธารณูปโภค 748,375 .90 

3.  ค่าเส่ือมราคา   

4.  งบเรียนฟรี  15  ปี  :  ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)   

     4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 1,243,430 .00 

     4.2  ค่าหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ์ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 972,694 .25 

5.  งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ )   

    5.1  โครงการ  Fix It Center   499,999 .00 

    5.2  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 95,000 .00 

    5.3  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 98,000 .00 

    5.4  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่อาชีวศึกษาแบบครบวงจร 87,000 .00 

    5.5  โครงการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 63,000 .00 

    5.6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 140,000 .00 

    5.7  โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 19,991 .00 

    5.8  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน 137,178 .92 

    5.9  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 328,900 .50 

    5.10 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 52,500  .00 

    5.11 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวะ 140,161 .29 

    5.12 โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขังฯ 150,000 .00 

รวมงบด ำเนินกำรทั้งสิ้น 9,508,918 .67 
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1.3  แผนภูมิกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วม
ท า  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้  ( แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ) 

 

 
  

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยักำรอำชีพอัมพวำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
สรพัชรี ธนศำนติ 

 

งำนบุคลำกร 
นัฐชนก ศรีค ำ 

งำนกำรเงิน 
เพชรินทร์ กล่อมวงศ์ 

 

งำนกำรบัญชี 
ณัฐธยำน์ จะรุสินธ์ 

งำนพัสด ุ
สิริพรรณ วรรณประเวก 

 

งำนอำคำรสถำนที ่
พูลสวัสดิ์ ค ำเสน 

 

งำนทะเบียน 
นัฐชนก ศรีค ำ 

งำนประชำสัมพันธ์ 
พนัชกร เพ่ิมวัฒนำ 

 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
ธนัญชัย ชัยวิริยะกุล 

 
งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

นุชจรีย์ เมืองรมย์ 

 
งำนควำมร่วมมือ 

รัตนกำญจน์ ไภรินธนไพศำล 

 
งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมฯ 

พรณรงค์ เสมำชัย 

 
งำนประกันคุณภำพฯ 

นุชจรีย์ เมืองรมย์ 

 
งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำฯ 

พนัชกร เพ่ิมวัฒนำ 

 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร นร. นศ. 

งำนกิจกรรม นร. นศ. 
สมคิด สงวนด ี

 
งำนครูที่ปรึกษำ 
ธ ำรงค์ ถำวรกำร 

 

 งำนปกครอง 
อ ำนำจ ไวยบริสุทธิ์ 

 
งำนแนะแนวอำชีพฯ 

ธ ำรงค์ ถำวรกำร 

 
งำนสวัสดิกำร นร. นศ. 

พนัชกร เพ่ิมวัฒนำ 

 
งำนโครงกำรพิเศษฯ 
คงศักดิ์ ตรีตรุยำนนท์ 

 

ฝ่ำยวิชำกำร 

แผนกวิชำสำมัญ 
สิริพรรณ วรรณประเวก 

 
แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 

พูลสวัสดิ์ ค ำเสน 

 
แผนกวิชำเครื่องกล 

พรณรงค์ เสมำชัย 

 
แผนกวิชำไฟฟ้ำฯ 
สรพัชรี ธนศำนติ 

 

 แผนกวิชำกำรบัญชี 
เพชรินทร์ กล่องวงศ์ 

 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ฯ 

สมคิด สงวนด ี

 
แผนกกำรจัดกำรทรัพยำกรฯ 
รัตนกำญจน์ ไภรินธนไพศำล 

 

 งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
พันวิทย์ พวงศรี 

 
งำนผลประเมินผลฯ 

พันวิทย์ พวงศรี 

 
งำนวิทยบริกำร 

ธนัญชัย ชัยวิริยะกุล 
 

 งำนอำชีวศึกษำทวิภำค ี
รัตนกำญจน์ ไภรินธนไพศำล 

 
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

จักรพันธ์ ธนิกกุล 
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1.4  เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
 1.4.1 เกียรติบัตร เข้าร่วมเป็นคณะท างานการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาต้นแบบ “โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.2 เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท ชายเด่ียว การแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งท่ี 11 “มหาชัยเกมส์” ระหว่างวันท่ี 21-27 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัด
สมุทรสาคร โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.3 เกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน เปตอง ทีมเด่ียว การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 “ยุทธหัตถีเกมส์” ระหว่างวันท่ี 1-7 กันยายน 2557 
 1.4.4 วุฒิบัตร  เข้าร่วมการแข่งขัน ECO CHALLENGE 2014-15 ทีมใส่ถ่าน วิทยาลัยการอาชีพอัมพ
วา ระหว่างวันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
 1.4.5 เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม เรือพลังงานไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.6 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแห้ง วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 20-21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.7 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องปอกเนื้อมะพร้าวอ่อน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา การประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2557    ระดับอาชีวศึกษา วัน ท่ี 20 -21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.8 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน  ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์และอาชีวอนามัย แชมพูและครีมนวดผมชะคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 20-21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.9 เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป สบู่เหลวรากและใบชะคราม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา วันท่ี 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.10 เกียรติบัตร ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ ใน
งาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ระหว่างวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.11 วุฒิบัตร โครงการการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาของครูและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 1.4.12 เกียรติบัตร เข้าร่วมประชุม การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งท่ี 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 
2-6 กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2558 ณ  จังหวัดหนองคาย โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.4.13 เกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน เปตอง ทีมเด่ียว การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 9 “ยุทธหัตถีเกมส์” ระหว่างวันท่ี 1-7 กันยายน 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1.4.14 เกียรติบัตร ได้รับการคัดเลือกรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปีการศึกษา 2557 
ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.4.15 เกียรติบัตร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์ 
 1.4.16 เกียรติบัตร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสมส่ง พูลผล 
 1.4.17 โล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) และได้ 100 คะแนนเต็ม ประจ าปีการศึกษา 2557  
 1.4.18 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด นักเรียน  นักศึกษา 
ประชาชน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปี 2558 ถวายแด่ราชวงศ์จักรี 
 1.4.19 รางวัลเหรียญทองแดง การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและสมาชิกดีเด่นประเภท 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 
 1.4.20 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สถานศึกษาต้นแบบ ภารกิจเย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่
อาศัย โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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1.5  ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   
  ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ า 

ปีการศึกษา  2558  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

1.5.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
อยู่ในระดับดีมาก 

1.5.2 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตร
สมรรถนะและจัดท าแผนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน 
เป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพ 

1.5.3 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

- ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วย 

  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับดีมาก 

1.5.4 การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

- การบริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างงาน  
สร้างรายได้ มีจ านวนมากกว่า 4 กิจกรรม 

1.5.5 นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 

- นักเรียนนักศึกษาและครูมีผลงาน โครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ร้อยละ 100 

1.5.6 การปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

- มีการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 

1.5.7 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพ
ให้สูงขึ้น 

1.5.8 การจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชนและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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1.6  ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง  ประจ าปีการศึกษา  2558  ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

  1.6.1 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย  ของ     
  ผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

ลดปัญหาอุบัติเหตุท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยลด
การขับขี่ยานพาหนะภายในวิทยาลัย และจอดรถบริเวณท่ี
ให้จอด รวมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย จัดท า
โครงการขับขี่ปลอดภัย 

1.6.2  ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                                                 จ านวนครั้งท่ีลดของการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

1.6.3 ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด     จ านวนคนท่ีห่างไกลจากยาเสพติด 

1.6.4 ความเส่ียงด้านสังคม  เช่น   
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร         

ลดปัญหาความเส่ียงด้านสังคมในทุกๆ ด้าน  เช่น การ
จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา  โครงการพบครูท่ี
ปรึกษา  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น 

1.6.5 ความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุม   
 

ลดปัญหาการมั่วสุมและการพนันภายในวิทยาลัย โดยการ
เปิด-ปิด ประตูทางเข้า – ออก วิทยาลัย ให้เป็นเวลาและ
ส่งเสริมกิจกรรมภายในสถานศึกษา  เช่นกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น  
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ตอนที่  2 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 

 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจของสถานศึกษา  รวมถึงผลงานตามระบบงาน
ประกันคุณภาพฯ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยแบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี้ 
 

2.1 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 “ทักษะเย่ียม   เป่ียมคุณธรรม    ล้ าเลิศวิชา    ใช้เวลาให้เกิดคุณ” 

 

 วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 
   มุ่งมั่นการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการผลิตก าลังคนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตามความต้องการของแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

อัตลักษณ ์
  “มีใจบริการ” 

เอกลักษณ ์
   “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา “ 

2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. ด้านการพัฒนา
ผู้เรียน และผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด อยู่ในระดับดี 

- พัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ี
เห มาะสม กั บ เศรษ ฐกิ จ สั งคม  และ เทค โน โลยี ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และมี

ทักษะอาชีพ ตามท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึง
พอใจ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษาให้มีคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบ

มาตราฐานอาชีพ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการหางานท า 

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี

สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

2. ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

- มีการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน 
การสอนเป็นหลักสูตร
สมรรถนะและจัดท า
แผนการเรียนการสอน  
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างมีคุณภาพ 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูวัดผลและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม ทุกรายวิชา 

3. ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

- ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่
ในระดับดี 

- ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการ
ผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา
และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 

-  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

-  จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และจัดกิจกรรม/
โครงการ เพื่อลดความเส่ียงในด้านต่างๆ 
- จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
-  จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ี

ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ังใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการ
เรียนรู้ อื่น ๆ  
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ให้

เพียงพอต่อการใช้งาน 
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ี

เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและ  
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

4. ด้านการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

- การบริการทางวิชาการ/
วิชาชีพแก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อสร้างงาน  
สร้างรายได้มีจ านวน
มากกว่า 4 กิจกรรม 

- บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็น

ระบบ และสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพท่ี
ก าหนด 

5. ด้านการพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย 

- นักเรียน นักศึกษาและ
ครู มีผลงาน โครงงาน
ทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ 
และงานวิจัยร้อยละ100 

- ส่ง เสริม  สนั บสนุ น ให้มี ก ารสร้างและพัฒ นา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
โครงงานท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
- จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ี
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
- จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา

นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ี
น าไปใช้ในการพัฒการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

6. ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและ 

พลโลก 

- มีการพัฒนาผู้เรียนท้ัง
ด้านกายจิตใจและ
สติปัญญาเพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทย 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึกด้าน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาคมทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

7. ด้านมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนา
คุณภาพให้สูงขึ้น 

- จัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ 
- จัดเก็บหลักฐาน หรือจัดท ารายงานการตรวจสอบ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
- จัดท าข้อมูลหลักฐานข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน เพื่อการ

ปรับปรุงระบบหรือกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ท าการรายงานเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายใน

ต่อกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
- น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานให้ได้

มาตรฐาน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น 

มีการปฏิบัติท่ี ดี (Good Practice) หรือเป็นแหล่ง
อ้างอิงของสถานศึกษาอื่น  รวมท้ังมีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงมากขึ้น 

8. ด้านการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน 

- มีการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน 
การสอนตรงตามความ
ต้องการของลาดแรงงาน
และชุมชน 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียน
การสอ น ท่ี สอ ดค ล้ อ งกั บ ค ว าม ต้ อ งก ารข อ ง
ตลาดแรงงานและชุมชน 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ 
- พัฒ นาผู้เรียน ให้ความรู้และทักษะวิชาชีพตาม

มาตรฐานรายวิชา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานท า

และประกอบอาชีพอิสระ 
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2.3 มำตรกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยง                   
 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเส่ียงดังนี้ 
 

ด้ำน มำตรกำรป้องกันและควบคุม เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

2.3.1 ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

- ได้รับความร่วมมือร่วมกับสถานี
ต าบลยี่สารในด้านความปลอดภัย 

- ได้รับความร่วมมือและ
ประสานงาน กับ อบต. 
แพรกหนามแดง 

-  ลดปัญหาอุบัติเหตุท้ังภายใน
และภายนอกวิทยาลัย โดยลดการ
ขับขี่ยานพาหนะภายในวิทยาลัย 
และจอดรถบริเวณท่ีให้จอด 
รวมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษาสวม
หมวกนิรภัย   

2.3.2 ความเส่ียงด้านการ
ทะเลาะวิวาท     

- จัดโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต 

- จ านวนครั้งท่ีลดของการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

2.3.3 ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด    
  

- ตรวจสุขภาพประจ าปี และการ
เผ้าระวัง การตรวจหาสารเสพติด  

- จ านวนคนท่ีห่างไกลจาก 

ยาเสพติด 

2.3.4 ความเส่ียงด้านสังคม  เช่น  
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 
        

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 

- ครูให้ความรู้และสอดแทรกใน
รายวิชาท่ีสอน 

- ลดปัญหาความเส่ียงด้านสังคม
ในทุกๆ ด้าน  

2.3.5 ความเส่ียงด้านการพนัน 
และการมั่วสุม   
 

- ได้รับความร่วมมือร่วมกับสถานี
ต ารวจภูธรต าบลยี่สารในด้าน
ความปลอดภัย 

- ได้รับความร่วมมือและ
ประสานงาน กับอบต.แพรก
หนามแดง ผู้ใหญ่บ้านและชุมชน 

- ลดปัญหาการมั่วสุมและการ
พนันภายในวิทยาลัย โดยการ
เปิด-ปิด ประตูทางเข้า – ออก 
วิทยาลัย ให้เป็นเวลาและจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
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2.4 กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

2.4.1 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

1) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาควรวางแผนจัดระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายให้มากขึ้นภายใน 2 ปี  

- ด าเนินการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  
- จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา และด าเนินงาน
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

- จัดระบบส านักงาน และเอกสารการประเมิน
คุณภาพภายใน และด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานภายนอกทราบ 

2) นักเรียน นักศึกษาของระบบเทียบโอน
ประสบการณ์วิชาชีพ มีอัตราการลาออกน้อย 
วิทยาลัยฯ อาจให้ความส าคัญกับผู้เรียนกลุ่มนี้มาก
ขึ้น โดยอาจจัดกระบวนการสอนให้ยืดหยุ่น
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ภายในปี
การศึกษาหน้า   

- สถานศึกษามีการวางแผนและเพิ่มกลยุทธ์ใน
การได้มาซึ่งปริมาณและคุณภาพของผู้เรียน 

- มีการจัดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนระบบเทียบโอนฯ  
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

3) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาอาจต้องมีการจัดจ้างครู
ท่ีเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อลดอัตราการลาออก 

- ส่งเสริมให้มีการจัดจ้างครูท่ีเป็นคนในท้องถิ่น 
 

2.4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

1) ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  - ด าเนินการพัฒนาผลการสอบ   V-Net  
2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

อาชีวศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรโดยจัดท าให้ครบกระบวนการ 

PDCA  
3) ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา - จัดท าเอกสารควบคุมดูแล อาคาร พื้นท่ีและ

สาธารณูปโภค 

- จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุฝึก 

- จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ครูและผู้เรียนในงานวิจัยหรือการสร้าง
นวัตกรรม 

- สรุปโครงการให้ครบกระบวนการ PDCA   
ทุกครั้ง 

4) ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ - ให้ทุกแผนกวิชาจัดท าแผนบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

  



หน้ า  29 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 

5) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย 

- สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
เพิ่มเกณฑ์ประเมินให้สูงขึ้น 

6) ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- สรุปผลการด าเนินงาน ในรูป PDCA ให้ชัดเจน 

7) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   - จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา 

8) ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน 

- จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาโดยเพิ่มส่วนของ
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 

2.4.3  กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ 

1) ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาให้มีคะแนน
เฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตราฐานอาชีพ 

2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

อาชีวศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการเขียนแผนการ
สอนมุ่งเน้นสมรรถนะทุกรายวิชา 

3) ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ 
ส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 

4) ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน 

- นักเรียนนักศึกษามีทักษะความสามารถด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

5) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัย 

- ส่ ง เสริม  สนั บสนุ น ให้ มี ก ารสร้ างและพั ฒ นา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
โครงงานท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

6) ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน 
จัดกิจกรรมและเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมด้านการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ตามหลักค่านิยม 12 ประการ 

7) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   - ติดตามผลและสรุปผลการประเมินตนเอง น าผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานให้ได้มาตรฐาน 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา 
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2.4.3  กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ (ต่อ) 
8. ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน 
- โครงการติดตามความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ 
- จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาโดยเพิ่มส่วนของ
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หน้ า  31 

ตอนที่  3 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นท่ียอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ควำมตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย ได้ช้ีแจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ 

ละช้ันปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.  

ควำมพยำยำม (Attempt)   
วิทยาลัย ได้มีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามช้ันปีให้มากท่ีสุดดังนี้ 
1.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความ เข้าใจด้านการจัดการศึกษา

และระบบการวัดและประเมินผล 
2.  มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ี นักเรียน 

นักศึกษา และผู้ปกครองทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
3.  ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
4.  ให้ครูท า/จัดหาส่ือการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
5.  ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
6.  มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีพบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการเรียน 
7.  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
8.  มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
9.  มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
10. มีโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูท่ีปรึกษาทุก

ห้องเรียน มีการพบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนเรียนรูท่ี้เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ตามช้ันปี จ านวน ...74..คน จากผู้เรียนท้ังหมด ...110... คน คิดเป็นร้อยละ ..77.08... ของผู้เรียนท้ังหมด ค่า
คะแนน 4.82 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมำก 
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ข้อมูลผ ู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558 

 
  

สำขำวิชำ สำขำงำน ระดับ 
ผ ู้เรียนที่

ลงทะเบยีน 
เรียนทั้งหมด )1(  

ออกลำง 
คัน (2) 

ผู้เรียน 
คงเหลือ (3) 

ระดับผลกำรเรียน 
2.00 ขึ้นไป (4) 

ร้อยละของ (4) 
เมื่อเทียบกับ (3) 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 

ปวช.1 15 4 11 7 63.64 
ปวช.2 8 2 6 6 100.00 
ปวช.3 13 0 13 13 100.00 
รวม 36 6 30 26 86.67 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ปวช.1 7 1 6 1 16.67 
ปวช.2 7 0 7 5 71.43 
ปวช.3 16 5 11 0 00.00 
รวม 30 6 24 6 25.00 

การบัญชี บัญชี 

ปวช.1 5 0 5 5 100.00 
ปวช.2 2 0 2 2 100.00 
ปวช.3 0 0 0 0 00.00 
รวม 7 0 7 7 100.00 

คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

ปวช.1 7 1 6 6 100.00 
ปวช.2 6 1 5 5 100.00 
ปวช.3 1 0 1 1 100.00 
รวม 14 2 12 12 100.00 

 รวมระดับปวช. 87 14 73 51 69.86 

เครื่องกล 
 

เทคนิค 
ยานยนต์ 

 

ปวส.1 4 0 4 4 100.00 
ปวส.2 2 0 2 2 100.00 
รวม 6 0 6 6 100.00 

ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ติดต้ังไฟฟ้า 
ปวส.1 3 0 3 3 100.00 
ปวส.2 2 0 2 2 100.00 
รวม 5 0 5 5 100.00 

 
 
 

บริหารธุรกิจ 
 
 

บัญชี 
ปวส.1 2 0 2 2 100.00 
ปวส.2 2 0 2 2 100.00 
รวม 4 0 4 4 100.00 

เทคโนโลยี 
ส านักงาน 

ปวส.1 4 0 4 4 100.00 
ปวส.2 4 0 4 4 100.00 
รวม 12 0 12 12 100.00 

รวมระดับปวส. 23 0 23 23 100.00  
รวมทั้งสิ้น  110 14 96 74 77.08 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียนท้ัง  3  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ   โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
สถานประกอบการและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนท้ัง  3  ด้าน  และน าข้อมูลมา วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)   
วิทยาลัย มีการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ท่ีมีต่อคุณภาพของ

ผู้เรียน  จ านวน  18  แห่ง 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน จากสถานประกอบการ 

หน่วยงาน  และบุคคลในชุมชน รวมจ านวน  18  แห่ง ได้ค่าความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 จ านวน 15 แห่ง  
ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)  อยู่ในระดับ  ดีมำก 

 
ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพของ

ผู้เรียน 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ 

  

2 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 

คิดเป็นร้อยละ 50.59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

3 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 

คิดเป็นร้อยละ 60.69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

4 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 

คิดเป็นร้อยละ 70.79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 

  

5 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 

คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยมีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติและด าเนินการ
ประเมินนักเรียนนักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา พร้อมท้ังสรุปและรายงานผลการ
ประเมินโดยค านวณหาค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปีการศึกษา  
2558 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
  วิทยาลัย ได้วางแผนและด าเนินการโครงการทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมีการแต่งต้ัง
ค าส่ังคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ในภาพรวมของนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2558  ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  จ านวน 35 คน  มีจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ     จ านวน  35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมำก 

 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จ 

กำรศึกษำทั้งหมด 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ที่ผ่ำนกำรประเมิน 

มำตรฐำนวิชำชีพ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จ 

กำรศึกษำที่ผ่ำน 

เกณฑ์กำรประเมินฯ 

ปวช.3 25 25 100 

ปวส.2 10 10 100 

รวม 35 35 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ า  35 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป 

 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการจัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปี
การศึกษา  2558  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดังนั้นวิทยาลัยฯ  จึงจัดให้มี
การจัดเตรียมความพร้อมโดยให้มีการจัดติวเตอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
  วิทยาลัย ได้มีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมก่อนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ดังนี้ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET 
 - โครงการทดลองทดสอบทางการศึกษาจัดสอบท่ีวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (V-NET) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ในภาพรวมของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2558  มีผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 37 คน ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13  ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดี 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ V-NET 
ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไป  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕8 

 

ระดบัชั้น  
จ ำนวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบฯ 

จ ำนวนผูเ้รียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัชำติขึน้ไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจำกกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดบัชำตดิ้ำน
อำชีวศึกษำ 

ค่ำคะแนน 

ปวช.3 27 10 37.03 3.70 

ปวส.2 10 3 30.00 3.00 

รวม 37 13 35.13 3.51 

ระดับคุณภำพ ดี 

 

 

 

 

 

 



หน้ า  36 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำ ภำษำอังกฤษ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย ได้มีการจัดท าโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-NET    ประจ าปีการศึกษา  
2558  รวมท้ังวิทยาลัย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  จึงมีการจัดท าโครงการ
อบรมนักเรียนนักศึกษา  โดยวิทยากรชาวต่างชาติ  โดยจัดมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาและ
มีการจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
 วิทยาลัยฯ  จัดท าโครงการและมีการแต่งต้ังค าส่ังในการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติ  

พร้อมท้ังมีการจัดต้ังติวเตอร์นักเรียน  และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่การ
เป็นประชาคม ASEAN ในหลักสูตร English Program (EP) Mini English Program (MEP) และจัดกิจกรรม
เสริม ดังนี้ 

  - โครงการ English Camp Schedule (Day Camp) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ในภาพรวม  ปีการศึกษา  2558  ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ 
45.94   ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมำก   

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ  
(V-NET) ต้ังแต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

ระดบัชั้น 
จ ำนวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบฯ 

จ ำนวนผูเ้รียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่

คะแนนระดบัชำติขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจำกำร 

ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดบัชำตดิ้ำนอำชีวศึกษำ 

ค่ำคะแนน 

ปวช.3 27 10 37.03 3.70 

ปวส.2 10 7 70.00 7.00 

รวม 37 17 45.94 4.59 

ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 
 

 

 

 

 



หน้ า  37 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ หรือ
หน่วยงำนที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

 

  ควำมตระหนัก   ไม่มี 
  ควำมพยำยำม   ไม่มี 
  ผลสัมฤทธิ์  ไม่มี 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนอำชพีของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ หรือ หน่วยงำนที่
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

ระดบัชั้น  
จ ำนวนผูเ้รียนที่
ลงทะเบียนเข้ำ

ทดสอบฯ 

จ ำนวนผูเ้รียนทีผ่่ำนเกณฑก์ำร
ทดสอบฯ  จำกสถำบันคณุวุฒิ

วิชำชีพ ฯ 

ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่ำนเกณฑ ์
กำรทดสอบฯ   

ปวช.1 - - - 
ปวช.2 - - - 
ปวช.3 - - - 

รวม ปวช. - - - 
ปวส.1 - - - 
ปวส.2 - - - 

รวม ปวส. - - - 
รวมทั้งหมด - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



หน้ า  38 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย ได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละรายวิชา  เพื่อจัดท าแผนการเรียน  และจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  มีการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ  โดยการ
ส่งผู้เรียนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ได้จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนใน
แต่ละรายวิชามีเกณฑ์การวัดผลท่ีเป็นมาตรฐาน  โดยมีการพัฒนาด้านวิชาชีพ  ทักษะทางวิชาชีพ  ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  มีระบบครูท่ีปรึกษาดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการติดตามผู้เรียน ได้แก่ ระบบ RMS2012   

 

ควำมพยำยำม (Attempt)    
วิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะการปฏิบัติจริง  จัดท าเครื่องมือวัดผล  
แบบฟอร์มเกณฑ์ในการวัดผลท่ีชัดเจน    นอกจากในเรื่องความรู้  ความสามารถทางวิชาการแล้วยังมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 

1. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
2. โครงการระบบครูท่ีปรึกษา 
3. โครงการลดจ านวนผู้เรียนออกกลางคัน 
4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 
5. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
6. โครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (Open House) 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ในภาพรวมวิทยาลัย  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษาเทียบกับแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  58.62  ค่าคะแนน 3.66 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ า  39 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

สำขำวิชำ สำขำวิชำ ระดับ 
จ ำนวนผ ู้เรียน 
แรกเข้ำทั้งหมด 

(1) 

จ ำนวนผูเ้รียนที่ 
ออกกลำงคัน 

(2) 

จ ำนวนผูเ้รียนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตร 

)3(  

ร้อยละของ(3) 
เม ื่อเทียบก ับ(1) 

 เครื่องกล ช่างยนต์ ปวช.3 18 5 13 77.22 

 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช.3 20 9 11 50.00 

 พณิชยการ 
การบัญช ี ปวช.3 2 2 0 0.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 5 4 1 20.00 

รวมระดับ ปวช. 45 20 25 55.56 
 เครื่องกล เทคนิคเครื่องกล ปวส.2 4 2 2 50.00 

 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ังไฟฟ้า ปวส.2 3 2 1 33.33 

 บริหารธุรกิจ 
การบัญช ี ปวส.2 2 0 2 100.00 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 4 0 4 100.00 

รวมระดับ ปวส. 13 4 9 69.23 

รวมทั้งสิ้น 58 24 34 58.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หน้ า  40 

ต ัวบงชีท้ ี่ 1.8 รอยละของผ ูส  ำเรจ ็ำกำรศ ึกษำท่ีไดงำนท ำหรือประกอบอำช ีพอิสระหร ือศ ึกษำตอ 
ภำยใน 1 ปี 

ควำมตระหน ัก (Awareness) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการด าเนินงานและขอมูลท่ีแสดง
ความตระหนัก การปฏิบัติและความส าเร็จจากการปฏิบัติจากขอก าหนด โดยมีกิจกรรม / โครงการ / งาน 
ท่ีด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เชน กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ กิจกรรมการปจฉิมนิเทศกอน
จบ โดยไดจัดท าโครงการส ารวจติดตามผูส าเร็จการศึกษาอยางชัดเจน มีค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน 
และมีการก าหนดวิธีการส ารวจเพื่อใหขอมูลครบถวน และตองด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

ควำมพยำยำม (Attempt) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดมีการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ไดมีการก ากับติดตามสภาวการณ การมีงานท า ศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ ของผู
ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน ไปรษณียบัตร โทรศัพท ศิษยปจจุบัน ครูท่ี
ปรึกษา และสอบถามจากศิษยเกาที่สามารถติดตามได ท าใหสามารถติดตามผูส าเร็จการศึกษาจ านวน
มาก รายละเอียดดังนี้ 

ผลส ัมฤทธิ์ (Achievement)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 มีจ านวน 62 คน 
และได้งานท าในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี จ านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมำก  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ป ี
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 

 
แบบบ ันท ึกของผ ูส  ำเร็จกำรศ ึกษำ ท ี่ไดงำนท  ำประกอบอำชีพอ ิสระ 

และศ ึกษำตอภำยใน 1 ปกำรศ ึกษำ 2557 
 

 
 

สำขำว ิชำ 
/สำขำงำน 

 
 

จ  ำนวนผ ู
ส  ำเร็จ

กำรศ ึกษำ 

 
จ  ำนวน 

ผูไดงำนท  ำ
ภำยใน 1 ปี 

จ  ำนวน 
ผูประกอบ
อำช ีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี 

 
จ ำนวนผู
ศ ึกษำตอ 

ภำยใน 1 ปี 

รวม 

จ  ำนวน รอยละ จ  ำนวน รอยละ จ  ำนวน รอยละ จ  ำนวน รอยละ 

สาขาวิชาช่างยนต์ 4 4 100 0 0 0 0 4 100 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าฯ 
 

10 0 0 4 40.00 6 60.00 10 100 
สาขาวิชาการบัญชี 10 3 30.00 1 10.00 6 60.00 10 100 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

14 2 14.29 1 50.00 5 35.71 14 100 
รวม ปวช. 38 9 23.68 122 31.58 17 44.74 38 100 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 9 4 44.44 5 55.56 0 0 9 100 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 8 3 37.50 2 25.00 3 37.5 8 100 
สาขาวิชาการบัญชี 5 3 60.00 0 0 2 40.00 5 100 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสนง. 2 1 50.00 1 50.00 0 0 2 100 

รวม ปวส.   24 8 33.33 11 45.83 5 20.84 24 100 
รวม ปวช. และ ปวส. 62 20 32.26 20 32.26 22 35.48 6

2 
100 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.9 ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มี
ต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

ควำมตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการวางแผน  ส ารวจ  ติดตาม  ประสานงานกับสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อ
หาแนวทางการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาท่ีมีต่อนักเรียน  นักศึกษาใน 3 
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)     
วิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม ประสานงานกับสถานประกอบการ และผู้รับบริการให้เป็นไปตาม

กระบวนการ  PDCA  เพื่อให้การด าเนินการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษา
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน จากกลุ่ม
สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้รับบริการ จ านวน 16 แห่ง    ได้ค่าความพึงพอใจเฉล่ีย 
3.51-5.00 จ านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ขึ้นไป ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม 
(5) อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 

ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ  
หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูล
มาวิเคราะห์ 

  

2 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 50-59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

  

3 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 60-69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

  

4 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 

  

5 

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ีย 3.51-5.00 คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาจากภาพรวม 
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สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของกำร

ด ำเนินงำน 
ผลกำร
ประเมิน 

ตั วบ่ งชี้ ที่  1 .1  ร้ อ ย ล ะขอ งผู้ เรี ย นที่ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึน
ไป 

ดีมาก            ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ดี                 ร้อยละ 70-79.99 
พอใช้            ร้อยละ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง    ร้อยละ 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 50                            

ร้อยละ 
77.08 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ มี ต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 
 

ดีมาก         ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ดี              ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
พอใช้         ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

 
ปฏิบัติตามประเด็น(1) 

และมีผลตาม (5) 

 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดีมาก            ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ดี                 ร้อยละ 70-79.99 
พอใช้            ร้อยละ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง    ร้อยละ 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 50                            

ร้อยละ 100 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

ดีมาก             ร้อยละ 65 ข้ึนไป 
ดี                  ร้อยละ 55-64.99 
 พอใช้            ร้อยละ 45-54.99 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ 35-44.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 35 

ร้อยละ 35.13 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ดีมาก             ร้อยละ 65 ข้ึนไป 
ดี                  ร้อยละ 55-64.99 
 พอใช้            ร้อยละ 45-54.99 
ต้องปรับปรุง     ร้อยละ 35-44.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  <  35  

ร้อยละ 45.94 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

ดีมาก            ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ดี                 ร้อยละ 70-79.99 
พอใช้            ร้อยละ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง    ร้อยละ 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 50                            

- - 

ตัวบ่งชี้ที่  1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก            ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ดี                 ร้อยละ 70-79.99 
พอใช้            ร้อยละ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง    ร้อยละ 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 50                            

ร้อยละ 58.62 ดีมาก 
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สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

 
สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 1 
จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพ 

ของผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 

           อาชีวศึกษา ( V-Net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 

           อาชีวศึกษา ( V-Net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษา 

ต่อภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ    
ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ  

    หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี 

ดีมาก            ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ดี                 ร้อยละ 70-79.99 
พอใช้            ร้อยละ 60-69.99 
ต้องปรับปรุง    ร้อยละ 50-59.99 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 50                            

ร้อยละ 100 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ดีมาก         ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ดี              ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
พอใช้         ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) และ

มีผลตาม (5) 
ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 1 ดีมำก 



หน้ า  44 

มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเซียน 

ควำมตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ตาม

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ซึ่งแต่ละสาขาวิชา
ได้มีการประชุม  เพื่อคัดเลือกรายวิชาท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  และมีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  พร้อมท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ (MOU) ในการท าภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)    
วิทยาลัย ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อประเมิน

การจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน มีการประชุมผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง  จัดตารางเรียน  ตารางสอนแต่ละภาคเรียน  พร้อมกับมีค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการสอน
ตามตารางสอนทุกภาคเรียน  และทุกแผนการเรียนจะต้องจัดให้มีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถนะอาชีพทุกแผนการเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีหลักสูตรท่ีพัฒนาให้ นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้  ฝึกทักษะ  ฝึกอาชีพ  ตาม

สมรรถนะอาชีพของแต่ละสาขาวิชา  ตามรายวิชาท่ีมีหลักสูตรได้ปรับปรุงพัฒนาแล้ว  และยังมีการ
ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ซึ่งผลการประเมินจะน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติตามประเด็นท้ัง  3  ข้อ  อยู่ในระดับ  พอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



หน้ า  45 

ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของสถำนประกอบกำร หรือประชำคมอำเชียน ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   

2 .สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   

4.  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   

5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี  
ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



หน้ า  46 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการด าเนินงานปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการท่ีด าเนินการ เช่น
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
โครงการเรียนเป็นช้ินงานและมอบหมายให้ ครู-อาจารย์  จัดท าแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการ
สอน   
 
ควำมพยำยำม (Attempt)     

วิทยาลัยได้มีการวางแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 

   1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
   2. มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3. มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
5. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัย มีผลจากการพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีแผนการสอนของครูท่ี
จัดท าแผนการจัดการเรียนรายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาท่ีสอน ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



หน้ า  47 

ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60-69.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70-79.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

  

5. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  48 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จัดให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึกหลังการสอน และน าผลไปจัดท าวิจัยเพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

ควำมพยำยำม (Attempt) 
วิทยาลัย ได้มีการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีระดับ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้มากท่ีสุดดังนี้ 
1. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
2. ให้ครูท า/จัดหาส่ือการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
3  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
4. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มีส่วน 
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน    โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน    และมีระบบการนิเทศ 

ติดตามการสอนของครู 
6. ให้ครูผู้สอนเขียนบันทึกหลังสอนทุกครั้งเพื่อไปพัฒนา ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ 
7. มีการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
การเรียนการสอน 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่นเน้นสมรรถนะ

อาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน ครูจัดท าบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชาท่ีท าการสอน  ครูจัดท ารายงานวิจัย  น าผลการวิจัยและองค์
ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา  และพัฒนาการเรียนการสอนภาคเรียนละหนึ่งรายวิชา ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  49 

ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย   มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

 - 

2. สถานศึกษาให้ครูแต่ละคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของรายวิชาท่ีสอน 

 - 

3. สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึก
หลังการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

 - 

4. สถานศึกษาให้ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่รายวิชาท่ีสอน 

 - 
     

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่รายวิชา 

 - 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



หน้ า  50 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  พ.ศ.  2545  (ปรับปรุง  2546)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีครูผู้สอนประจ าปี 2558
และให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

ควำมพยำยำม (Attempt) 
 

 วิทยาลัยฯ  ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม   

จริยธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D  รวมทั้งบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ  

มีการจัดกิจกรรม  การใช้ส่ือและการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  โดยเน้นให้ครูผู้สอนก าหนดและ
แจ้งหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ซึ่งผล

การประเมินอยู่ในเกณฑ์ ปฏิบัติตามประเด็น 5  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  

2.  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

3.  สถานศึกษาใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา
ท่ีสอน 

  

4.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 

  

5.  สถานศึกษาให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน   ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ท่ีสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน 
 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย  ด าเนินการประสานความร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน  

(กลุ่มผู้เรียนปกติ)  ตามหลักสูตร  จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน   มีการนิเทศการฝึกงานใน
สถานประกอบการ  หน่วยงานมีการวัดผลของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน   
 

ควำมพยำยำม (Attempt) 
วิทยาลัย ได้จัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ  ( กลุ่มผู้เรียนปกติ )    หน่วยงานส าหรับ

ผู้เรียนระดับช้ัน  ปวช.3  และ ปวส.2  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ( กลุ่มผู้เรียนระบบทวิภาคี )  ทุกภาคเรียน  

ยกเว้น  ปวช.1  ปวช.2 และ ปวส.1 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1  ประกอบด้วย 

1. โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน 

2. โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ 

3. โครงการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน 

4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการฝึกงาน ซึ่งผลการประเมิน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  

อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรฝึกงำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

 

  

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษาคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

  

2.  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน 

  

3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

  

4 .สถานศึกษามีการจัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

  

5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดย
เชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา 
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สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของกำร

ด ำเนินงำน 
ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ดีมาก    ปฏิบัติ (1) - (5) 
ดี     ปฏิบัติ (1) - (4) 
พอใช้    ปฏิบัติ (1) - (3) 
ต้องปรับปรุง  ปฏบิัติ (1) - (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ 3 ข้อ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก         ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ดี              ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
พอใช้         ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และมีผลตาม

(5) 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ  ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2 ดีมำก 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 2 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรียนวิชา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ืท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 จุดที่ควรพัฒนำ ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
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มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีระบบ
ฐานขัอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเส่ียง  มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากราในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย   แผนพัฒนาตลอดจนกรอบทิศ

ทางการด าเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการก ากับ  ดูแลและขับเคล่ือนสถานศึกษา
ให้มีการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะด าเนินการบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ควำมพยำยำม (Attempt)  
วิทยาลัย  ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   และได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีร่วมกับ
สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา      ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 
5  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
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ระดับคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำหรือวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดในกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

 - 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 - 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ สถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

 - 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 - 



หน้ า  55 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผน  มีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)    

วิทยาลัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   มีการด าเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  พร้อมท้ังจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา   ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ข้อ  อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 .สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  - 
2. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 - 

3 .สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี  - 
4. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

 - 

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 

ควำมตระหนัก (Awareness)  

วิทยาลัยฯ         ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ตามอัตลักษณ์  “มีใจบริการ ” ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษา  สอดคล้องกับ
จุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา” 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)     

วิทยาลัย มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมบริหารสถานศึกษา        เพื่อก าหนด 
อัตลักษณ์ และพิจารณาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูบุคลากรทุกฝ่าย  นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา  ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

1. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
3. โครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา (Open House) 
4. โครงการสอนน้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
5. โครงการสอนน้องซ่อมรถจักรยานยนต์ 
6. โครงการท าบัญชี มีพอใช้ 
7. โครงการพี่สอนน้องซ่อมคอมพิวเตอร์ 
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 

 วิทยาลัย ด าเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษารับทราบและมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  - 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 - 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย บริหารงานโดยก าหนดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  มอบหมายงานตามสายการบังคับ

บัญชา  กระจายอ านาจในการบริหารงาน  ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  บริหารสถานศึกษาด้วยความยืดหยุ่น  ปรับใช้การ
บริหารอย่างหลากหลาย  ตามสถานการณ์เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์  อีกท้ังมีการพัฒนาตนเอง  พัฒนาองค์กร  
พัฒนาทีมงาน เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการตรวจสอบถ่วงดุล  โดยก าหนดหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และงานประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา   
 

ควำมพยำยำม (Attempt)      

วิทยาลัย โดยผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการ  เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ บริหารงาน
สอดคล้องตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ  
ดีมำก 

 
ระดับคุณภำพในกำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  - 
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง    - 

3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 - 

4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้พัฒนา
สถานศึกษา 

 - 

5. สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย   
3.51 – 5.00 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความตระหนักในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความพยายามในการด าเนินการต่างๆ ให้บรรลุตามตัวบ่งช้ี โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  ข้อมูล

นักเรียน นักศึกษา  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูล
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานท่ี  และข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัด และมีระบบส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

2. ด าเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรได้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

3. มีการส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ปีงบประมาณ 2558 
เพื่อใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศได้ 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ผลจากการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้

ด าเนินการตามตัวบ่งช้ี   5   ประเด็น ระดับคุณภาพอยู่ท่ีระดับ   ดีมำก 
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ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. มีข้อมูลพื้นฐาน  9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น  ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถ้วนและเช่ือมโยงเป็นระบบ  และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล 

 - 

2. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  - 
3.มีการด าเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 - 

4.มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 - 

5.สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51.5.00 

 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



หน้ า  60 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ  5 ด้าน  คือ  

ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุมโดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยฯ  นักเรียนและผู้ปกครอง  มีการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการ  มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และมีผลท าให้ความเส่ียงในด้านต่างๆ  
ลดลง 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)      

วิทยาลัย  มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน  โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ  5  ด้าน  คือ  
ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านส่ิงเสพติด  ด้านสังคม  ด้านการพนันและการมั่วสุม  โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย ผู้เรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ 
 1.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
 2.  โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน 
 3.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท 
 4.  โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 
 5.  โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 6.  โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านแม่ 
 7.  โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
 9.  โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 10. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
 11. โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 12. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย 

13. โครงการสร้างความตระหนัก เพื่อป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น UP TO ME 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

 วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ตามแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท้ัง 5 
ด้าน ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

  



หน้ า  61 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1.สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคัญ
อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้าน
สังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

 - 

2 .สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    - 
3 .สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
4 .สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  - 
5 .สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  62 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 
ควำมตระหนัก  (Awareness) 

วิทยาลัย ได้มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนในทุกระดับช้ัน  ต้ังแต่ระดับ ปวช.1 ถึง ปวส. 2 ทุกแผนก
วิชาในทุกๆ ด้าน โดยมอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันท าหน้าท่ีดูแลและประสานงานกับผู้ปกครองและ
บุคลากรภายในองค์กร  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ประสบความส าเร็จในการเรียน  และมีคุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของวิทยาลัยฯ 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)      

วิทยาลัย มีการวางแผนดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยจัดกระบวนการเพื่อติดตามดูแลส่งเสริม 
และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษา ระบบการวัดและประเมินผล และสร้างเครือข่ายระหว่างครูท่ีปรึกษากับผู้ปกครอง 

2. จัดท าและแจกสมุดครูท่ีปรึกษาและคู่มือนักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดท าข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้ครูท่ีปรึกษามีคู่มือในการด าเนินงาน 

3. จัดท าแบบประเมินตนเอง (SDQ) เพื่อคัดกรองนักเรียน นักศึกษา จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ ภาค
เรียนท่ี 1 ฉบับนักเรียนประเมินตนเองและฉบับผู้ปกครองประเมิน ภาคเรียนท่ี 2 ฉบับเพื่อนประเมินและ
ฉบับครูท่ีปรึกษาประเมิน 

4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพี่อสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง อันจะเป็นการลด
ปัญหาการออกกลางคัน 

5. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีครูท่ีปรึกษาทุก
ห้องเรียนมีการพบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม 

6. กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา(Home Room) โดยจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

7. สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมีความประพฤติดี  เรียนดี และฐานะยากจน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
วิทยาลัย จัดระบบดูแลผู้เรียน มีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ซึ่งผลการประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้ า  63 

ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1.  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  - 
2.  สถานศึกษาแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาพบผู้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1 ครั้ง    - 
3.  สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน  - 
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของผู้เรียนท่ีร้องขอ 

 - 

5.  สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



หน้ า  64 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ  และ
กำรใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทยบริกำร 

 
ควำมตระหนัก(Awareness)   

วิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคาร สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน รายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรม งานท่ีได้
จัดท าในรูปข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)      

วิทยาลัย มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ 
โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ให้มีสภาพพร้อมใน
การใช้งาน และการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร

สถานท่ี  ห้องเรียน    ห้องปฏิบัติการ    โรงฝึกงาน     ศูนย์วิทยบริการ   ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตาม
ประเด็น 5  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 

ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำร
สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาในการใช้อาคาร สถานท่ี ห้องเรยีน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครูทุกคนในสาขาวิชา 

 - 

2.  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    - 
3.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษและผลเรียน 

 - 

4.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51.5.00  - 
5.  สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ  - 

 

 

  



หน้ า  65 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

ควำมตระหนัก(Awareness)  
 วิทยาลัยฯ มีการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยการจัดท าโครงการเสนอของบประมาณต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา 
 

ควำมพยำยำม(Attempt)        

วิทยาลัยฯ ด าเนินการมอบหมายหัวหน้างาน/หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแผนก   จัดท าแผนงาน/
โครงการเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษา  ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์  โดยความเห็นชอบจากหัวหน้างานนโยบายและแผนงานงบประมาณและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  และมีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน รายงานสรุปผลการประเมินงานตาม
โครงการและน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการในสถานศึกษาต่อไป 
 

ผลสัมฤทธิ์(Achievement) 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

 - 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  - 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 - 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 3.51-5.00  - 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  การบริหารจัดการ  - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ควำมตระหนัก(Awareness)   
          วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาชีพ
และวิชาการ ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ 
 
ควำมพยำยำม(Attempt)        
 1. ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างเต็มท่ีและต่อเนื่อง ท้ังทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพตามท่ีวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ซึ่งหมุนเวียนเข้ารับการประชุม สัมมนา 
และอบรม ในปีการศึกษา 2558 โดยเข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

2. ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดังนี้ 
 2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน 
 2.3 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ 
จัดการศึกษาวิชาชีพ 
 2.4 โครงการประชุมสัมมนาครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและครูผู้ควบคุมการฝึกนักศึกษา หลักสูตรทวิ

ภาคี 
 2.5 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ 
 2.6 โครงการเขียนแผนธุรกิจ 
 2.7 โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.8 โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต 
 2.10 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 
 2.11 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
3. จัดส่งครูผู้สอนและบุคลากรศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานศึกษาต่างๆ  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม  ได้แก่

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร กิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหารแห้งในวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก ฯ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ได้แก่ เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 2558 และเกียรติบัตรวันครูประจ าปีการศึกษา 2558 จากอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง 

โดยผ่านการอบรม สัมมนา ได้รับเกียรติบัตรยกย่องทางวิชาการ     ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 
5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
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ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  35 

 - 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 - 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

 - 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  - 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย  มีการจัดระบบบริหารงบประมาณ  โดยฝ่ายแผนงานฯ  จัดสรรงบประมาณในการ

บริหารการเงินและงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านของวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา  
ประชาชน  และชุมชนท่ัวไป 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)      

สถานศึกษาได้มีระบบการบริหารจัดการ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการท่ีได้ท าไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีได้ด าเนินการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีได้รับการจัดสรรไว้  มี
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ผลจากการจัดระบบบริหารงบประมาณ โดยฝ่ายแผนงานฯ จัดสรรงบประมาณในการบริหาร

การเงินและงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ในด้านของวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของนกัเรียนนกัศึกษา 
ประชาชน และชุมชนท่ัวไป  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้ 

 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ  ประจ ำปี 2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์ และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของงบด าเนินการ 

-  

2. สถานศึกษามีรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวัสดุฝึก 

  

3.  สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

  

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

-  

5จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของงบด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  กับเครือข่ำย  ทั้งใน
ประเทศและ  หรือต่ำงประเทศ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ มีนโยบายในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย การจัดหาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ  งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯ จาก
แหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
ควำมพยำยำม (Attempt) 

วิทยาลัย มีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ระดมทรัพยากรท้ังในประเทศและมี
การจัดหาผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา  ร่วมกับเครือข่าย
สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 

     
          1.วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้แผนกวิชาจัดกิจกรรม เพื่ อส่งเสริม ผู้เรียนให้ เป็นคนดีและ  

คนเก่ง โดยสนับสนุนด้านการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ งบประมาณ บุคคล วัสดุ 
เครื่องมือ/เครื่องจักร ยานพาหนะฯ  

2. วิทยาลัยฯ จัดสรรเงินงบวัสดุฝึกให้กับสาขางานต่างๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. วิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนในการออกนิเทศนักเรียนฝึกงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4. วิทยาลัยฯ ได้ระดมทรัพยากร เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพให้กับประชาชนภายนอก 

          5. วิทยาลัยฯ ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐในการรับ
นักเรียนเข้าฝึกงาน 
          6. จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือข่ายท้ังประเทศและหรือ

ต่างประเทศ  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
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ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  
กับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ 

 - 

2.  สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังใน
ประเทศ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ  80  ของจ านวน
สาขางานท่ีเปิดสอน 

 - 

3.  สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ หรือต่างประเทศท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า   20  แห่ง 

 - 

4.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า  5  
รายการ 

 - 

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

 - 
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สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 3 ข้อ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง  ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3 ดีมำก 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 3 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งช้ี   3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและวิชำชีพบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

  

ตัวบ่งชี ้ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

ควำมตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการผลิตก าลังคนให้มี
มาตรฐานสู่สากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)         

วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนทุกสาขางาน ดังนี้ 

1. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
3. โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน (108 อาชีพ) 
4. โครงการเปิดบ้านอาชีวศึกษา (Open House) 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 - 

2.สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2   
โครงการ กิจกรรม ต่อป ี    - 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

 - 

4.สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

 - 

5.สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย  
3.51-5.00 

 - 
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สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 4  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ 
ผลกำร
ประเมิน 

4.1  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4 ดีมำก 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 4 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 
 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 

 ไม่มี 

 
 

  



หน้ า  76 

มำตรฐำนที่ 5  ด้ำนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัย 

ส่งเสริมให้ครู  และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีเป็นประโยชน ์
ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  หรือ
งำนวิจัยของผู้เรียน 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการประกวด   จัดแสดง  โครงการ

ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมดตามเกณฑ์  ระดับช้ัน ปวช.3  จ านวน  3  

คน  :  1  ช้ิน  และระดับ ปวส.2  จ านวน  2  คน  :  1  ช้ิน 

   
ควำมพยำยำม (Attempt)        

วิทยาลัย มีการด าเนินการจัดประกวด โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการ และอื่น ๆ ของจ านวนผลงานท้ังหมด  น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  

จังหวัด  ภาค และชาติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย ให้ ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดการประกวด   จัดแสดง  โครงการส่ิงประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิจัย  โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมดตามเกณฑ์  ระดับช้ัน ปวช.3  จ านวน  3  คน  :  1  ช้ิน  และ
ระดับ ปวส. 2  จ านวน  2  คน  :  1  ช้ินงาน  ผลงานท้ังหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน   ผลงานท้ังหมดน าไปใช้
ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน   จังหวัด  ภาค ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับ ดีมำก 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 - 

2.สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 จัดท าโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย
ระดับช้ัน ปวช.3 จ านวน 3 คน:1 ช้ินและระดับ ปวส.2 จ านวน  2 คน:1 ช้ิน 

 - 

3.สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด  ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 - 

4.สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 - 

5.สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ 

 - 

 
 



หน้ า  77 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย   
      ของครู 

 

ควำมตระหนัก  (Awareness) 
วิทยาลัย  ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  และตระหนักในการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูทุกคน

จัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  ประกวดและน านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน  น าไปใช้ประโยชน์  หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  
ภาค  และชาติ 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)       

วิทยาลัย มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และงานวิจัยในปีการศึกษา  
2558  และสนับสนุนให้ด าเนินการเข้าร่วมการประกวด  จัดแสดง  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ  ท้ังระดับ
จังหวัด  และระดับภาค และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของครู  โดยครูทุกคนมีการจัดท านวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และงานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมำก 
 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครู 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 - 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

 - 

3.  สถานศึกษา จัดประกวดและน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 - 

4. สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 - 

5. สถานศึกษา ด าเนินการให้นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน  
จังหวัด ภาค และชาติ 

 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



หน้ า  78 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 5  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ 
ผลกำร
ประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

ของผู้เรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของคร ู

ดีมาก  ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี   ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้  ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5 ดีมำก 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 5 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครู 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 

 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  



หน้ า  79 

มำตรฐำนที่ 6  ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง 
 

 ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่ิงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ  เทิดทูนพระมหำกษัตริย์  ส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทำงเป็นประมุข  และทะนุบ ำรุงศำสนำ  ศิลปะ  

วัฒนธรรม 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 
และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  โดยการก าหนดโครงการ กิจกรรม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย เป็นประจ า
ทุกป ี

 

ควำมพยำยำม (Attempt)         
วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต 

2. โครงการตอบปัญหาทางวิชาการวันสุนทรภู่ 
3. โครงการวันไหว้ครู 
4. โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  (๑๒ สิงหา มหาราชินี) 
5. โครงการวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวา มหาราช) 
6. โครงการแห่เทียนเนื่องในเทศการเข้าพรรษา 

7. โครงการวันปิยมหาราช 
8. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

9. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม 

10. โครงการร่วมพิธีในงานคล้ายวันสวครรตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
     “วชิราวุธ” 

 11. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   
ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ อยู่ในระดับ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ า  80 

ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ / 
กิจกรรม 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

  

3. สถานศึกษา ด าเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก  ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุ บ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

  

4. สถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ โดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5. สถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
3.51-5.00 

  

 

 
 
 
 

 
 

  



หน้ า  81 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ควำมตระหนัก (Awareness) 
 

วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกท่าน 
และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ และรักษาส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและสร้าง
จิตอาสาให้ผู้เรียนโดยส่งผลดีต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมภายนอก 

   
ควำมพยำยำม (Attempt)          

วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ 
 2. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
 3. โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านแม่ 
 4. โครงการอบรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 5. โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 7. โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
   
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

วิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ อยู่ในระดับ ดี 
 

ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ / กิจกรรม 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

  

 

 



หน้ า  82 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)   
วิทยาลัยฯ  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  และส่งเสริมด้าน

กีฬาและนันทนาการ  เช่น  การจัดกิจกรรมกีฬาสีให้นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  และปลูกฝังให้มีจิตส านึก  เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีดี  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ  เน้นความสามัคคี  ท้ังนี้ให้บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา 
มีความรู้ควบคู่ความสุข  โดยการจัดโครงการและกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยฯ  ได้จัดท าขึ้น 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)           
วิทยาลัยฯ  ได้มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายนอก 
3. โครงการประกวดร้องเพลง  
4. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
5. โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านแม่ 
6. โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการอบรมปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
8. โครงการลดภาวะโลกร้อน 

 9. โครงการแข่งขันดนตรีสากล 
 10. โครงการฟุตซอล อัมพวาคัพ ครั้งท่ี 4 
 11. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ครู นักเรียน 
 12. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 

   
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   

วิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งผล
การประเมินปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ อยู่ในระดับ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ า  83 

ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 
1  โครงการ / กิจกรรม 

  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

  

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครูและผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และมี
ผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



หน้ า  84 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)    
วิทยาลัย ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดโครงการ/กิจกรรม และการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายและผู้เรียน ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)           
วิทยาลัย  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1. แผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาสอน 

2. โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ  
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)    
ผลจากการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็นครบ  4  ข้อ อยู่ในระดับ  ดี 
 

ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

  

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดย
เฉล่ีย  3.51-5.00 
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สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
สัมฤทธิ์ผล
ของกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี    ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี    ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี    ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี    ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6 ดี 
 
 

สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ ๖ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  และทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  6.2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  6.4    ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ควำมตระหนัก 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง มีนโยบายกระจายอ านาจไปยังบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

ควำมพยำยำม 
 1. วิทยาลัยฯ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 3. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. วิทยาลัยฯ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยจัดประชุม ช้ีแจง และมอบหมาย
หน้าท่ี ความรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี  
 5. จัดท าเครื่องมือสู่ความส าเร็จในการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

      5.1 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
      5.2 จัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ี  
ระดับบุคคลระดับแผนกวิชาและระดับวิทยาลัยฯ 
      5.3 จัดท าแผนการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ 

6. วิทยาลัยฯได้ด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับบุคคล แผนกวิชาและ
สถานศึกษา 

7. วิทยาลัยฯได้น ารายงานประเมินตนเอง(SAR)ของวิทยาลัยฯไปเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา และสาธารณชน 

8. วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินตนเอง (SAR) มาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
9. คณะกรรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม พัฒนาจุดด้อย และรักษาจุดเด่น เพื่อน าไปปฏิบัติในปีงบประมาณต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์ 
จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้  วิทยาลัยฯมีระดับคุณภาพในระบบการประกัน

คุณภาพภายใน มีผลปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
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ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

  

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  พ.ศ. 2555 

ควำมตระหนัก (Awareness)       
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อสถานศึกษา  รวมท้ัง 

สาธารณชน  มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)             

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)     
ผลการตัดสินตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5  

คะแนน (ดีมาก)  จ านวน  24  ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
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มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ที่ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 1.1  

1.2 ดีมาก 

1.3 ดีมาก 

1.4 ดี 

1.5 ดีมาก 

1.6 - 
1.7 ดี 

1.8 ดีมาก 

1.9 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 2.1 พอใช้ 

2.2 ดีมาก 

2.3 ดีมาก 

2.4 ดีมาก 

2.5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 3.1 ดีมาก 

3.2 ดีมาก 

3.3 ดีมาก 

3.4 ดีมาก 

3.5 ดีมาก 

3.6 ดีมาก 

3.7 ดีมาก 

3.8 ดีมาก 

3.9 ดีมาก 

3.10 ดีมาก 

3.11 พอใช้ 

3.12 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4.1 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  5  ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 5.1 ดีมาก 

5.2 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

6.1 ดี 

6.2 ดี 

6.3 ดี 

6.4 ดี 

มาตรฐานท่ี  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7.1 ดีมาก 

7.2 ดี 

รวมทั้งสิ้น 24  ดี 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลกำรประเมิน 

7.1  ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

ดีมาก     ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี      ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้     ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง    ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ปฏิบัติ 1 ข้อ 

 
 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 

 
 
 

ดีมาก 

7.2 ระดับคุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ .ศ.  2555 

จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 ดีมาก 
ดีมาก              30-34  ตัวบ่งช้ี  
ดี                        24-29 ตัวบ่งช้ี 
พอใช้            18-23 ตัวบ่งช้ี 
ต้องปรับปรุง          12-17 ตัวบ่งช้ี 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  < 12 ตัวบ่งช้ี                    

  
 
 

ดีมาก 

24 ตัวบ่งช้ี 
 

 
 
 
 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7 ดีมำก 

 
สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 7 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

  

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ.  2555 
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มำตรฐำนที่ 8  ด้ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 

 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 8.1  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  
 

ควำมตระหนัก  (Awareness)       
วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษาโดยการ

มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน   และมีการจัดท าแผนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมท้ังจัดท ารายงานตาม
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)             
 1.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษาโดยมี
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 2.  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา 
 3.  วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 4.  วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 5.  วิทยาลัยมีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      
ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ซึ่งผล

การประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  92 

ระดับคุณภำพในกำรจัดแผนกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 - 

2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 - 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ประจ าปี  - 

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 

 - 

5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันประจ าปี 

 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  93 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชน  สถำนประกอบกำร 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)        
วิทยาลัย  ได้จัดประชุมครูและบุคลากรท่ีสอนหลักสูตรระยะส้ัน   เพื่อจัดรายวิชาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีหน่วยงาน  สถานประกอบการ  องค์กรอิสระ  ฯลฯ  มีความต้องการตามแบบส ารวจความ
ต้องการท่ีวิทยาลัยฯ  ได้ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน 
 

ควำมพยำยำม  (Attempt)             
วิทยาลัย ได้สนับสนุนจัด โครงการสอนหลักสูตรระยะส้ัน  พร้อมท้ังสนับสนุนบุคลากรท่ีมีช านาญ

และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  ทุกรายวิชาท่ีฝึกอบรมและวิทยาลัยฯ 
ได้มีค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีการสอนดังกล่าวด้วย 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)        
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้ 
 

ระดับคุณภำพในกำรใช้และพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำ 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน  สถำนประกอบกำร   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร   

2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน  สถานประกอบการ   

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร   

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   

5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ 1-4  
ไม่เกิน 2  ปี  ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ  50  ของจ านวนรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

  

 

 
 
 
 
  



หน้ า  94 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3  ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)         
วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าโครงการ  อบรมการเขียนแผนการสอนด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  มุ่น

เน้นฐานสมรรถนะอาชีพ   และบูรณาการเรียนการสอน   คุณธรรม  จริยธรรม  และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา  พร้อมท้ังให้ครูท่ีมีสอนหลักสูตรระยะส้ัน  ท าแผนการสอนส่งทุกรายวิชา 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)              
วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ในการจัดท าแผนการสอน  ฝึกอบรมหลักสูตรระยะ

ส้ันทุกรายวิชา/และมีการส่งผลการสอบทุกครั้ง  ทุกโครงการท่ีเปิดสอน/และวิทยาลัยฯ  มีค าส่ังมอบหมาย
หน้าท่ีการสอนทุกรายวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)        
วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา มุ่นเน้น

ฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม   จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)  อยู่ใน
ระดับ  ดีมำก  

 

ระดับคุณภำพในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 

สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพีงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา
ท่ีสอน 

  

2 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 50 – 59.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

  

3 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 60 – 69.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

  

4 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 70 – 79.99 ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมด
ในสถานศึกษา 

  

5 

สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (1)  
ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

  

 
 

  



หน้ า  95 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.4   ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)          
วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อน  การจัดการฝึกอบรมใช้วิธีการวัดและประเมินผล  ท่ีหลากหลายและเหมาะสม  และน าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปใช้ในจการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)               

1 .วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโยลีท่ีเหมาะสม 

3. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์
วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชา 

4. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

5. วิทยาลัย ด าเนินการให้ครูผุ้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  น าผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)         

ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 
อยู่ในระดับ  ดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หน้ า  96 

ระดับคุณภำพในกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - 

๒ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา 

 - 

๓ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มีการก าหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการ
ฝึกอบรมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 - 

๔ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 - 

๕ .สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน น าผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  97 

ตัวบ่งชี้ที่  8.5  ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพ 

ระยะสั้น 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)          
วิทยาลัย มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันนอกเหนือจากท่ี

ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ด้านสถาน
ประกอบการ  ด้านงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุง 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)   
 1. วิทยาลัย มีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน       
  2. วิทยาลัยจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะส้ัน   
3. วิทยาลัย มีการจัดหาภูมิปัญหาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น

ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
4. วิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ในการ

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)         

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ซึ่งผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ อยู่ในระดับ  ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  98 

ระดับคุณภำพในกำรระดับทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 - 

2. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ   ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
วิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 - 

3. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 - 

4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 - 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อการ
ปรับปรุง 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  99 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ควำมตระหนัก (Awareness)            
วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ

ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  รายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบร้อยละกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา  จ าแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)    
วิทยาลัย มีความพยายามท่ีจะเพิ่มร้อยละของผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา

ด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)         

วิทยาลัย มีจ านวนครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมากขึ้นท าให้
ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้ทักษะความรู้อย่างเต็มท่ีเพื่อน าไปประกอบอาชีพ   ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา ซึ่งผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 60 ค่าคะแนน 3.75 อยู่ในระดับ ดี 

 

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

ท่ี แผนกวิชำ จ ำนวนครู 
ได้รับ 

กำรพัฒนำ 
ร้อยละ 

ค่ำ
คะแนน 

ผลประเมิน 

1 ช่างยนต์ 2 1 50.00 3.12 พอใช้ 

2 ช่างไฟฟ้าก าลัง 1 1 100 5 ดีมาก 

3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 

- - - 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 1 100 5 ดีมาก 

รวม 5 3 60.00 3.75 ดี 
 

 
 
 
 

  



หน้ า  100 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.7  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)           
วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ชุมชน

และประชาชนท่ัวไป  โดยจัดงบประมาณสนับสนุน 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)    
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2558 

เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)          

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ  ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติ
ตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)  อยู่ในระดับ ดีมำก 

ระดับคุณภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี  ไม่มี  
1 สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปีของสถานศึกษา 

  

2 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 25– 29.99 
ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

3 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 30– 34.99 
ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

4 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 35–39.99 
ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

5 สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมทั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป 
ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

  

 
 
 
 



หน้ า  101 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.8  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม   

                2.00  ขึ้นไป 
 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)            
วิทยาลัย ได้มีความตระหนักถึงจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   ต้องมี

ผลกระทบการฝึกอบรม  2.00  ขึ้นไป  เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน  

จ าแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 

ควำมพยำยำม (Attempt)     
วิทยาลัย มีความพยายามในการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันในทุกรายวิชาอย่างมี

คุณภาพเพื่อให้ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมและ
สามารถผ่านการประเมินด้วยผลคะแนนการฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป  อีกท้ังยังมีความพยายามท่ีจะลด
จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีออกกลางคันอีกด้วย 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)          
ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  หลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันทุกรายวิชา  รวมจ านวนผู้ลงทะเบียนท้ังส้ิน  344  คน มีผู้ออกกลางคัน จ านวน 5 คน  

คงเหลือ  339  คน มีจ านวนผู้เข้าอบรมท่ีได้คะแนน  ๒.๐๐  ขึ้นไป  จ านวน  339  คน  คิดเป็นร้อยละ  
100  ของผู้เรียนท้ังหมด ค่าคะแนน 6.25 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก 
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ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนกำรฝึกอบรม  2.00 ขึ้นไป 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 

 

ท่ี วิชำ 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

ที่ออก
กลำงคัน 

จ ำนวน
ผู้เรียน
คงเหลือ 

จ ำนวนผู้เรียนที่
ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

จ ำนวน
คน 

ร้อยละ 

1 งานบริการจักรยานยนต์ 50 - 50 50 100.00 

2 งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 25 - 25 25 100.00 

3 งานซ่อมเครื่องใช้ภายใน 25 - 25 25 100.00 

4 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร Microsoft Word 

50 2 48 48 100.00 

5 
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เริ่มเรียน 

English for the beginner 
75 1 74 74 100.00 

6 ช่างเช่ือมโลหะแผ่น 44 - 44 44 100.00 

7 งานประดิษฐ์ของช าร่วยและของท่ีระลึก 25 - 25 25 100.00 

8 ตกแต่งสถานท่ี 25 2 23 23 100.00 

9 อาหารไทยพื้นบ้าน 25 - 25 25 100.00 

รวม 344 5 339 339 100.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่8.9  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)             
วิทยาลัย มีความตระหนักถึงร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับผู้ลงทะเบียน

เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)     
วิทยาลัย จัดเก็บหลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุก

รายวิชา  ดังนี้ 
1.  ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  

2.  ข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)            

วิทยาลัย มีร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้า
รับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น คิดเป็นร้อยละ  98.55  ค่าคะแนน 6.16  ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ดีมำก 
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ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

ท่ี วิชำ 

จ ำนวนผู้เรียน ร้อยละของ
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

1 งานบริการจักรยานยนต์ 50 50 100.00 

2 งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 25 25 100.00 

3 งานซ่อมเครื่องใช้ภายใน 25 25 100.00 

4 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปจัดพิมพ์
เอกสาร Microsoft Word 

50 48 96.00 

5 
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เริ่มเรียน 

English for the beginner 
75 74 98.67 

6 ช่างเช่ือมโลหะแผ่น 44 44 100.00 

7 งานประดิษฐ์ของช าร่วยและของท่ีระลึก 25 23 92.00 

8 ตกแต่งสถานท่ี 25 25 100.00 

9 อาหารไทยพื้นบ้าน 25 25 100.00 

รวม 344 339 98.55 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ 
 

ควำมตระหนัก (Awareness)              
วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถ

ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน  เช่น  ประกอบ
อาชีพ  พัฒนาอาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปล่ียนอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ควำมพยำยำม (Attempt)      
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และสร้าง

เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดท่ีต้องท าการแก้ไข
หรือพัฒนา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)             

ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์  
ซึ่งผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
 
 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมที่มีต่อกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปใช้ประโยชน์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 

ท่ี รำยกำร 
ผลกำรปฏิบัติ 

มี ไม่มี 

1 
มีการประเมินความพึงพอใจ โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อ
เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

  

2 

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99 

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

3 

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

4 

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 

  

5 

ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย 3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 

เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา 
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สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 8  ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ 
ผลกำร
ประเมิน 

8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี     ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนสถาน
ประกอบการ 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี     ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 3 ข้อ พอใช้ 

8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ดีมาก         ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ดี              ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
พอใช้         ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1) 
และมีผล(5) 

ดีมาก 

8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี     ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ดีมาก 

8.5 ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ดีมาก    ปฏิบัติ 5 ข้อ 
ดี     ปฏิบัติ 4 ข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติ 3 ข้อ 
ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติ 2 ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ดี 

8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา 

ดีมาก             ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ 70-79.99 

พอใช้             ร้อยละ 60-69.99 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ 50-59.99 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

ร้อยละ  
60.00 

ดี 

8.7 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

ดีมาก         ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ดี              ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
พอใช้         ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1) 
และมีผล(5) 

ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ 
ผลกำร
ประเมิน 

8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผล
คะแนนการฝึกอบรม  2.00  ขึ้นไป 

ดีมาก             ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ 70-79.99 

พอใช้             ร้อยละ 60-69.99 

ต้องปรับปรุง     ร้อยละ 50-59.99 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

 
ร้อยละ 

 
ดีมาก 

8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ดีมาก             ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ดี                  ร้อยละ 70-79.99 

พอใช้             ร้อยละ 60-69.99 

ต้องปรับปรุง    ร้อยละ 50-59.99 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

 
ร้อยละ 

 
ดีมาก 

8.10 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน า
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

ดีมาก         ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
ดี              ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
พอใช้         ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1) 
และมีผล
ตาม(5) 

ดีมาก 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8 ดีมำก 
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สรุปจุดเด่น  และจุดที่ต้องพัฒนำของมำตรฐำนที่ 8 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
       ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบง่ช้ีท่ี 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันระดับคุณภาพในการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.8 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป 
ใช้ประโยชน์ 

จุดที่ต้องพัฒนำ  ได้แก่ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
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ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 

4.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน ได้แก่ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558  สรุปได้ดังนี้ 

4.1.1 มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้  ท่ีด ำเนินกำรได้ในระดับ ดีมำก  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 
  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 
  มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1, 5.2 
  มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 
  มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 
4.1.2 มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ ดี  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7, 1.5 
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

  มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 
  มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.5, 8.6  

4.1.3 มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ พอใช้  เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.11 
  มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 

4.1.4 มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ ต้องปรับปรุง เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี .......ตัวบ่งช้ีท่ี ......... 

4.1.5 มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ที่ด ำเนินกำรได้ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี .......ตัวบ่งช้ีท่ี ......... 
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4.2 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของ
แผนงานโครงการ  กิจกรรม  สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 4.2.1  แผนพัฒนำด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 2. โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 3. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
               (V-Net) 

5. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาวิชาชีพ 

 7. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 8. โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด 

 4.2.2  แผนพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี พลเมืองโลก 
 1. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ครู-นักเรียน 
 2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายนอก 
 3. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 4. โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 5. โครงการตอบปัญหาทางวิชาการวันสุนทรภู่ 
 6. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
 7. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 8. โครงการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้รอบบ้านแม่ 
 9. โครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวา มหาราช) 
 10. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
 11. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจประชาธิปไตย 
 12. โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 13. โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 14. โครงการสร้างความตระหนักเพื่อป้องกนัการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุน่ในสถานศึกษา   
(Stop teen mom) 
 15. โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท 

 16. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
 17. โครงการวันไหว้คร ู
 18. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
 19. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า และเทคนิคการท างานเป็นทีม 
 20. โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด 
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 4.2.3  แผนพัฒนำด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม 
  1. โครงการพี่สอนน้อง 
  2. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
  3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
  4. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  5. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

 4.2.4 แผนพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำร สถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน 
 1. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 2. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาการบัญชี 
 3. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4. โครงการจัดหาวัสดุ แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 5. โครงการจัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรระยะส้ัน 
 6. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 7. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายวิชาการ 
 8. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 9. โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
 10. โครงการจัดหาวัสดุในงานบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
 11. โครงการประชุมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 12. โครงการอบรมสัมมนาครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและครูผู้ควบคุมการฝึกนักศึกษา 
หลักสูตรทวิภาคี 

 13. โครงการจัดกิจกรรมการสอนเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามแผนฝึกอาชีพ 
 14. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 15. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 16. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 17. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  
 4.2.5  แผนพัฒนำส่งเสริมสนับสนนุให้มีกำรจัดสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย
และโครงงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำชุมชน สังคม 
 1.  โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

 4.2.6  แผนพัฒนำสถำนศึกษำมีระบบประกันคณุภำพสถำนศึกษำอย่ำงมีระบบ 
 1. โครงการพัฒนาระบบงานประกนั 
   
 

4.3  สิ่งที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
4.3.1  ความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน 
4.3.2  ความช่วยเหลือจากชุมชน ต้นสังกัด สถานประกอบการ ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
4.3.3  ความช่วยเหลือด้านวิทยากร ในการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษา

อื่น ๆ 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 

  



หน้ า  113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
  



' 0 QJJI::llr, QJ -=1 QJ 

1'11G1~1'VltJ1aEJnTHl1"!1'V'I€llJ'V'111 

~ I!> bl!>ll!:l<t<t~ 
~~B~ ~~~~~l'lru~m~11m~nTrth~n-ul'lrufl1'V'Ifl1EJ1-ui'VlEJ1~EJm~m~'V'Iel'11'V'I11 ('V'I.P~. l!><t<t~-l!><tbl!>) • 

~1EJm~'V1~1~¥imnfim~1~nTvl-u~n.om~'V1~1~11~1tJ~~uu 'VI~nLnru'fi ~a~i~m~tl~~n'Uf'lOJfl1'V'I 

m~¥imn 'V'I.PI. l!><t<tm 1~EJ1'U'VI111~ I!> m~tl~~fl'UI'lru.fl1'V'I.fl1EJ1-u-ueJ~Gim'U~mn £'11-u~ I!> m~m~1¥im.i1 .zieJ 1!.>1!> • 
~~u 1 ~Gim-ufiimi1eJ1~1~f1'1i1~~ 1~ih~uu m~tl~~n'UI'lru.fl1'V'Ifl1EJ 1 'Ul'l111'V1Gi'mnru'fi ~~a~~ 'U"Jtlfitm L~EJ"Jnum~ • • d.J 

tl~~n'UI'lru.fl1'V'I.fl1f.J 1 -um~B1~1fiif1'1i1 i'VltJ1~tJf11~eJ1~'V'IeJ11'V'I111~L~~L ~'UI'l1111~1~ru~~mh1 L vJe1 1 ~~1L il-u~1-u ~1-u 
• v 

m~tl~~ n-ul'lrufl1'V'Ifl1u1 -uG1m-u¥in'li1 nti~~~'Vlfifl1'V'I ~~-ue1 ~~~~~~'~ru~ n~~11m~m~t1~~ n-ul'lrufl1'V'Ifl1EJ1"' • • 
"" ol ·u ~ ... '1t13 Gitn'UP!fl'\i1 u~~\11 f11~!"lf1'\i1 l!><t<t~-l!><tb<9> ~~l'leJ 'U 

ii'Mu1il~-1d 

... 
h 'U1tJ"IJ1qJ"IJf.J 

GTI. 'U1~G111M'V'I~ 
q ... 

((. 'U1m!Lflf.J~l'l 
\1 

<t. -u1u~ru-B'u 

o. 'U1tJ1~~rutJ'Vlo • 
V4 

~. 'U1~Gi~'V'I"IJ~ 

~. 'U1£teJnL~"!1 

... ... " 
el'U'Vl~"/jf.J"J~l'l'U 

\!"!1~11 
<!I 

~'U'VI11'U 
.... 

~eJ~Vt'U 

fleJLlil~'!J 

~l'lG111'Vl~ • 

.... .. 
n~~11f11~t:.~'Vl~~l'lru1l'll 

\1 • • 
.... ... 

m~11m~t:.~'Vl~~l'lru1l'll 
\1 • • 
.... ... 

m~11m~t:.~'Vl~~f"lru1l'll 
\1 • • 

.... .... 
m~11m~t:.~'Vl~~l'lru1l'll 

\1 • • 

@). ~ l'll'U1~~uu m~tl~~ n'U f'lOJfl1'V'Ifl1tJ L'UGim-u¥1 fl'li1l'l111f1t) m~'Vl~"J\1, 

1!>. LL~~~~I'lru~B'Um~11m~.Wl'll'U11'lrum'V'Im~fiin'li1 l'lru~eJ'Um~11m~~~l'l111l'l~1lilGieJ'UI'lrufl1'V'If11~fiin'li1 ,. " .. " 

0 A. QJ Q,/ ~ ~ 

~1L'U'U\11'UI'I111L~t:.I'U'V'Il'lJ'U1f11~\l~f11~Pifl'\i1'UeJ\IG1tn'UPif1'\i1 

((. n1 n u~ ~m11 n1~ ~1~ il-u~1-um~t1~~ n-u ~'~ rufl1'V'Ifl1u 1 -u Gim-u fii n'li1 1~u n 1 nu~ ~lll111 m~vh~ 1'U'lleJ\I • 
Ql eli .Q, ~ 

l'lru~eJ'Uf1~~11fl1~'V'Il'll'U11'lrufl1'V'Ifl1~P~n'li1 l'lru~eJ'Um~11fl1~l'l~l'l1111'1~1lilGieJ'UI'lrufl1'V'Ifl1~Pif1'1i1 ~a~ , , , Ill 

I'IOJ~eJ'Utl'l~l.lf11~tl~~ d)'UI'IOJ.fl1'V'I.fl1f.J 1 'U • • 
<t. L ~'U"IJeJ'Ul.l1l'l~~1'U m~tl~~ fl'U 1'1 OJ.fl1'V'I fl1 tJ 1 'UG1tn'Ufiifl'li1 LLa~U1 LGi'U eJ 1'10.1~ m~l.lf11~l'Vlf.J1~f.J ... . 

..r~il1~1'lru~m~11f11~m~-run1~LL~~~~tllj'tWi'VIti1~~1um111L~uG1a~LLa~Lfi~tl~~ 1u"IJti~mh-u~1l.l LLa~ 
~1"1jf11~~eJ 1 tl 

/():~ 
( inm)1'V'I~ 'VleJ~'U"IJ ) • 

tl~~o1'UI'lru~n~~11f11~i'VltJ1~tJf11~eJ1~'V'Iel11'V'I11 

----------- ----



. t'·:·--~--'.'!''"" 

~ /'Vt}Jjg/ .,..,, <"'M ; 

t.:.~:.~.~-1 ~·-' ·~ 
~-"l"t!~, 

--·~~-~-----"~ ,..... ~~ --~ ... ·~-,_ 1\ 

Lt~~B~~LB~LUa~La~t~LUatnLB~ n p;:,r n ~ o"' 

• • ( ~~m~~l! g~aru~!.WLn ) 

/'tl Pl'l'G! naLanu ow ~nt ru t-~ 
n F' ~ ~ 

fl.t B~~LU~L!. 

~~TI ~t!.nt~B~!\P.ap!.f1.~~,~~,,~~~a~,~LUmt~~L!-III.~gf1.&-~t-~,,!.LUfl.,~~1¥!'1LU~~W~ru~~1 p.t-r 

• 1\ 

LRU~rLLU~t-BU.ntaLlJ~LU'ru~n,V~!.fl.~LUB~H~L.lA~~ 'Cit 
. "" LRU~rLLU~N3.U.ntaLU'~LlJru~n,V~~f1.~LU~t-f1.t~~~,mL!~1~L~L.lA~~ '® 

... 
f\t-14L1.l.f\1411 K ... f" II ... 

l ~ • 1\ • • a~tbnYaLn ·w® r tLUnL~~l~~·~ntLU~tW~B ~u~a1w~ 
..... "' "' "' • 

~LUrLLil.~,~~,,tLU~!.WrLB a~tt-Bm ~~l!P.nt-Ln ·Cit® , ... 
ff ~LU~~W~B ut ,~!.f1.ruttt rut!.~t~tL~t-Ln '®® ..... 
~ tLU~tWnB a~w~~ru~ unu.~~~tL~t-Ln ·o® , "' ,. , ... 

• ... 
~ !.LU~ttUrLB au.L~~, ~~ll:ruaLn ·;;." ,. ... 
*LU~tWnB 

1\ 
n~,L~ ~~t~~~aLn ·p 0 r ... 

~ 
• !.LU~~WnB ~ntt-~ ~~~~aLn .,., .. • tLU~tWrLB ~t-t~B~U t~ntu.~,tL~t-Ln ·c. 

" 
I 

" .. • 
1\ 

!.LUfl.BU~t[l.rLLU~n~,,t~tLU~tWnB t-B~~Il., ~~tlJaLn ·l' ,. .. • ~lm~tL~t-Ln ·::D tLUfl.BU~tfl.rLLU~n~,,t~tLU~tWnB t-B~n~LB ,. . .. • ~ JVYI'I)I tLU~~WrLBrLL.Q~t[l.t-B!. ~nL~ng t~~t~t-Ln ·w ... ....... 
» tLUrt!.WhB~LQot[\OBt ~~~~nl! ~~1\J'BaLn ·Cit .. ,. 

• • tLU~tWrLBrLL.Q~t[l. t~~~~l! g~aruttwLn ·® 
"' 

t!-fl. t B~t-~ ®c.l>Cil-Pl>l'G! LRU~tLUflL~~~fl. ... • • • LRU~tLU~LlJru~Ln~~tLU~ttUrLB~ru~t-~t-~TIBil.t-~ ~LlJ&~~~~fl.~ LRU~rLLU~ntaLlJ~LlJru~n,V~tf1.1LU 

rLL~rLLt-rLG1L~~ l B~ 1 tL~Ut-~fb~L~~Lt~rL~1~~1~t Lt~~~~~LB!.LUa~W~~ LRU~t~LBtLUn l auJ~Ll!ru~rL,V~1f1. 
tLUfl.,VW~1~gf1.trL11~~11 1bruU1U~III.~L~ntaLlJ~LlJru~n,V~tf1.1LUfl.fl.~t~~l~~LRU~t~LBLRU~nLU~~lh,~!, 

• G!Cil BJ!t LRU~t~LB!.LU Cit ~nt~ LRU~rLLU~t-Bil.rttaLlJ~LlJru~n,V~~fl.tLU Cit ~t~lll.nta~l '-"l'l'G! ·~·~ LRU~tLU 

~Ll!ru~n,V~!.fl.twa~~~,, lbruu,u~111. n.n.~!.at~L~t-t!.~~w{ju~n~~~.L~~ttLU&LRU~t-tt~~wat~ 

(G!c.l'G!-~l>l'G! -~-~) Lt~~~~~LB!.LUa~W~~LRU~!.LU~LlJru~Ln~~!.LU~~WnB~ru~t-~t-~,, t-B~, 

~l'l>COV '-"C.G! ~ f' 

Ll~~B~~LB!.LUa~La~tt-~L~ n I=' re ~~ o 

--0--~-



. .-~'\·· ,. /l'-.... j "'· 

.-~·---·-·""--

l,L,IV\1 ~IYb=l..~!:Jl,Uta~t....IOVb~!Jl..Uictt...l bl.r~J..d 

• • ( ~tA.rt!J~& .QtA.flm~u .. !lLn ) 

/v ~l>l>Ci\ nllL!lnu ow tA.nt m t-IJ , p f& ~ 

fl.tB~~LUU.L~ 

;:~Tl llt~nt~B~!\U.fll;:~f\~\J,;:~Tl;:~IJ!l~,llLtlelfltj!~L,t\111.~gfl.t-~t-~,,~LUn.~J!1i1~LUil~W;:mlel~t _p.t-~ 

;:nTIBn!J,Bil.ll@~M.IlL~~~&t~~~LU~tmLt-llL~ ";!) 
"' ,.. ... 

Lf"l.U~nWIJ ... 
t-Bil.f;!;L~;:~f\~Lu~gfl.nt~m;:~Tl LRU~~LU~~~LULnrM~ni':ITlllL~nLt-~gf\~LUilL~~~&t~~~LUn!J.,L~ ·w 

n. 
Lf"l.U~nLij!Jt-Bil.nLt-n!},L~~LUll.BIJ&t~~llL~~~ ~lA.,!}B~~L,lA~~ "Cil 

!.LU.QtLnrMM.;:~TlBilt-B~lel,t-L~IJ U@~,t-LlA.~nii1.LU;:~,,nt:l11t-Lt P., I'& Pfi' 1$ P o 

A " '-1\ 
1L Ut-@ ~llLtlei::I:;!TlLM.IUQ.M.L lJIJLPl.U~t-@~fl~ll:;!lelleln.ilLtnt; ,WL!;;!leln,;:I:;!Tl 1lei~Tl~IA. ,Q.::!;;!TlLf"l.U~ Lp.::n Tl "<§> 

• n. • 
~LUnLil.l:;!,!ltU.t';l::l:m~LUiltWnB ,,.. 

r
~ ~LUnLil.l:;!,::l:;!m.LUrt~W~B 

~ ~~ ~LUil~~U~B 
~ ~LUil~WnB 

• rJ)1 ~LUil~WnB 

~~LUil~WnB 
~ ~LUil~WnB 

\ . .9c-{ ~LUil~WnB 

M /VY1J:J ~Lurt~whBnLg::~f1.t-B~ 

67J } ~LUil~WnB~L.Q::~f1.t-G~ 
~ ~LUil~WnBnL.Q::~f1. 

llrt~c-em Jl IP 

• ~u::!l~wn. 
...... "' 

ut ,::tf1.m~tt 

llleiLLJtA.!Jm~ 
Jl "' "' 

llU.Lil!J, 
"' 
n~J,L~ 

~ntt-IJ ... 
~t-tll@I:;!U 
J1 I 

~nL~ng ... 
t~ttA.n& 
... "' 

• ~lA.Il!J~& .. 

llt&n.hc-Ln "(§)(§) 

""' 
!ln.fungflLn ·o(§) 

"' "' 
mttM.~~tL!Jt-Ln ·if> 

unn.M.rtM.tL!Jt-Ln -~ 
Jl "' 

l:;!~mllLn .,., 
"' n. 

~!Jt!J~M.IlLn ·" 
r"' 

~~rt!JilLn ·l> 

ttA.ntJJ.M.,tL!Jt-Ln ·;IJ Jl ... 

tn.M.t!Jt-Ln ·w 
"'"' 
U.~,\J'BflLn "Ci\ 
• .QtA.flmttwLn ·(§) 

pt-~~l.i\M.t! 

t!-f\ t B~t-~ <§>~Ci\-~l>l>Ci\ Lf"l.U~1LUf;l;L~::tf1. Lf"l.U~tLU 
"' • • • M.LlJfU lelll.BIJ& tt~llL~~~tLUil~~ UnB::mlelt-~t-~,, Bll.t-~ M.Llf£tA.~:: 1f\~ LRU~nW!Jn t ll LlJM.LLJmlel n,V ::tf1.1LU 

... ~ . nLj!f\Lt-n!J., L~~ t B~, tL~Ut-~fll~L~IlLtlelngpt-~,J!t LtM.Il~M.~LBtLU!l~WlA.~ Lf"l.U~t~LB~LUn t llLlJM.Ll.ffUleln,V::~f1. 

~LUll.UWU1 ~n,ljn. tn Tl ::~Tl lbn1U1UI:;!II1.11L~n, llLlJM.LLJmtJnu ::tn. 1LUll.ll.::trtll1., ~&LRU~tU.LBLRUI·AnLij!JM., h::t ftl F' vn ...,.1 ~ , n It , I v fl=i'l'l l. t& lP P Si 11 lt 
• G!Cil B~ Lf"l.U~t~LBtLU C9\ ~nt~ Lf"l.U~nLij!Jt-Bil.ntllLlJM.LU'mleln,V::tf1.1LU C9\ ~trtltl.ntll~l Wl>l>Cil ·~·M. Lf"l.U~tLU 

M.LU'mtJn,V::tf\~LU£~::1:;!,, ~mU,U~Itl. ll.ll.::Wtj!L~t-t~tA.::WUU~nii1.LlJJ!t~LU£LRU~t-t~tA.::Wfltj! 

(Ci\~Ci\-~l>l>Cil ·~·M.) LtM.Il~M.~LBtLU!l~LillA.~Lf"l.U~tLUM.LU'mtJn.BIJ&tt~llL~~~tLUiltWnB;:mlelt-~t-~,, t-B~, 

~l>l>G)!,l>C\Ci\ lA. 
I" 

LtM.IlBM.U.LB~LU!l~WlA.UIJLlel 
"" p I1J ~ ":' 0 

0 



' 0 Q.l~ Q.l ,q QJ 

fl1G1-31'Vl£J1"£JnTHJ1"11VlmJVl11 
..I 
'VI l!lo&11!J<t<t~ 

~~eJ-3 LL~-3~-:Jflru~eJ'4n1111nT~'IJ1~LlJ'Uf'lOJil1Vl.m£J 1'U1'Vlm~vnT~eJ1;1Yle1'11Yl11 (Vl.fll. l!l<t<t~-l!l<t:OI!l) 

~1£Jm~'Vl11-3~mn~m11~n1'VI'U~n{lm~'Vl11-:J11~1£J1~'U'U 'VI~n~nru,l LL"~15m1'1J1~tl'Uf'lOJil1Vl 

m1~m~.n Vl.fll. l!l<t<tm 1~v1'U'VI111~ l!l m1'1J1~tl'Uflru.fl1Vl.fl1£J1'UoueJ-3G1fi1'U~m~n 6'i1'U~ l!l m1eJ1;i1~m~.n oiieJ l!ll!l • 
1~u 1 'lXG1m'U~m~1m;l1~m~1..ij~ 1 '\Xih~uum1'1J1~n'Uflru.n1Vl.n1v 1 'U\J111l'VI~mnru,l LL"~ LL 'U1'1Jnu~h~v1num1 • • ':..I 

'IJ1~ n'Uf'lrum'rl.n1v 1 um1m~ih ~m.~11'Vl£J1~vm1m;J..,ei11Vl111~L~-3 L ~'Ufl1111~1~qJ~-3na11 L Yl eJ 1 1X~hLil'U-31'U ~1'U ., 
m1'1J1~n'Uflru.n1Ylm£J 1 'UG1fi1'U~m~1 i1'1J1~~'Vl~.n1Vl 15-3oueJLL~-3~-:Jflru~eJ'Um1l.Jn11U1~ LiJ'Uflru.fl1Vl.fl1£J 1 'lJ 'IJ1~ lil1tl • • • 
n11~n'l~11!l<t<t~-l!l<t0<9) ~-3~eJ1'1Jd 

Gl II .,j.., J' 
3J'VI\J1'VIfl~\J 

<9). 'U1£J1110J£J'VILi • 

..,.,. 
bll. 'U1-3G11Vl"ll1 

a:. 'U1-!!G111..ij'U~11 

<t. 'U1£J'I!'U'Vl1~ • ... ~ 
b. 'U1-3'U"ll~1£J • 

"' ""' ~ rrl. 'U1£JVl'U1'Vl£J 

~\J1G11l'V11 • "' .,. 
~'U'Vl1fll1 

Li'Ufii1'U~ 

L~~qj~"U 

<9). ..ij~'Vi'1 LL(:.J'U n11U1~ LiJ'UL~"~ rl1'VI'U~L 1"1n11U1~ L:U'U 

h ..ij~vh~iieJ m1'1J1~ tl'Uflru.fl1Vl.fl1£J 1 'U"UeJ-3G1fi1'U~m~1 
'IJ • 

fl'U m111n11~1 LL 'Vl'UG1fi1'UU1~ n fl'Un11 • 
fl'U m111m1~1 LL 'Vl'UG1fi1'UU1~ n fl'U m1 • 
fl'Un111ln11LL"~L""U1'Un11 • • .,, 
fl'4n111Jn11LL"~~"ll1£JL""U1'4fl11 

m. ..ij~'Vi'1Lfl~ eJ-3iieJ n11U1~ LiJ'U flOJ.fl1Vl fl1 £J 1 'U"tlfl-3G1fi1'U ~ m~n • 
Ill " Ill 1 Jf ol ""' 1 ~ .. ol ""' a:. G111-3fl11111 fl1111L"U1 ~ LL"~"'ILL~-3fl11u1~L11'UflOJ.fl1Vl.fl1£J 'U"Ufl-3~fi1'Urlfl~1 LL"~~nru'fln11u1~L11'U 

'IJ • 
I ~ Ill ..I f.' 

LLflfl'l 'Uflmn1"Ufl-3~fi1'UI"Ifl~1 LL"~(:.JLfl£J1"Ufl-3 
'IJ • 'IJ 

<t. ~1L U'Un11U1~ LiJ'UflOJfl1Vl.fl1£J 1 'U~fi1'U~fl~1 • 
o. ..ij~'Vi'111£J-31'Um1'1J1~ LlJ'UflrumVlmv 1 'UOUeJ-3~m'U ~ n~1 L~'UeJ ~ eJflru~ m111m1'1J1~n'Uflru.n1Vl.fl1£J 1 'lJ • • 

~-3d 1 1Xr1ru~ m111m1m~i'u m1 LL~.:J~.:~un~'VIu1~~1 £Jfl1111 L~v~"~ LL"~ Ln ~u1~ 1v"llti~ eJ6'i1'U1111 LL"~ 
11"lln11~fl 1 'IJ 



หน้ า  114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
 

 
 
 

 



0 

t11LU1 

ri1i\J iVIa1"'Vf111B14liweJ:ucw'J1 
~ ~ J 19 !l!J<t<t~ 

L~eJ\1 LLI'i'l~'lf"lru~m11ln11~1L'W'W1f"l1\lfl11eJ'U111,L"B'I'll!j'Uilm1 
"fl11oWWJ'IJ1GH'l1'1JPl fl'~1~111111~1~1'1Jfl11el1"81Pln~1~ 'W. Pl. l!:><t<t<t" 

"' 

~1vm~'Vl11'1Pln~n5m1 1~nTYI'IJ~n4J.m~'Vl11'1';h~1V1~'U'U Vl"'mnru'ti' LL&lti5m-s'll1tn'IJ 

f"lrumwm1Pln~1 w.PI. l!l<t<tro 1~v1'WVI1l"l~ a:: m1'll1tn'IJf"lrumwmv1'W"lleJ'16H'l1'WPlm~n ~1'1J~ 1!:> m1m"t11~n~n • • 
-iJeJ I!> I!:> 1t<tJ1 ~~fl1'1JPln~1e31"81Pl n~1:ij'~ 1 ~iht'U'Un11't.l1t n'W!1Wfl1'W.fl1 V 1 'IJ~111VI~ mn ru'ti' LL&ltLL 'IJ'J't.J ~'\J~ 

L~V1n'Un1 1't.J1~n'IJf"lW.fl1'W.fl1 V 1 'lJ n11el1"t11 pf mn \11'1J't.J1t n'IJ f01W.fl1'W LL&l t111~1~1'1Jfl11Plm~n 1~L~\I L ~'Wfi'l . . ... 
fl1111~1~fY~'~nri1"l ~'~i~1f"l1'1m1eJ'U111L"B'I'lln~m1 "m-s<WWJ'IJ1~m'WPlm~n~111111~1~1'1Jm1eJ1"81Pln~n w.P!. 

l!l<t<t<t" L ~eJ~~1\If011111~ f011111L-if11~ ~1'1Jn11'll1tn'IJf"lW.fl1'W"lleJ\I~fl1'1JPln~1 Lbf'ltb tJ'IJLL 'IJ1'Vl1'11 '1Jfl11~1 L -Q'IJ\11'1J 
~ . 

LLf'ltoWWJ'IJ11t'U'Um1'll1::n'IJflrumw"lleJ'I~m'W Pln~11~mh'l~m ~eJ'~ ~'ltT'W L ~eJ 1 ~m-s~1 L U'IJ'I1'1JL tl'IJ 1 't.l~1 Vfl1111 • 
L~V'U~eJV i'Vlm"'v., ~'ILLI'i'l~'lflrutm11lfl11~1 L U'IJ\11'1J~'I~eJ 1 'llif 

(9). fltu::m·nm1'aeh1J1fJn1'1 

®.® 'IJ1Vd11WV'Vlf5 • 
®.1!:> 'W1'~~1W'tl~ 

®.ro 'IJ1V~~ ... 

1!>.1!> 'IJ1\1~11L'W'ti~'IJ'Vl'f 
.., .!. 

l!l.ro 'IJ1V'Wf'l~1~~ 
" 

h<I: 'IJ1V~11R~ 

l!l.<t 'IJ1'1~11ru~5m'l1 ... 

o'IJPI1'1J~ 

i'Wni6w1 

~:::1~'1J5 
"' .. L1leJ\1111V 

'll1to1'1Jn111ln11 

fl111ln11 

fl111lfl11 

fl~ 11l fn7tbf'l~L~"!t1'1J fl11 

'll1tf51'1Jfl'S':i1lfl11 

fl111lfl11 

fl111lfl11 

fl111lfl11 

• 

n111lfl11 

n111lfl11LL&ltL&l"lJ1'1Jfl11 • 



1..h~ 51'U f)"j~~..Jn1'~ 

m~l.lm~ 

m.m 'U1-:Jfl"'1~~ 'VIeJ,:JlijU f11~lln1~LL~~L~"ll1'Un1~ • 
fi1'MU1i1 liji'IL\Vl~CJll l~~l'f~ellle.Jfl~1 LL~~I'IelflUJtl~~~u1 ~~'JCJ.:J1ll L\Vl~CJlJLn1t~1'VIfU~LoD1~'Jll 

~ ~ 

Lf'l~.:~m~ LL~~~I'Ithti~1'Uvru1L'JVi ru ~el.:~tl~~"qlli'W 1!:> mf'I1~L'W"'1~f\Vlul!:l 

~.@) 'U1..:!~11ru;JITCJ1'11 
"' 

~.l!J tt1~"'11\111ru • 

tl~~51'Ufl~~lln1~ 

m~llfl1~ c::::A ,.:r' 
~.m 'U1-:J~111'11'J~~'W'VIi -w.:~,;'VI1 m~llfl1~ • 
~-~ 'U1.:1~1'J6qj'!l'Ufl lij'U'VI'U~ l~\Vl f11~llfl1~LL~~L~'t11'4fl1~ 

'Yi11nbi1 liji'I'Yl1 LL uu'WeJfllm~~.:J'VI~ t iia'U LLt;l~fUt;l.:J'VI:: t Vti'UUf'l m fl'.i~L -D'1fum'.ielU'.ill • 

<t.Cil 'U1.:1~1'J'W'.i"'1'Ufl 

<r.l€1 'U1tlf'I.:JPifl~ 
.Q, ~ u r: oCIII 

tl'.i~51'Un1'.illfl1'.i 

m~llfl1'.i 

<t.m 'U1.:1~11'VI'J1'U'U'VI ~.:J"lllJW f11~llfl1'.iLL~~L~"ll1'Ufl1~ • 
'ri1'MU1i1 U'UVinm-w\Vl~eJI'Ifl1'.ieJU'.ill LL6'u::~1 L'U'Ufl1'.i~1'Url5m '.i\Vl~eJI'Ifl1'.ieJU'.ill 1 ~L tl'U 1 tl\Vl1ll 

vrll1 mh~1'U ~'~ m'.ivTl~ i l'lv'h H 

... .. 
b.Cil 'U1.:1~1'JL'W"'1'.i'U'VI~ - .. ~ ~ 
b.l!:l 'U1..:J?f111'111l:t';l'U'VI~ 'W.:J't!}m fl'.i';Jl.Jfl1~LL~:::L~"ll1'Ufl1"'l' • • 

'ri1'MY1i1 ~1L 'U'Um~B1'U'JCJf'l11ll~~~'~1flfl1~L iJn~1CJL~'U 1 'U lf'l'.i.:Jfl1'.i 

0 If ... 

f!1'M1..!1YI 
1 ~f)~ 1 'U~.fl1'W'W~e:Jll 1 i 

~. f'I~O~~~n1~R1~~1U~1\'IU::: 

~.Cil 'U1.:1~1'J~~'W'.i'.iW 

~.l!:l 'U1.:1~1TU'W1'W~ ~"ll'U1'.ifi m~llfl1'.i 

~.m 'U1CJ~..:Ja'.iW 13Je:J~ fl'.i'.illfl1'.iLb~~L~"ll1'Ufl1~ , , v , 

ti'l'MY'li1 L\Vl~CJlltn'UYn'VI'W~iVtm~CJ., 1 ~'Wfflll 1 eH~1VI1'urn1tll]m1.:~1'U 



... <( 

~.@) lJ1.:!~11'W:IJ'W"'I'l.ln 

~-~U1.:!~11lJ1~1~~UJ 

~-tTl u1.:~~11L"!J:wru~.i 
.. <( 

~.<S:: lJ1.:!~1TVI111.JlJ'VI 

th~51um~:wm~ 

m~:wm~ 

m~:wm~ ,}if 1J 
m~:wm~ 

@'JO.@'J lJ1CH'I:IJ~~ 

@'JO.~ lJ1.:!~11GqJ"'!Un 

.. 
~.:J11.J~ 

lijlj'VJlJ~ 1~t'l 

th~51Um~:wm~ 

n1~:1Jfl1~LLG'l~LG'l"!J11.Jfl1~ • 
0 II ,c:l Q.l 0 ~ 9.1 ~ IJ'V tJ i.f 4V 

'VI1'M'U1YI ~~'VI111Jll'Ut'l~ ~ Vlfi'U~ L "!J1~'Ufl1~€l'U~:IJ 
• 'U 

ee. flru::n1'UJn11~haal'l.J~aua::tJ1::wu~a 

@)@).@) lJ1tiW~'WG'l L~:W1"1itl th~511.Jn1~:1Jfl1~ ... 
@)@).~ lJ1.:!~1111~ru BlJ~~tllJ m~:wm~LLG'l~LG'l"!J11.Jfl1~ • • 

'Vi,..,.y,;t 11-:JLL~u ~1Luu.:~1u lij~'Vi1Lfl~a.:~iia lum~,h~Lnu LLG'l~~~'IJ~G'lm~~1Luu.:J1u 1-M~'IJLL 'U'U 
• 'U 

"!lm~a~~iifi11:WL~a~a LLG'l~~1ti.:J1ULi~mu~m~1'VI~1'U 

~JI,.., .'1 ' ..ll,....... 's., ............ ...~.... .. ... 
'VI.:JlJ ~ VlfiUJ~n1~:1Jn1~~1tlt'11.:! 'l 'VIL~~'Un1~Lbt'l.:Jt'l.:Ju{J'Ut'l'VIlJ1'VI~1tlfi11:WL~ti~G'l~LbG'l~Ln~ 

'IJ~~ Ltl"'l'li~mhu~1:WLLG'l~~1'Ylfl1~~a 1 'IJ 

. . 
~~ fll 1cuVi frl L~el'lJ til~1Rl.J Vtfll. l!?ct<t~ • 

(1.J1CJ1~~UJCJ'VI5 ~{9l~:IJ'V11) • • 
vo .c::. Q.l .q v 
~811.J1tlfi1~1'VIti1G'ltlfi1~81'Yl'W€l:IJ'W11 
" 



f\1~ -:J 1 'VI en~ EJ n!)e:dilvfel'~vr"J 1 

~ oiiltvrf.rf.r;f. 

b~e:J-:) bbl1i-:J ~-:JI'i!W~ f11'j~ n1)~1 b ihJ Ll'il)-:J ni)~~'W 1'UI'ilm m b ~e:Jnl)tb~ n'WI'il Wfl1~il1 E) 1 'W?ftn'WPl n'l!f1 
' ' 

~1v 1'VIv1~EJm)e:J1:iJ~er~~111~~~'¥1111'il)-:Jm'j~~'W1'UI'ilmmb~e:Jm'jtJ'j~rr'WI'ilrufl1'Vl 
' ' 

fl1EJ1'W?ftn'Wbb~~Pin'l!f1~-:J1'Wtl)~n'WI'ilrufl1'Vl~'W 'j~VIl1-:J1'W~ (9)\v - (9)Q1 ii'W11'il~ tvrfrfr;f. ru 1'VIv1~EJm'j 
'V ' "' oC:II ~ 0 1.1 ~ 

e:JI"ll~'Wfl~fl1?f'je:JEJ 'W'W 

b~e:J 1 ~m)~1 b 'il'W 1m-:Jm'j~-:Jn~1l 'tJ'j'j~~1~1~t:ttJ'j~?f-:Jfi bb~~b ~e:J 1 ~u-:Jbn~t:-J~~ bbn'VI1-:J 
' ' 

)1"lJm'j1'VIEJ1~vm'jm:iJ~er~~l1 ~-:Jbbl1i-:J~-:Jflru~m)~m)~1vi111-:J 1 ~-:JI1ie:J 1 tJ-d 

CO>.flru~m'l:un1'lehu1~n1'l 

')PV'p) 
(9).((' 'W1-:l'4"ll"il~6 biie:J-:J'j~6 f11'j~.Jn1)bb~~b~"111'4n1'j ~~~f 

0 ill d 11.1 0 Q let 0 0 I t}l I 

'VI1V!lJ1'VI V!fn u)n'l!f1bb'W~'W1 bb~~e:J1'W1VI'il11~?f~~lmbnl'ilru~m)~n1)w1EJm-:J 1 ~~e:J~"il'W 
eJ1'W1Vm1~?f~~l n 1 'Wn1)~1 b'il'W-:J1'W 1 ~b U'W 1 tl~lVI'ill1~b~V'U~e:Jv 

ID.Ftru~n'l'l:Un1'l'Am~1~-!11'1J 

®.<9> 'W1Ve:J.fib~"ll 

lv.lv 'W1-:J?f'j~"lj~ 5'WP11'W&i f11'j~n1'j 

lv.GTl 'W1-:J~'IT~m ~'W'VI'W~ L?f~ f11'j~n1) cf..rfM .... > 
<H <0 ~ 7 tXhkll~( 

\v.((' 'lJ1-:J'4"lJ"iJ'jEJ b~e:J.:J'j~Ej fl1'j~n'l'j~~b~"1J1'4n'l'j ·~v • 

0 ill d Q I 0 "" Q I ... .'1 I 1 'VI1'VIlJ1'VI u)~"IJ~ 11.:1 bbt:-J'Wnl)mb 'W'W-:J1'W u)~?f1'W-:11'Wn'UI'i!W~ m)~n1)w1V~1.:1 1 'W nl) 

~1b'il'W Ll'il)-:1 ni)Pl n'l!f1~-:J1'Wb ~e:J~~'W1'UI'il~1f11b~m n'Um)'IJ)~n'WI'i!Wfl1'Vlfl1EJ 1 'W?ftn'WPln'l!f11 ~~1b 'il'W-:11'\J 
'V ' ' 

b U'W 1 tl~lEJI'il11~b~V'U~e:JEJ 

"" ~ 
6Tl.(9) 'W1.:16'11lb'V'l"ll)'W'VI) 

GTl.tv 'W1-:J?f1lrutJ.n"ll f11'j:J.Jn1)bb~~b~"111'Wn1) 

' 
'¥11V!U1~ eJ1'W'dVI'ill1~?f~mnm)b un~1V b~'W 1 'W Ll'il).:Jnl) 1 ~bU'W 1 tlm~)~btJEJ'U)1"lJn1'j 

... "" cs::'.<9> 'W1-:J?f'j~"lj'j 

cs::'.lv 'W1V~.:Je:J)UJ 
' ' 

'IJ)~o1'Wm)~n1) 

f11)~n1) 

f11'j~ nl) bb~ ~ b~"111'W nl) 
' 

0 "' d 
/'V11VI'W1'VI ... 



vl1'VIY1~ ~~ b~~m.JtJ1'UV'I1'VI'U~vtt m 'U nTH~'U'vn.:~1 ~ew "l 'U61il1V'IV'I~m.J 1-d'.:~1'U " . 

ct:.flw::n'5''5'11n1'5'~1EJli'lltle..~aua::tl'5'::bij'Ue..~a 

b.@ 'U1tJru~V'Ia b61~.nia 'IJ'5'~u1'Um'5'11n1'5' ... 
b.\!1 'U1'161ir~~1 ~'U'Vl'U~ 161~ m'5'11n1'5'bba~ba-tn'Um'5' , . 

vl1'VIY1~'n'lbbt:-~'Un1'5'~1b t1'U.:J1'U ~~vl1bfl~a.:~iia 1 'Un1'5''\.J'5'~ bij'U bba~611'lJt:-~am'5'~1bi1'U'I1'U 1 ~ 
'5''lJ bb \J\J"tl8'161~~~iifl111lb ~a~a bba~'5'1tJ'I1'U 1 ~61tn'U ~ m~1'Vl'5'1\J 
" 

~.:~d 1 ~flru~ m'5'11 m'5'~1 a~ 1.:1 1 ~1~~\J m'5' bb~.:~~.:~'\.Jlj'U'~Vl'IJ1~~1 a m111 b~a61a~ bba ~ b~11 
n1~'1fl1111611111'5'~ b~a 1 ~bn~'lJ'5'~ 1a"ll11~m11'U'5'11lbba~'5'1"1lm'5'~a 1 'lJ 

('U1tJ'"J'5''5'UJtJ'Vl5 ~~6111'V1'5') , , 
ilo .:::. cv Q v 
t:-~81'U'"JtJn1'5'1'VltJ1atJn1'5'81"tl'V'Ia11V'I11 
" 



f11~~ lVltJ1~tJnT~e:n~'V'IeJJJ'Vn1 

~ o"c~ /lvctct~ 
b~B.:J bb~~~~flru~ n"l'JJJ n1'JI7'11b tJ'LNTWfi1'J~J'J::; fl'WfltwJl'l'V'IJiltJ 1 'W?Itn'W~mn 

' 

~1JJ n~ m ::;Vl'Jl-:J 11 ~h tJ 'J::;uu VI~ mn ruo/i bb61::;15m'JU'J::; n'W ~ twJl1'V'IJJ1~ 'Jji1'W fll'J~ m~1 'V'I. f"!. 

lvctctm ~l'W~ l£J m'Je:n~1~n~1 -iJeJ \vlv rl1VI'W~rJ1 "1Vf?lm'W~n~1e:n~l~n~T~V~1Vfih::;uuu'J~n'WAtwJl1'V'IJl1tJ1'W 
' 

~1JJVI~ n bnruo/i bb61::; bb 't.nu 5u~ b~ t.ll nu fll'JU'J::; fl'Wf'lillJl1'V'IJl1 tJ 1 'W nl'Jell~l ~n~1 II b ~eJ 1 Vlnl'J\711 b 'W'W~1'WU 'j::; fl'W 

rlrum'V'Imt.J 1 'W'1JeJ~lVltJ1~ t.Jm'Je:n~'V'IeJJJ'V'Il1 U'J~?I'Ufll1JJ61'1b ~lilmJJl'~mJ'J::;?I~A bb61~ b ~'W 1 U~ltJfll1JJb~tJ'U~eJtJ ~~ 
' ' 
bb~~~-:JAru~m'JJJm'J~1b'W'W~1'W vl'~~eJ lud 

(9).\v 'W1tJeJilbV~'1J 

(9).bTl 'W1-:J?I'J~'[j~ 

(9).(( 'W1-:J'W'1Jiil~~ 
' 

~'WVl'Jf"!~ 

ts'Wf"11'W~ 

U'J::;l11'Wm'JJJn1'J 

n";j'jlJfll'j 

n'J'JJJ n1'J bb61::; b61'111'Wn'l'J 
' 

n'\1~1~- 1 VlA1U~ n~1 bb'W::;'l11 bb61::; bbrll'VU~VI11 'Wnl'J~'lb U'W-:J1'W 1 VfnuAru::;m'JJJ1l'l'J~1tJ~1~ 1 

~61eJV~Iil'WeJ1'Wl t!fll1JJ?I::;V~l n 1 'Wn1'J~1 b U'W-:J1'W 1 Vi' b ~'W 1 u~1 tJAJ1JJ b~t.Ju~eJtJ 

l§:J. rnu~nii:l..ln11~1bil'U.:j1'U 

l£!.(9) 'W1~6'1'J~'[j~ 

\v.l£! 'W1CJ~'WlVl~ 

~J.m 'W1CJ~m~ws 

\v.c( 'W1~'W'lllil~fJ 
' 

\v.ct 'W1~6'11'J'}.l'J1'W'Wvl 

l£!. b 'W1~6'11'J?ItJtJ 
' 

ts'Wf"11'W~ 

'V'I'J~f"l~ 

5unn61 
' "' . bJJeJ·m.J8 

v < "" 
6'\~'Vlltw 

'\Jtu'J1~ 
' v 

U'J::;'B1'Wm'JJJn1'J 

n";j'jJjfl1'j 

n";j'jJjfll'j 

n'J'jJJfll'j bb61::;b61'1J1'Wfll'J 
' "' n";j'jJjfll'j bb61 ::;~'[j'J CJ b61'1J1'Wn1'J 

" ' 
n'J'JJJn1'J bb61 ::;~'lil CJ b61'111'W n1'J 

" ' . ' ' 
0 iJ c:t • Q,..l 'I I Q,.l = 0 Q..J Q..l ~ 

Vl1VI'U1Vl'l.J'J~?f1'W~1'W n'UA fhl~ n"l'JJJ n1'J~1tJ ~1~ 1 Iii \71?f~eJ1'WrJ CJ fll1JJ?I~m n?I'W'\J?I~'WVl'J'V'I tJl n'J b 'V'IeJ 

n1'J~1b~'W~1'W n1nu ~V~mlln1'Jvl1~1'W 1 Vlb~'W 1U~1llbb~'W~rl1VI'WVI 

m. fllt'\.!~nii:l.Jnli..ij'Vi'Vhi1f.J.:J1'Uth~biJ'U~'UbB.:J -a~lii''U'Ufllfll~ 
' 

m.<9l'W1-:J?t11b'V'I'll~'WVl~ n~Bm~¥'1 U'J::;'B1'Wm'JJJn1'J 
v .! 

m.lv 'W1tJ'V'161?f'mt71 
" 

m.m 'W1CJ?!JJAV\ 

m.c( 'W1-:Jru~5CJ1u .. 
bfl.ct 'W1CJ'B11~o(f(J 

(n.b 'W1~?!1111':ti'lJ'Wf'l .., 

n"l'Jllnl'J 

n"l'JJJfll'j 

n'J'jJJfl1"j 

n"l'JJJfll';j 



v = 6' 

m. <i 'U 1 tJ Vft.J'"J Vl tJ 

m.C91o 'U1t!BT'j~ 
6' 

m.C91C91 'U1tJA~fi'n(7l 

bll.C9i~v 'U1tJru~~~ 
"" 

bl1.(9)bll 'U1tJel1'U1"il 

m.C91~ 'W1~?11l~11'tlm 

m.C91<f 'W1tJ~m'W'W5 

bll.C9ib 'U1~'U'tl"il~~ 
' = 6' 

bll.C91mi 'U1~?11lVll1'U'UVl 

~'U~VlJllA~ 

~l~l'l~ 

ml':inl':i 

\il~\91JCJ1'U'UVl 
' 

b?l:wlit.J 

bm.J~?!Vlt 
' a: v 

b~:WlnJ'U1 

Bunn~ 
' 

blJeN':i:W~ 

~~.v:wru 

md':wmd' 

md':Wnld' 

md':wmd' 

m':i:Wnl':i 

m':i:Wnld' 

md':Wf11':i 

md':Wf11d' 

md':Wnl':i 

m':i:Wnl':i bb~~ b~'U1'W m':i 
' 

m.C91~ 'W1~?11l?I'IJ~ '\.H1J':i1~ md':Wf11':ibb~~~~lm~'ll1'Wnl':i 
q q Q,l 'U , 

ij'VI'IJ1~ tid'~'tl:W l1~bb~'Wf11':i~1bU'U~1'W ~111'vl1d'1tJ~1'Wn1d'ti':i~b:lJ'Uiil'WbeN d'~#i''\.J'\.JAA~ tid'~lihu 
' ' 

md'~mon lvtttt~ 1 Vf?le:J111AKB~n'\.Jmlild'~1'Wmd'~m~n1VJtJ1~t.Jmd'e:n~~8:wvr.n (~.1'1. ®tttt~ - ®ttblv) 
"' 

1 Vlb?l~"il~'Wmm 'Wl'W~ ®o b:W~1t.J'W ®tttt<i 

~. 1"1 ru:t nd'd':Wn1d'~ 111vh d'1 tJ ~1'W'l.Jd'~ b:!J'UI'l'W beJ ~ d':t ~u 61T'V1l"!.f1 

~.® 611"!.111"!.!11 vHhbb&l:t~h~nVld'eJiJmi 

~.(9).(9) 'U1~?i':i~'tl~ 

~.(9).\v 'U1mhd~A' 

""' d ct'.lfl 611"!.f11"!.f1bfld'B~n6'l 

~.hC91 mtJru~~~ 
"" 6' 

~.®.® 'W1t.JA~fi'n~ 

~.b. m'U 1 tJ 51! 11ji tJ 
~.®.~ 'U1tJel1'U1"il 

5'UI'l1'U~ 

mldnld 

~"N\'1~ 

'\.Jd~B1'Wm';i:Wn1':i 

nd';i:l..Jf11';j 

nd';i:l..Jnl';i bb61~ b61'U1'U f11';j 
' 

b?l:l..Jlit.J '\.J';i~51'Und';i:l..Jf11';j 

\il~\il';it.J1'U'Uvl nd';i:l..Jnl';i 
' 

itJ1~t.J~n61 nd'd':wn1d' 
' 

bltJ'\.J~?IVl~ m';i:Wn1';ibb61~b61'1l1'Um';i 
' ' 

'\.J';i~51'WnY.i:Wf11';i 

m':i:Wnl'l bb61::: bfl"IJl'Wnl';i 
' 

~.~.(9) 'W1t.J?I:wfil11 ?l~l'W~ '\.J';i:::51'Wndd':l..Jf11';j 

md':Wnld' ~Kb 'U1~?11l11~'tl'Wn l'l~rh 
"" 

md:w md' bbfl::: bfl 'U1'W f11';j 
' 

ij'VI'IJ1~ '\.Jd~"!.f:w 11 ~ bb~'W m d li11 b tJ'W ~ 1'W ~111vl1d'1 tJ ~l'W f11';i'\.J'l::: b:W'W lil'W be:J ~ ';i:::#l'\.J ?11'11 1l'tl1 '\.J';i:::"il' 1tl 
' 

md~m~1 ~vtttt~ 1Vf?le:JI11AGleJ~n'\.Jmlil';i~1'Wm';i~n~11Vlt.J1~t.Jm';im~~er:w~l1 (~.1'1. ~vtttt~ - ®ttb®l 1Vf 
"" 

b?l~"il~'UJlltJ 1 'Ul'W~ lvmi b:W~1tJ'U b<f<f<i 

". Q./ 0 iJ' <V I qq 

ct.® flru:tnd'd':Wn1d'd'1'Ud'1:Wbb6'l~'<ili11Vl1"!JB:W6'l 1111'U~"!JVJ ®.® bb&l~ ®.!lll 
"' ~lU ~~~ Gl.C91 ~eJt.Jfl:::'UeJ~~b~CJ'W~il~m1:w~Vl~Vl1~n1';ib~tJ'Ubu~tJ?I:::?I:w b.oo ~'U 1 tJ 

"' ~1u~~Vi C91.mi ~mJfl~'UeJ~~rl1b~"iln1d'~m.nm:wVl~n?llil';ib Vit.J'\.Jtl'\.J bb ';inboU1 
'\J '\J 

I (9). 'W1~?i11 .... 

-



.., 
"" 0 

th~51t.!fl'f'j:!Jfl1J ®. t.! 1'1?11lt.!li'/Jt.! fl mrn 
"' 

tv. t.!1'l?lul?l~n ~t.!Vlt.!~ 1?11?1 nJJ:!Jn1J 
' 

""' e:J:W~~ rn. t.!1'1?11lmru flJJ:!Jfl1Jbb~~ b~'U1t.! fl1J 
' ' 

"' Q,/ 0 !ZI cv • qq 

d:'.ID lilW~flJ"J':Wn1"J'"J'1'U"J'1:Wbbr;'l~liJWI'VI1'1JeJ:W%l ~1'U.:I"U'VI ~Z>.ID 
'U 

~l'U'l~~ ®.tv J~#i''UA11:W~-:J~e:Jh'Ue:J-:J?Imt.!tJJ~fle:J'Ufl1J Vl'lllt~-:J1t.! 'IJ:W'/Jt.! ~:W~e:Jflrum~'Ue:J-!1 

®. t.!1-:J?I11'Wm~'/Jt.!n 

tv. t.!1-!!?11lb~'IJ~t.!Vli 

rn. t.!1ti?I:WA~ 

cr:. t11mu:o~~ 
"' 

0 ' rf.. t.!1t151J-!Ifi 

rn. t.!1-!!?11lVl11t.!t.!vl 

' mre-Jln-:JV'l 

?1-:Jlt.!~ 

b?l:wlobtl 

f111Jfl1J 

~-:J~:wru 

' ' 

tJJ~51t.!flJ'i:Wfl1J 

flJ'i:Wfl1'i 

flJJ:Wfl1';i 

flJJ:Wfl1J 

flJJ:!Jfl1J bb~~ b~'U1t.!fl1J 
' 

"' CV 0 i/ Q.l I Q,.ql 

d:'.m lilW~flJ"J':Wn1"J'"J'1'U"J'1:Wbb%l~:VWI'VI1'1Jel3Jr;:l ~1'U'l"'J'VI ~Z>.m, ~Z>.<J:', ~Z>.d:' bbr;'l~ ~Z>.b 

~l'U-!1~~ ®.rn ~eJti~~'Ue:J-:J~b~tlt.!~~1t.!bnruav1mJtJJ~b~t.!:wli?lJ:01t.!l'IJ1~~ 
~ "' 

Q..l I J'.c:J i.l i/Q dQ d -=* V .:::,.11 

i?ll'U-:J'IJVJ ®.tr: Je:Jti~~'UeJ'lm Jtit.!'VI:Wfl~ bb t.!t.! buG1tl'>il1n fl1J'VI~?IeJ'UVl1-:Jfl1JV'lfl~1J~~'U'IJ11?1V11t.! 
~ 

el1~1~fl~1 (V- NET) ~-!!bb~A1bu~m~#l'U'IJ1~~t.!btJ 
Q..l I J"d il i/.:::.1 ~~ d ~ V ~ iJ 

\?ll'U'l'IJVl ®.rf. JeJtl~ ~'UeJ-:Jt:-Jb Jtlt.!'VI:Wfl~ bb t.!t.! bQ~ tl'>il1flfl1J'VIV1?1eJ'UVl1-:Jfl1JV'lfl~1J~Vl'U'IJ11?1\?11t.! 
~ 

el1~1~fl~1 (V -- NET) ~'lbb~A1bu~tl'i~(~\J'IJ1~~t.!ltJ1tJn~:w1'1J1.fl1~1eJ'lfl(j~ 
®.b 

i.l V <.:'>j ,d I 6 c:i Q..l .::;;, 

JeJ rJ~ ~'U eJ'l~ b ':i 1Jt.!'VI~1t.J bfl ill'Vlfl1JVll?1?ifJ'U:wli?l ':ivlt.! m'IJ~·u eJ'l?ltn'U'Wflrul\9lJ 
'U dJ:I ~ 'l 

1 'IJ1~~Vl ~eJVl'tl 1 rJ 'llt.!~ A r..~~ m J:W n 1J tJ 'i ~ ntJ 1"1 ruJll~ Jll rJ1 tJ n 1 J eJ l~'l fi1 n~1 
' .., 

J'UJeJ-!1 

(9). t.!1tiYl't.!l'VItJ tJJ~51t.!flJJ:Wn1J 
= ' tv. t.!1'1?11l'VIl1t.!t.!Vl flJJ:W fl1J bb~~ brl'U1t.! fl1J 

' 
" ' Ql 0 i/ QJ I qq 

d:'.<J:' r1W~f1"J'"J':Wn1<j"J''J'U"J'1:Wbbr;'l~:V\9l'VI1'1Jel:Wr;'l ~1'U'l"U'VI ~Z>.<=<: bbr;'l~ ~Z>.~ 
'U 

~Tu-:J~~ (9).~ ~e:Jt~r1~'UeJ'l~~1 b ~'oil mJ~n~1~1~'11t.!~1Vl1eJtJJ~ne:Jum~~B?IJ~ Vl~e:Jfii n~1~e1 
~ 

mt~1t.! (9) tJ 
"' 

~lD'l~-vi ®.ri J~#i''Ufll1:W~'l~eJ 1'>il'UeJ'l?lmt.!tJJ~ neJ'UmJ V!'lll t~'l1t.! 'IJ:W'/Jt.! Vl1eJ?Itnt.!~n~1 

(9). t.11mhJ'IA 

tv. 'W1tl~mYrt~5 

rn. t.!1'1?11leJ:Wrl1JJill 

' 

d il Q,, Q.l q dc!i 0 Ql .~ 
:W'l~J~'l'W'VI JD ~'l'UV!r;'ln~mbbr;'l~m"J":v\91m"J"b"J"f.J'Wf11"H'Ie:J'WeJ'l"'J11'1n~1 :V'l'W1'W <t ~1'U'l"U 

"' cv 0 II Q,l I QQ 

d:'.d:' lilW~flJ"J':!Jf11<j"J'1'U"J'1:Wbbr;'l~:V\9l'VI1'1JeJ3Jr;:l ~1'U'l"'J'VI l!J.~Z>, ID.I€J, I€J.m bbr;'l~ ID.<J:' 

~lD'l~~ tv J~#i''UArum~ 1 t.!fl1J 1 oV bbrl~Yl'\9lJt.!1Vl~fl?I\91J:01t.!?I:W':i Jflt.!~J1tll'IJ1~?ieJV1A~eJ'l 
.® ' ~ "' 

rl'U Ad l:W (J1 eJ-!1 n 1 'i'UeJ \!?I fnt.!U J ~ fl eJ'U n1 JV!~ e:J'\J 'i ~'IJ1 A:W eJ1 b 6iJ tit.! 
"' ~1'\J'!~Vl tv.tv J~#i''UArum~ 1 t.!fl1J~V1~1bb~t.!fl1'ib~tlt.!~J1tJl'IJ1 ' ~ "' ~l'IJ-:J~V1 tv. rn J~#i'uf!rum~ 1 t.!fl1J~V1 fl1J b~tlt.! fl1J?ieJt.!J1tll'IJ1 

' "' 
~-J'IJ'l~Vl tv.cr: J~#l'U~rum~ 1 t.!fl1Jll?1~61 bbrl~tJJ~ b~t.!~rl fl1J~I?1fl1Jb~tlt.!fl1J?ie:Jt.!J1tll'IJ1 

I®. t.!1tl ... 



(9). 'W1t.J~'Wl'YltJ 

tv. 'W1-:J?I11Yi11'W'WVi 

= < 
tv. 'W1-:J?111b'V'j'IJ':i'W'Yl':i 

bTl. 'W 1 t.J ?I:JJ A VI 

<(_ 'W1t.Jru:o'V'j6'J 
"' 

<t. 'W1t.JB1':i-:JA 

b. 'W1-:J?I11Yi11'W'WVi 

<v <v < 
171'\.J?I'YlmY'lt.J 

n~Bm-:J~ 

6'1-:J'd'W~ 

b?l:l.JlitJ 

fl111n1':i 

~-:J.U:wru 

'lJ~~l51'Wn':i~~.JnT':i 

m~:wm~bb6'l~b6'l'IJ1'Wn1~ 

UI~D1'Wn':i':i:l.Jn11 

n':il:l.Jf111 

n':il:l.Jf11':i 

n':il:l.Jf111 

' 

ndi:JJ nll bb6'l~ b6'l'IJ1'W nll 
' 

~ iJ Q fl./ .c:::lei 0 Q.l .~ 
:IJ1~'a~1'W'V1 m ~1'Wn1'a'U'a'Vl1'a1\J~n1'ae:J1"U'"Jfln1~1 1\11'\.JTW e>lt:l ~'"J'U.:J"U .... 

Q.l 0 i/ 0.1 I .c:::l c:l 

cr.G'll fHlJ~n'a'a:lJn1'a'a1'U'a1:1Jbb~~1\J~'V11'1JeJ~~ ~'"J'U.:J"U'Vl m.e>, m.cr bb~~ m.e>lf:J 

~1U-:J~~ m.(9) 1:::$1u ~rum'V'j 1 'W ml'lJ~'\J~-:J1'W.'IJeJ-:JY'lru~m~:wm~?lm'W~ m~1'Vl~eJl'Yl t.J1Gi' t.J .... 
~1tJ-:J~Y\ m.c( ~~$1uY'lrum'V'j 1 'Wm~u~'V!1~-:J1'Wbb6l~m1~~'t11'1Je:J-:J~u~'Vl1~?1m'W~n'lj1 ' ~ ~ 

"'' ~1U-:J~Y\ m.(9)tv ~~$1uY'lrum'V'j 1 'W m~~~VI:w'Yl-r'V'jmm 1 'Wm~~VIm~m~1~n'lj1fl'UbY'l~e:J-ci1t.J 
' 

~-:J1 'WU':i~b'Yll"1bb6l~ 'V!~€1~1-:J't.J~:::b'Yll"l 
(9). 'W1-:J?I~~'IJ~ 6'WI"11'W~ 't.J~:::51'Wn':i~:l.Jn1~ 

tv. 'W1-:J?I11Vln'!jt:lJ1 ~'W'Yl~m:::~1-:J m~:wm':ibb6'l~b6'l'IJ1'Wn1~ 
' 

"' Ql 0 iJ Q,l I £:t.c::::l 

cr.~ flnJ~n'a'a:lJn1'a'a'"J'U'a'"J:lJbb~~1\J~'V11'1Je:J:lJ~ ~'"J'U.!l"U'Vl m.lfl bb~~ Grl.@@ 
~ 

"'' 1'11U-:J~Yl m.tv ~::;$1uflru.fl1'\f'j 1 'Wn1~~VI'V11bb~'Wn1~U~'V!11~VIn1~?1m'W~n'lj1 
' 

~1U-:J~~ m.(9)(9) ~~$1uAru.fl1'\f'j 1 'Wm~u~'V!1':in1~b~'Wbb6'l:::-:Ju't.J~::::w1ru 
' 

(9). 'W1tJ5Uf:lJit.J itJ1~tJ~~6'l 'lJ~~l51'Wm~:wnT:i 

... ' 
Q.l 0 2/ Q.l I c:l.t::ll 

cr.~ flru~m'a:l.ln1'a'a1'U'a1:1Jbb~~1\J~'V11"Ue:J:IJ~ ~'"J'U.:J"U'Vl m.m 
'U 

~1u-:J~~ m.m ~:::li1uArum'V'j 1 'Wm~~\9),.J'l.J1?1m'W~n'lj1\711:JJeJI71Gi'n'ljru 
' 

(9), 'W1t.J8flbVI'IJ ~'W'\11~1"1~ U':i:::l51'Wn':i~:Wn1~ 

tv. 'W1-:Jru:o5m1.1 
""' . 

m. 'W1t.JY'l-:Jv11n~ 

<(_ 'W1tJru:n'V'j6'J n':i':i:Wn'l':i 
""' <v <v < 

<f. 'W1CJ<;in':i'V'j'l.Jl5 

b. 'W1CJeJ1'W1<;1 

b?I:JJ1it.J 

5i'Jnn6'l 
' 

11tJu'1?1'YlB 

nd~:Wnl':i 

m~:J.Jn11bb6'l~b6'l'IJ1'Wn1~ 

' ' 
!111. 'W1-:J?I11e:J:W6'ld':i~ru 

.... 
Q.l 0 i/ IV I .c::IIQ 

cr.e>o flnJ~n'a'a:lJn1'a'aTU'a'"J:lJbb~~1\J~'V11'1Je:J~~ ~'"J'U.!l"U'VI m.cr 

~1U-:J~~ m.<f ~::;#\uflru.fll'V'j 1 'W m~u'1'V!1~~VIn1':i~:::UU51'WoV8:W6'l ?11~?1'Wb 'Yll"l'IJ8-:J?Ifll'W~n'lj1 
' "" ~ 

b~'E)~'jdj~ LJJ~'B11.Jfl'j'jlJfl1d 

/<f.(9)(9). Aru~ ... 



... 
Q.l 0 iJ Q,l I Qqj 

cr.@@ f'lru::m~:wmn1'U~1:Wbb~::lil~l'vn"lJmJ~ lil1'U.:!"ll'Vl m. b 
'U 

(?)''"JU-:1~~ m.b ~:::l'l'IJAtl..!Jl1'V'lb'Wf11~'\J~V!1~ATl:Wb~~-:! 
' 

~. 'W1~Bfib~~ ~'W~~~~ 

lv. 'W1mU.JA\Yl 6'1-:!'"J'W~ 

Q1. 'W1~~1~~~ ~11~n1~ 

<r:. 'W1mu~'V'l61 b?lllli~ .. 
~ t{ I 6 

ct. 'W1~6'111b'V'l~~'W~~ n61BJ..n-:J~ 

b. 'W1~rl1'W1~ 11~u~6'1~B 
' 

0 ' 

~. 'W1~u1~~A ~11~n1~ 

tv. 'W1~6'111'V'li1'ilm b~:Wl\il.J'W1 

u~:::u1'Wm~:wm~ 

m~:wm~ 

m~:wm~ 

m~:wm~ 

m~:wm~ 

m~J..Jn1~ bb61::: b61'il1'W m~ 
' "' m~:w m~ bb61:::r..J~1 ~ b61'lJ1'W m~ 

'U ' 

U~~fi1'Wm~:wm~ 

m~:wm~ 

m~:wm~ bbG'l::: bG'l'il1'W m~ 
' ... 

Q.l Q i/ CV I t::i.c:::l 

cr.@m f'lru::m~:wm~~1'U~1:Wbb~::lillil'Vl'l"lJeJ:W~ lil1'U~"ll'Vl m.c:c: 
'U 

(9)1u-:~~~ m.~ ~:::l'l'UAtuJll'V'lb 'Wf11~~\il.J'W1 bb61:::~bb616'1i11'V'l bb 11il~B:W bb61:::.niJVI~'I1'iJB-:!6'1m'W;almn 
' 'U 'U 

bbG1:::m~1-ifmf'l1~6'1m'W~ ~B-:!b~~'W ~B-:~LJ5lY~m~ h-:~1lm1'W~'Wc11vwu~m~ 
v 4 

~. 'W1~'V'l616'116'1~ rl1b6'1'W u~:::u1'Wm~:wm~ 
'U 

tv. 'W1~6'1:wA~ m~:wm~ 

Q1. 'W1-:16'111'W'V'l1'V'l~ m~:w m~ bb61::: b61'il1'W m~ 
' ... 

Q.l 0 iJ Q.l I ,qtq 

cr.@a: f'lru::n~~:Wn1~'a'J'U~1:Wbb~::l\llil'Vl'l"lJeJ:W~ lil'd'U.:!"lJ'Vl m.~ 
'U 

\111U-:1~~ Q1.~ ~:::\91'1JAtl..!Jl1'V'lb'Wf11~'\J~V!1~~\Ylf11~l6'1\Yl e:JUmru A~Jl'ru6f'l bbG1~AB:W~1bi91Bi 
" 'I 'I 'I 

~. 'W1~6'111~~'V'l~~ru 1~~ruu~:::b1n u~:::u1'Wm~:wm~ 
< 

lv. v "" 
'W1~'V'l616'116'1~ rl1b6'1'W m~:wm~ 

'IJ 

Q1. 'W1-:!6'111'D'V'l1'V'l~ 6'1'/J'W1~~ m~:wm~ bbG'l~ bG1'lJ1'Wf11~ 
' ' 

'W1-:J6'1t11911i11 ~'W~'W::: 16'1\91 "' <r:. m~:wm~bbG1:::r..J~1~b61'il1'Wm~ 
' 'IJ ' 

.. . 
Q./ 0 iJ <&I I .clc:l 

cr.@cr f'lru::n~~:wm~lillil'Vl'l"lJeJ~~ lil1'U.:!"ll'Vl m.@o 

(?)'"JU-:1~~ Q1. ~o ~:::l'l'IJAtl..!Jll'V'lb 'Wf11~~\il.J'W1A~ bb61:::'\JAG11m'V11-:!f11~;almn 
' 'U ' 

~. 'W1-:16'11111~~'Wn ~~rl1 u~~u1'Wm~:wm~ 
"' 

tv. 'W1-:J6'1i!\91\911 ~'W~'W~16'1\91 m~:wm~bbG1:::bG'l'il1'Wm~ 
' ' 

.. 
lJ1Vl~~1UVi c£ \9l1un1~U~n1d1111n1dbb~~1'l11~CW 'C\l1LJd\J ® ~1U~~ ... 

"' Q,l 0 iJ Q,J' I QQ 

cr.@b f'lru::m~1:Wn1111'U11:Wbb~::lillil~1"lJB:W~ lil'J'U.:!"ll'Vl a:.@ 
'U 

(9)1u-:~~~ <r:.~ ~~l'l'IJAtum'V'l1 'Wf11~'\J~V!1~~~m~m~u~m~1~1f11~bbG1:::l~1~'V'l 
' 

~. 'W1~A-:~1'1n~ til~I91~~1'W'WYI u~~u1'Wm~:wm~ 
lv. 

v v 
i~1~tJ~n61 'W 1 ~ u'W qj'il ~ m~:wm~ 

' 
m. 'W1tieJ1'W1~ btJ'IJ~?I~t m~:wm~ 

' v 
b6'1:W1ob~ <r:. 'W1~tu~'V'lG1 m~:wm~ bbG'l::: bG'l'il1'Wf11~ .. ' v 
~'W'Vl'W~16'1\91 

.,, 
Q1. 'W1~6'1'W\91\911 m~:w m~ bbG'l ~ r..J~1 ~ b61'il1'W m~ 

' 'U ' 

/lJ1(il~~1'WVl ct ... .. 



~'ll?l'Hi'l'U~ ct: ~'l'W1~'UB'a'a~ ~·n.J-a~~~~ ~'l'UGl~'l~Gloaoafi 'VI~e:J.:!'l'W1~v lil'l'W'J'U l!l ~1U.:!~ 
~ ~ 

" ' Q,l 0 if Q.l I .c:::IQI 

ct:.@Ull l'lru::m-a-a~m-aoa1uoa1~bb%'l~lil~'Vl'l·l.mmt 1?11U.:l"!l'Vl ct:.@ bb%'1~ ct:.l!l 
'V 

\l11LJ(J~~ ct.® ';i~v'l\Jflrum~ lwm'i'\.J~Vn'.i~\Y1n1'.i lfl';i(JnTa ~(J'\.J'.i~~~~ (J1'U?I~1(J?I';i'iA ' ... 
~ ~v v~ 

Vl';ifJ(J1'UT'ilC.J'1JfJ(Jt:.Jb '.iC.J'W 
OJ 

\l11LJ(J~~ ct.ID '.i~~\mrum~ 1 'Wn1'.i'\J~Vl1'.i~\Y1n1';i'Wlliln'i'.ill ~(J'\.J';i~~~~ (J1'U?I~1(J?I';i'iA ' ... 

"" 
.,..., 

Vl'.ifJ(J1'UT'il C.J'1JB(Jfl';i 
OJ 

"' "' '\.J'.i~Li1'Wn'i'.ilJn1';i (9). 'W1 C.J ru ll'\1'1" b?llJ1'llCJ 
"' 

\D. "' 'U1(J?I11~'W'lln'i b'Villl~'W1 n'i'.illnl'.i 

"" ' "" bll. 'U1(J?I11?1'WCJ uru'.l1fl n'i';ilJn1'.ibb"~ b"'1J1'Wn1';i 
' ' " ' 

"' Q.l 0 iJ Q.l I .a:tc:l 

ct:.®c; I'IW~n'a'a~n'l'a'a'J'U"a1~bb%'1~lil~'Vl'l"Ue:l~%'1 l?l'J'U.:l"!J'Vl b.®, b.l!J, b.m, b.a:'bb%'1~ b.ct: 
"' \l11LJ~'IJ~ b.® '.i~l'luArum'V11 'Wn1';i'\.J"n~(J~Iil&=hwni'11'Wn1';i-rn'll1~ b Vi\Y1'Vl'W'V1'.i~lJVl1nBii1~~ ~(Jb?l~ll 

' OJ '\! 

n 1 '.i'\.J n f1 '.i B (J '.i~u eJU'\.J '.i ~'ll15'\.J11i1 C.J 5 'W£i~ '.i~llVl1 nBiil ~ ~ 'Vl 'i ~ b U'W'\.J ';j~lJ'1J bb" ~'Vl~'WLJ1';i (j 
q q q 

f11?1'W1 ~"'\.J~ l~'Wli'i'ill 

\l11LJ(J~~ b.ID ';i~\ilufl rum'V11 'W m';i'\.J" n~ (j~ 1i16'11uni'11'Wn1';ieJ'W -rn~~(j bn \Y1~ Bll 
' '\! q 

"' \l11LJ~'IJ~ b. m '.i~l'luArum'Vi 1 'Wn1'i~(J b?l~llvl1'Wn1'ifh~1 bb"~ir'W'Vl'W1n1'i 
q 

"' \l11LJ(J'/1~ b.cs: ';j~~ufl rum 'Vi 1 'Wn1'i'\.J"n~~~~?~611uni'11'W'\.J-r'llru1'1JeJ~bfl'i~llnlil'Vim V1C.J(j 
'i IIJ v 4.9 

"' 
~1LJ~'11Vi b.ct ';i~vJuflrum'V11 'WnT~'\.J" n~~~1?1611u ni'11'W n1';ii:i~l?l81?11 

q '\! 

(9). 'W1C.Je:Jiib~'ll ~'W'Vl'ifl~ '\.J';i~51'Wn'i'illn1'i 

~D. 'W1~ru~J5m'l.J "il~'i~w5 m'illnl'.i 
d.S q 

cs::'. 'W1C.JnJii~" b?lll1'1i'C.J n'i'ilJn1';i ... 
ct. 'W1C.Jf1(Jfln~ I?I~I?I'HJ1'W'Wv1 ll'i'.illnl'.i 

q 

b. 'W1C.JeJ1'W11il bC.Ju~?t'VlE m'illn1'ibbm:;b61'1J1'Wm'i 
q q 

" ~1cun11tJ<J~ncu~rufl1wn1ca~n~1 't\11u1cu l!l ~1U\i;i 
' Q.l 0 II Q,l I cfd 

ct:.®~ I'IW~fi'a'a~n'l'a'a'J'U"a'J~bb%'1~lil~'Vl'l"Ue:l~%'1 l?l'J'U~"!J'VI Ull.® bb%'1~ Ull.l!J 
'V 

"' ~1LJ~'11Vi b'li.® ';i~~uArum~ 1 'W';i~uum'i'\.J'i~tl'WArum~.rm.J 1 'W 
q ' 

\9l'Tu~~~ b'li.ID ';j~~uArum'Vi 1 'Wn1';ivl1b oW'W(J1'Wmmll1'Wm'im'111~n~1 'Vi .fl. ~Dctctct 
q d.S 

(9). 'W1~'W'll"il~~ biJ-EJ(j'jlJ~ '\.J'i~51'Wn'i'illn1'i 
q 

"' .,. ' \v. 'W1CJ'Vi'W1'VlCJ 

m. 'W1C.J~m~w5 

cs::'. 'W1~?111Vi11'W'Wv1 

ct. 'W1(J?I1161u~ 
q 

~~~llru 

uru';i1~ 
q" 

n'i';ilJn1'i 

n'i'ilJn1'ibbG1~b"'lJ1'Un1';i 

" ., ' "' @0 \il'J'U.:l'll 

' 

"' /~1\J~'IJVi ... 



.., ' JI.J 
~1\J.:I"il'VI 
.., ' .J' ..I 
~1\J.:I"il'VI 

.., ' JI.J 
~1\J.:I"il'VI 
.., I JI.J 
~1\J.:I"il'VI 

~.(i) 

~.\!) 

~.{,ll 

~.a:: 
GJ ~ ~ a 

(i). 'U1EJVi'U1'VIEl Vi1.:1PI~ 

1!>. 'U1.:!&11TVbJvi"ll'Ufl ~'UG1'VI.fl1f'lEl 

m. ti1.:!&111Vi11titivl GY.:~'lil.lw 

... .. 
(i). 'U1.:!&111Vil.IVi"il'Ufl 

1!>. 'U1.:!&111Vlfl'l:~tty1 

Ql 0 II 01 1 A'czl 

th~51'Um~l.lm~ 

m~l.lm~ 

m~l.l m~ u.r~~ Lrt"01'Ufl1~ • 

~.lam fltu:n~~l.lfl1~;Jfl'V11'llil\!i'l fl'lU.:I"U'VI co:.o 

~Tt.l.:~~~ ~-b ~eJart~"OeJ.:Jf'l~~aeJ'U'I-1"'na~~i"ll1~Vi~~a~~um~-rum~~w.~'U1 
\J'U \J 

(i). 'U1.:1&111ti~"l!'Un Pl~~1 u~~51'Un~~l.lfl11 ... 
1!>. 'U1.:~~u~~1 :ij'U'VI'U~ la~ m~l.lm~u.rt~Lrt'!l1'4fl1~ 

., 0 ,£ ., • J'.J 
~.lam flaAZfl~~l.lfl1~;Jfl'V11"Uil\!i'l fl'lU.:I"U'VI CO:.P 

~1U.:!~~ ~.irl ~~~Uf'lW.fl1ViL'Ufl1~U~'I-11~fl1~L1'UU.rt~.:!UU~~l.I1W • 

..... 
\!). 'U1.:!&111&1'UEJ • 

th~51'Um~l.lfl1~ 

n~~l.ln1~U.rt~Lrt"01'4fl1~ 

., 0 2. ., • J'.J 
~.IEJt£ flWZfl~'UUl1~~1\J~111t.Li'IZ;Jfl'VI1'Uil\li'l fl'l\H'!I'VI CO:.CO: t.Li'IZ ':·c;< 
"' • J/..1 "' ,.,_, "' :";;'~ "' .. ... QJ ,J.,. :";;'~ 
~1\J.:I"il'Vl ~-~ ~elElrt~'!Jel.:l~"&"l1L~lilfl1~wflelU~l.l'l-1rtfl&1~11"ll1"ilVi~~El~&1'U'VIl.l~rtfl1~wflelU~l.l 

\J \J 

l!>.oo ~'ULU 
~1u.:~~~ ~-~ ~aar~~'!Ja.:~~~1L jlilnT·s11nau~l.l~1l.l'l-1"'na~~L VI au nuLL ~m ih 

'U \J 

(i). 'U1.:!&111ti~'!!1Jn 111~t11 u~~l)11Jn~~l.lm~ ... 
1!>. 1J1.:~ati~~1 ~'U'VI'U~ 1a~ m1l.lfl1~ • 
m. 1J1.:!&111W~~W ill.!~~ m~l.lfl1~U.rt~Lrt"011Jfl1~ • • 

' 
1!>. 'U1.:1&111ViU"ilm L~l.llw.J'U1 m~l.lm~ 

..... ~ 

m. 'U1.:J&111~'UEJ '4'Y~11"1 m~l.lm~u.rt~Lrt'!l1'4fl11 

ihnl1i1 u1~"ill.I11.:JU.~'Ufl11~1Lil'U.:~11J 11U11l.IL8fl&111'1-1"'fl~1'Ulil1fl~1EJ I .:~1'U I &11"111i"il1~1.:~ 6'\ 
• "" I 

Vi~8l.I~W~vi1'1i8llrtU.rt~&11U11El.:! 1'U~1l.ILL uuli ail.ILf'l~il.:!ij8u1~W1J ( &11l.l11t:lWI11'U1 'l-1rtW~Lli~ Lil tl&11~ L~~L iu 1 'if~ 
\J • 

i'Vlm"'EJ., www.ampawa.ac.th ) L'UU.~rt~l.I1~1~1'U~1l.l~1u.:~~Vil~-rul.lau'l-1l.I1EJ 1~nuf'lru~m1l.lfl11~1EJ 
"" o "" .I "' ~ !S 'I "' ..I ...; 
~WI~1l.l~11lil&1elUfl1~WI1L'U'U.:I11Jfl1~u1~fl'Uf'lW.n1Vi.fl1EJL'U&1t:l11Jrlfl~1 .fl1EH.1J1'Y'Vl ®It Yif~'t;.fl1f'll.l l!><t<t~ LVi8 

~1L ilti fl11~W~vi111El.:!1'Ufl11U1~ W'Uf'lW.fl1Vi.fl1ElL 'U'!l8.:!&1m'U;in~1~a1 u • 

/b.Rru~ .... 



th~ti1'Uf11'!ilJn11 

f1111Jn11 

b.l!> 'U1-3~1':JU~"'l'Ufl Pl~rh f1111.1n11LLGi~LGi"lJ1'Un11 
~ q 

b.m 'U1-3~11V11W eJl.lfii~ f1111.1n11LLG1~~,;1mGi"lJ1'Un11 
• 'U • 

ihnl1ii1 u1~"/ll.l 11-3LL~'U ~V\(;111J\JI'i1~~eJum,.~1Lu'U-31'U 11U'i11.1Leln~1,.;;el~Gi "Uel-3LL~Gi~~1u-3m'U 
.,j "I ., O "' I I ... I "I V<V ol <V .,j <V O ol ... 

1.11\JI'i~1'U'Vl ® ~ 'VI~1L ';i~G1Gi1-3el EJ1-31JflflJfl1'W LLGi~~-31JeJU L 'VIflU-31'1..1 u'!i~fl'UflflJfl1'WL 'W el~VI'Vl1'i1El-31'Ufl11u1~Ll.l'U 
~ ' , ' 

flrufl1'W"UeJ-3~m'I..IPim~1~eJ 1 'tJ • 
... 0 Vl,f 

3.11fl'ii11J'Vl Ia 5'111.111.1 <t fi1U~1f u 

ti'UPI1'U~ 
OJ ... " 

b.& 'U1EJ'W'U1'VlEJ 
.e:r. 6' qJ 6' .cl 

'tJ1~ti1'Um11.1m1 

f11';i1Jn1';i 

b.b 'U1-3~11'Vl11'U'U'Vl ~-3"1JlJflJ f11';ilJfl1';i'LLGi~LGi"lJ1'Ufl1';i • 
ihnl1ii1 'tJ,-~"11:\.J 11-3 LL~'U ~V~\JI1lJ(;l';i1~~eJufl1,-~1L u'U-31'1..1 11U11lJLeJn~1,--i!eJ1.1Gi "UeJ-3 LL~Gi~~1U-3~1 '1..1 

• 'U 

1.11\JI1~1'U~ I!> 1 'J.1ri1L ~~Gi~1-3el~1-3ljflrufl1'W LLGi~G'i-3:\.JeJU 1 'J.1n\i-31'UU';i~rl'UflflJfl1'WL ~el~VI'Vi1';i1El-31'Ufl1';i'U';i~LlJ'U 
~ . , , 

flrufl1'W"UeJ-3~m'I..IPim~n~eJ 1 'tJ • 

b.lrl 'U1EJeJnLVI"'1 

b.~ 
OJ.f 

'U1EJ'WG1~1~VI 
'U 

b.~ '1..11-3~11M'W'iiru 
... OJ 

b.®O 'U1EJ5'U'\!"11EJ 

b.@(;) 'U1-3~11u'W1'W';i 

... .. 
~'U'Vl';i'PI'i 

fi1L~'U 

1'i';iflJU'i~L1fl 
.., ...... 
"'lEJ"l'iEJ~flGi • 
~"U'U1';i(l • 

tJ,-~51'Ur11'il.lfl1';i 

f11';jlJfl1';j 

f111lJn11 

f1111Jn11LLGi~LGi"lJ1'4fl11 

... ... ... 0 V I ,f 
3.11fl1J11.1'VI ct. 3.11fi1J11.1'rl tf u.a: 3.11tl1J11.1'VI b ~11.111.1 c;: t11U~1f 

b.®l!l 'U1EJeJnLVI"'1 ~'U'Vl1PI~ u,-:51'Um1llfl11 

u.f .. " 
b.®~ 'U1Elfl-3PiflVI \JI1\JI1El1'U'U'Vl f11ilJfl11LLGi~LG1"111'4fl1';i 

b.®& 'U1-3~11eJlJGi111ru ~~n'!~J~ti m1lln11LLGi:~,J1mGi-u1'4fl11 

jj'Mu1ii1 U'i~"'llJ 11-3LL~'U ~V\(;111J(;l11~~eJUfl11~1LU'U-31'U 'i1U';i11.1Lelfl~1,.;;el1.1Gi "Uel-3LL~Gi:~1u-3m'U 
• 'U 

.,j .,j .,j 1"0 "' I I .. I 1"'"" ol <V 1.11IJI';i!1'U'Vl ~. 111{;l';i!1'U'Vl &:: I.Ul: 111IJI'i!1'U'Vl b 'VI~1L1~'lG1'J~elfn-3lJ~WJ11'W I.Ul~~~lleJU 'VIflU~1'1Ju1~fl'lJ~WJ11'W 

L y;eJ..ij'V~'Vi1,-1EJ~1'Ufl1';i'tJ,-~LlJ'Uflrufl1'W"UeJ~~m'I..IPimn~ eJ 1 'tJ • 
... 0 <>I I ,f 

111tl1J11.1'VI fd 5'111.111.1 Ill tl1tHI1f 

5'UPI1'U~ 
..... 

b.®t"ll 'U1~'4"11~';i'El .... 
b.®~ '1..11-3~11~\JEJ • 

'tJ1:51'1..1m,-1.lfl1'i 

f11';jlJfl11 

f111lJfl11LLGi~LG1"111'4fl1'i 
... IV .,j 

/1J'VI'U1'Vl ... 



n. 
LtM.rtGM.ll.LGJ;.LU13~WIA.tJ;.LUI3ti'\LGH 

""' p::. ""' ~ 0 #'I 
~ ~ ( tiA:.t;;ifllmOLI\ ) 

;o::l);pei\ ·y·M, lt~LI'\It I'\Gijj1 ®Ci\ IA.I'\t m t-~ 
... • F' I'D ~ 

fl.~ G~Lf'I.U~I'\LU~:::~11J;.LUQ.LJ;.t-LIA.G~£1A.lm~~Hijj~1 :::~~13~1 , 
ltLtl2113t~~L,tt.t.1.~£tgf1.13Lt:1:::~~11tLUitttU :::m~l"-t::=~11 M.LlJM.lb4l!l"-tLRU ~1'\LU~LI'\116~:::~11 1:-tfl.O.kfl.fl. ~ ~HL!"Gt:!' 1 

• • LRU~I'\LU~t-GU.I'\tBLlJM.LlJM.l~l'\~1::=tf1.tLUI'\Lt-13LJ;.L!Aijj~J;.LUitttU:::ml2\G~I'\Lt-13Lt :::m1GI'\~1G_g-:::~11 Ll'\lt6~t-G~~ijj~ 

" \ "" "' 1'\~1 ~~ fl.!;.~ 1:-~lttt u:.M.rt~M.l?:LG!;.LU 13 ~LI3 IA.t;LRU ~ tLUI'\L~t ~LitltL ~1'\~1 ::=J;.f1.tLU ibM.lU1 O.,VO.I3~ 1n.l3~f1. 1 ~rtG_g.L !1.13 ~1 
" • n. 

13~1 nm:::J;.n tLU~HnJ;.~I'\~~G~~ lo1.:::L!;.l2!1t ~ltGU.Itttn.ttrl.U1 13LM:::~~111'\1 J;.LUitJ;.W:::m~t.1.1 1'\t-IA. 
~ ~ I 0 I 0 

, lCII' 11 ::S l,o 1 lJ 11 l, Ji ~ 

fl.~ G~LRU~I'\LU~LI'\It6~1'\H1,L!A~~LI'\ml~f1. ~ t-Gm~n~::=J;.fl.J;.LU~HL!L '-;!) 

:::mtL!lL~G~t-Gmlfll'\~::=tf1.J;.L.UI'\Lt-13Lt~M.1113H1 ·w 
• ~::l);pei\ LRU~tLUflL~::=tf1. nti3LlJM.LlJM.l~I'\~:::J;.f1.tLUI'\Lt-13LJ;.L!A~~ 'Ci\ 

ll.t-n.t.~ ;p;!) 1'\L~J;..lflLit ff' I 1'1 

~ 1'\ti'\L~ (Ci\<U'CS) - ~::I>::I>Ci\ ·~erM.) LtM.rt~M.l?:LBtLUI3~LI31A.t;LRU~tLUI'\L~t~Litltl~ LRU~I'\Lll~l'\t 13llJM.LIJ'TOb4 
n. 

I'\,V::=J;.f1.J;.LUI'\Ll:-I'\!}1L14tLUrl.G~~tJ;.lflrtL~~~J;.LUittW:::m~ ~ltG~~;:Lt~,t; rttJ;.rttt '® IA.LniMt 
I"' II ... 

• 1\ 

tLUI'\LU.~113tll.H;:~11J;.LUrttW tllll~t-~ \AI'\1'\Lt~tL~t-LI'\ ;p·Ci\ 
Ill 

• • tL.UI'\LI1.~1:::~1,tL.UrttW 13rtJ;.t-Gm 13.J;.~Il.l'\t-LI'\ ;!)'G) , ... ,,.. 
• 

~I'\~W~13LI'\ LO'f8\ J;.LUittW ~UUI'\.Q ... 
J;.LUrttW tldt-tM. 

"" 
~IA.t;l'\~13 L 1'\ CS1. CS1 

J;.LUittWI'\L.Q::=tf1. ~1'\Lidi'\.Q ~ll.~t~t-LI'\ ®'Ci\ 

lAU~n.LU~I}BR.nlBLliMLliNWn(!1::f.fU.LUnLI}BLf.L!AII~f.LUitf.tU::ruw '#8 

• 
fl.~ G~LRU~I'\LU~t-GU.M.LlJM.l~ 

" " . "" nm:::tn tLUI'\LI:'BLtLIA.ijj~GM. 1M.LlJM.l~I'\U:::tn I'\LI:'rl.Ut.1. 1 rl.Gitt-~;:~11 M.LlJnl~lti:'LB Gt-t~~g 1L~t.1. 1 ~ IA.I'\L~t~Lit 
b I" o n. p n Ia Alii. 1 I=' 1 1 J:J onl, p 

n. • 
n~t-fLt~;:~~11t-GU. ~ltG~tL~UGmttn.tt I'\LI:'I'\!}1L14tLUO.G~~ttlflltL!flijj~ I'\H111:-Lt rtll.::=tf1. ~L11'1111!J 

~ n. 
tLUI'\LU.~1BtJl.H;:~11tLUrtttU 

I '" 
~ 

tLUI'\LU.~1:::~11tLUitttU 

tLUrttW 

tLUittWI'\L.Q;:tfl. 

~~l:::niA.~ 
~ 

L~~,t1~t-LI'\ Ci\lil'~ 

~~LlliA.~n~ Ul'\ll.~lt~tL~I:'Lfl. ®CS)'~ 
• liP 

~n.~t:::~ ttLB£~~RL~t-Lfl. OG)'~ 

~nLwng ... tll.M.t~t-Ln ;o®·~ 
"""' 

~l}r\t::t4 o<t nt:nL~ :5 li\nLA.t:I4Lrt 
I "' 0 I"' 

fl.~ G~LRU~I'\LU~I:'GU.M.LlJmb4 
\ . . ~ 

l'\rt1;:tn tLUI'\Lt-BLtLIA.~~GM. 1M.Lllm~nu;:tnl'\l.l:'rl.Ut.1. 1 O.Gitt-~:::~11 M.LlJM.l~rtt-LBG 1:-t~~~t 1L~t.1. 1 ~ IA.I'\L~tlflLit 
-.::r JO 0 /1J f' I'D JO 11H"'It I fl:" I I !I=J 0"" f" 

n. • 
n~t-f1.t~;:~~111:-GU. ~rtG_g.tL~UG11tttn.tt I'\LI:'I'\!}1L14tLUO.G~~tt~ltL!fl~~ fl.H111:'Lt rtll.;:tfl. ~LV't.1.[! 

- J 



0 QJCit. .., -=I V' 

fl1G1~1'VIEJ1fltJn1"JeJ1"11V.eJ1!V.11 

~ ~El'l.ll!l<t<t~ 
L~eJ~ u.~~~~flru:::m"J1!m~~VhLilu1fl"J~m"Jth:::~lJL11~tll)U~m~ 

m~~1 L ilu~1u m~tl~::: nuflru.mr.fl1EJ 1 utl"J:::~1Um"J~m~n l!l<t<t~ • 

~1 EJn "J:::'VI'J1~fiim!t15m~ 1~rhVI'UI'ln~m:::'VI"J1~-.h~1 EJ'J:::tJtJ VI"' n Lnw,l LLfl:::iBn 1~tl"J:::nu ~Wfl1V. 
m~~m!t1 cr..l'!. l!l<t<tm LI'1EJ1'UV11!11'1 ~ m"Jtl'J:::tl'UflWfl1V.fl1EJ1'U"IleJ~G1mu~m!t1 £11u~ l!l m"JeJ1=ti1~n'l!t1 oUeJ l!ll!l . . 

"J:::u 1 ~amuPi n'l!t1eJ 1=ti1 ~n'l!t1~1'11 ~ih:::uu m'ltl'l::: nu flWfl1W fl1EJ 1 u ~11!VI"'n Lnru,l U.fl::: LL u1tl i1u~ Lrl EJ1 nu m'l ' , ~ 

tl';i:::tl'UflWfl1Wfl1EJ1un1';ieJ1=ti1~n'l!t1 LLfl:::amu~n'l!t1~eJ~~I'lm';itl';i:::tl'UflWfl1WU.fl:::1!1~'l~1'Un1"JPln'l!t11~LU'U . . ... 
~:::tJtJ iim"J~I'1~111~'l"T'ilG1e.JtlflWfl1W n1';iU'J:::Lii'UflWfl1V.fl1EJ1'U~1111!1~'J~1'Un11~n'l!t1"1.1eJ~Gim'UPin'l!t1 U.fl:::~l'l'Vh 

~ 11 • ca 

"J1EJ~1utl~:::Liiuflrufl1Wfl1EJ 1 u'VInu L~eJ 1 '!Xm~~1L ilum1~~ nci11 L uu 1 tl~1EJfl1111L~EJtJ~eJEJ ~1utl1:::ti'uflrufl1wu."::: , , . 
1!1~'J~1'Um~~n'l!t1 ~~u.~~&~tJflf11mtli1WiVtti1~ ~~if ... . ~ 

@).@) 'U1t.I1'J~Wt.I'VIfi , 
(9).\!J 'U1EJeJfiLI'l"ll 

tl';i:::fi1'Um~11m';i 

n';i'llJn1'J 

n';i';ilJn1';iLLfi:::Lfi"I.I1'Un1~ , .,, 
n';i'JlJn1~LLfl:::~"ll1t.ILfi"I.I1'Un1'J 

'II ' 

.... II .... "' Sl o tl4 o !:'I ."1 "1 o .. "1 Sl OJ .'I • 1!\11J1'VI bVIfl1 ~n'l!t1 LL'U:::'U1U.fl::: u.n b "l.lutyVI1 b'Un111'11L 'U'U.:J1'U bVIntJflru:::n'J~lJn11w1EJm~ 1 

~fle.JI'l'l'UeJ1'U1EJfl1111G1:::1'11n1um~~1Lil'U~1'UL~Luultl~1EJfl1111L~EJtJi'e.JEJ 

fi'UI'I1'U~ tl~:::fi1'Un'J~lJf)1~ 

n'J'llJf)1~ 

hm 'U1EJ~m-wufi Bilnfl" m~11m1 
011::111" 4 ,. 

h~ 'U1~'4"ll'l~EJ LlJeJ~~lJEJ n'J~lJn1~LLfi:::Lfl"ll1'4n1'l 

h<r 'U1~G111Vi11'U'Uvl ~~"1111& m11!m~u.fl:::~'lhmfl"ll1'4n1~ 

1!>. b u1~G111~iM '4'1!~1~ n"J';i11n1~U.fl:::~'li1EJLfl"ll1'4n1';i 
li1MU1~ tl1:::G11'U~1'UtltJflW:::fl111!n1';iiJ1EJ~h~1 ~l'l~~el1'U1t.lfl111JG1:::1'11nG1'l!tJG1'4'U'VI-!WEJ1n'J 

L~eln11~1Lil'U~1'U tl1tltl ~1'1~11Jn1~Yh~1'UL'IXLU'ULU~11JU.~'U~tl1VI'UI'l 

... ., 
Gil.@) 'U1~'4"11'11EJ 

m.l!J "' 'U1~G111'U~"llun ... 
"' .. " Gll.Gll 'U1EJV.'U1'VIEJ 

... 
m.~ 'U1~G1111'1'JW , 

... " Ll.JeJ~'JlJEJ 
... 0 

l'l~fl1 
... 

W1~1'1~ .. .. 
eJlJI'I~ 

tl"J:::fi1'Un'J~lJf)1~ 

fl1~1Jf)1~ 

fl1'JlJf)1~ 

fl1'JlJn1'JLLfl::: Lfl"ll1'4 n11 

/m.<t 'U1~G111 ... 



m.cr 'U1\I?f11?1U~~1 :ij'U'YJ'U:: L?f~ f1'J"1"lJfl11"Uft~t4'"1bmfi"!JTUfl11 
• 'll • 

.c:::trt. I( QJ ~ ..c::.l V I 

m. b 'U1\1?111'Yl11'U'U'Yl ?l.:!"!.llJW m1"lJfl11"Lbft~c.J"!!1tJLft"!J1'Uf111" 
' ~ ' 

'Vi1'VI1h~ ~~L~~EllJ 1"1'U11lJ'ti'BlJ"' ~1VI-r'U'lh~flel'Ufl11"th~bl3'U ~\l~el hJd 
~ 

(9). 'ti'BlJfi~'L~EJ'U~\IVIlJ~:ij1u, un~1lJ?f1"ll11"!!11 uu fl11"Pim:n tvcrcr~ 
'U ~ 

tv. 'ti'BlJ"'~ L~EJ'U~"'\I'Yl~L tlEJuL~EJu:ij1bL un~1:W?t1"ll1l"ll11-uum1"Pim~1 ~vcrcr~ 
~ ~ 

V V o:::f ,Jq IV _.c! -=I ,J 3 1 
m. "!JellJf!C-JL1EJ'U'Yl:Wc.Jft?flJO'VJ'Q'Vl1\lfl11L 'W'ULu"'EJ?f~?flJ \v.oo "!J'U tJ 'U '\1 ., 

~- 'ti'BlJft~ ~~EJ'Uvifi\I'Vl:: I. tl EJ'U 1.~ tJ'U rl1"'U'Vl f1'J"1tJl"!!1~ 1lJ LFI) \1?1~1\IVI~ fl ?1~1 
'U '\1 • 'll 

ct. 'ti'BlJ"'~L~EJ'Uv1~1'\JI.flru,1fl11U1"~Li1'U:w1~1~1'\Jl"!!1;j'V'I 
'll 'll ~ 

tJ t.fd .:J 4 V 4 OJ .¢r~.V #II 4 

b. "!JBlJ"'C-JL 1El'U'Vlft.:!'Yl~ I. 'UEJ'U~ "!J1'Vl~?IB'U'Vl1\l fl111"1 fl~11~~'U"!!1~~1'\JB1"!!11"lfl~1 (V-NET) 
'll 'll ' 

.;.: q QJ atJ o:::f ct 

~- c.Jafl1}'Vl~?IB'U'Vl1.:!fl111"1fl~11"~~'U"!!1~m'Um"!!11"1fl~1 (V-NET) ":il1fl ?!'VII"!. 
V V4 V 4 ..:lll V tV Q cv .::1 

~- "llBl.lam 1EJ'ULL 1m"!J1 ru L~B'U:Wti'U1tJ'U ":il1flU 'U'U11EJ'I1'U"!JBlJ"''Um 1EJ'U'Ufll"!fl~1 
v \1 , " 

11tJ'URFJ"' 1. ~Bi.J1~flB'Ufl11~~?111\I'UU'l~lJ1ru~mX1 "!JB.:J~£111. ~":ilfl11"ialn~11 uum1Pin~1 tvcrcr~ 
• 'll 

~- 'ti'BlJ"'~L~EJ'Uv1£111. ~":ilfl11Pifl'I~1~.:JVIlJ~ 1 'UUfl11Pifl~1 lvctct~ 1911lJU 'U'U11tJ\11'\Jc.J"'fl11 
'll 'll 

Cll ll'o ~ 4 cv 
L 1EJ'U'!lel\lc.J?f1L 'l":ilfl111"1fl~11911lJVIafl?f1911 

'll 'll 

<9lo. oUB:Wa~L~EJ'U~£111. 1":ilrn'lialfl~1~\IVI:W~ 1 'UUfl11ialn~1 lvctctcri 1911lJU 'U'U11tJ\11'\Jc.J"'fl11 
'll 'll 

d Vo ~ ct Ill./ 

L 'lEJ'U"!JB.:!c.J?f1L 1":ilfl111"1fl~11911lJVI"'fl?f~'l 
'll 'll 

"'. "":;'1 ... :; "":;'1 1 :;'1 4 

<9l<9l. "!JBlJ"'?f1"!J1'Vl 1. u~?fa'Uua::vmn?f~'l'l~tJ~?f'U'VIL u~?IB'U 'U ufl111"1fl~1 lvctct~ 
'll 'U 

(9)\v. ~11"1\I?IB'U'!lB\Ifi1L'Utlm1Pin~1 tvcrcr~ 
'll 

<9ltn.oUBlJ~fl1t4'?ta'U~\IVI:W~1'U?tti1'UPin~1 
'\1 'll'll 

(9)~. oUBlJ"'?fm't.li.J'l~naum'l VIU1tJ\11'Uv1~1'Ufl11~~1.~amhr~11lJ~1lJiia 1'Ufl11fl11?i\l 
'll ' 

d 0 

1"111"11 
d tiJ ~ 0 

~.\v tJ1\I?f11tJ11111W ":iltJ'Vl'l"!J1 fl11:Wfl11 

~-m 'U1'1?111?1UI'II'I1 ~tJ'Vl'U~ L?fl'l m'll.lfl11U"'~La"!J1'\Jfl11 . \ 

0 11d tV .t::il cv ..:If 0 IIV VtJ t ol 
'VI1'Vi1J1\1 ":il~L~jEJlJLelfl?f11 'l'Ua'I'Vl~L'UtJtJ ?11VI'l'U~L "!J111lJ u'l~"/llJ 

~.Acu:n~~:wn1~~,a~11J1EJA11:wa:~1n .... ... .. 
tJ1~51'Um1:wm1 ct.@ 'U1\I'U"!!":il1EJ WB\11:WEJ • .. .., .. I 

~ #j cr. tv 'U1'1?11T \llfll+'tln ":il'U'Vl1fl1~":il1\l fl1)lJfl11 .. . 

ct.m tJ1\I?f11rut1n"!! 
.. .. 

'V'I'I~'Vl1 f1'j)lJfl11 
.., 

~'U'Vl'U~ 1?11'1 cr.~ tJ1\1?111?f'U1911911 f1'j)lJfl1) , ... ... .. 
oiinnft cr.cr 'U1EJ":ilfl1'V'I'U'O fl11:Wfl111.bft~l.ft"!J1'\Jfl11 , , 

A QJ 6' 0 tJ' I 

ct.b tJ1\I?f11'\J11111W ":il'U'Vl1"!J1 fl11:Wfl11"Uft~C-J"111tJL"'"!J1'\Jfl11 " , 
'Vi1'V!Y1vl (9). i.J1~?11'\J\111Jfl'Uflru~m1:wm1-ru~~"!!B'U~1:W~TU.:J~ 

h eJ1'\J1EJfl11lJ?f~~1f1~1'1 '11 'Ufl11~1L 'il'U-:!1'1..1 1 '\.1~1. 'ti1~1lJU1~"/ll.l 
m. ~~VITJ?f~ BUfl1uJ LlX'V"I~ellJ,:hvt-r'Ufl1Wl1Lii'U\11'\J • • 

lb. r~ru~ ... 



b.l!> t11.:JG111m'W1'HU 

"tun t11.:JG111il'W1'W1 

b.~ ti1.:JG111rutl.n''!l 

rn. flru::n1'Uin11~hEJf111L~'U 

111W'l.h~~1f1 

£l"'..t111fl 

tl1~51t1m11.1m1 

fl'j'j1Jf111 

fl'j'j1Jf111 

fl'j'j1Jf111 

m11Jf111~"~L""'J1tlf111 • 

frl.G> t11.:JG111L'W'!I~ti'VI1 mleJ1.11.:J!31 tl1~51tlm11.1f111 

frl.l!> t11.:JG111rutl.n''!l 'W.:J~'VIi m11.1f111~"tL""'..1tlf111 . . 
'ri1VJ'lhrl ej1ti1Elfl111JG1~~1f11 tlf111~ Uf1~1EJL~t11 'U 1fl1.:Jf111 1 Vlb UtiL tl~11J1~L UE!t111'!1f111 

~. flru::n1111f111~hEJEJ1'U'Vi1,'U:: 

~.Gl t11.:JG111m'W11W 111Wtl1tb1f1 

~.I!> ti1EJ~.:Jtl1W LlJtJ~I . . ~ 

tl1t51tlm11Jf111 

fl'j)1Jf111 

~.Q"I t11.:JG111il'W1'W1 G1"1Jtl11fl fl'j)1Jf111~"t~""'J1tlf111 • • 
'Vi1VJ.Y1iil :ij~b~~Ell.la1t1'W1'VIt!tvlt m t!f111b~t!'VI1.:J 1 VfeJ~G1.n1ww-reJ1.1 t i.:J1t1 

~. flru::n1111f111~18it1'1LL"::tJ1::W'UNil 

~-® ti1EJW~'W" LG11.11oUEJ tl1tll1tlm11.1f111 ... 
~.I!> t11.:JG111G1UV un•11~ m11.1f111LL":::b""'J1tlf111 

~ , .. ~ " 
o ., ., .., o ..1 .. 'I .I .. .I o .. 1"' il al .... ..!.,. 

'ri1'M'U1'VI ~~'V11bf'l'itl.:J1Jtl ~tlf111 u1tL1Jtl bb":::G1tu~"f111~1Ltlti.:J1tl 'VItl~ tl~uLbUU"'Jtl.:JGifl~'VIlJ 

f'l111JL ~tli1tl ~"~11EJ.:J1t11VfG1mt!Plm~n'VI11U 

~.:Jd 1 Vlflru::: m11Jf111iJ1EJ~1.:J '1 vfl~'!Uf111LL~.:J&.:Jtllj~'VIUTvi~1Elfl111J Lt;E!Gi"::: ~"::: L~1Jtl1~.:J 
f'l111JG111.111fl L~eJ1VfLn~tl,::: 1EJ'II'Il~mbu111J~":::11'!1m1~tJ1 tl 






