


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา    ฝายแผนงานและความรวมมือ   วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  เปนสถานศึกษา  สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕   สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้ง เม่ือวันท่ี  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๔๐  ตั้งอยูเลขท่ี ๑/๑ หมู  ๖ ถนนพระราม  ๒  
กม.๗๗.๕  (ธนบุรี-ปากทอ) ตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีเนื้อท่ี  ๓๐  ไร  ๒  
งาน  ๓๓  ตารางวา  ไดเปดทําการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม หลักสูตรแกนมัธยม/ประถมศึกษา 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 “ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  ล้ําเลิศวิชา  ใชเวลาใหเกิดคุณ” 
 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา   
บริหารจัดการอาชีวศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือการผลิตกําลังคนใหมีมาตรฐานสูสากล  

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 

พันธกิจ   
๑. พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐาน ฝมือ ตามความ ตองการ

ของตลาดแรงงาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค 
๒. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพและสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 
๓. สงเสริมและพัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ  ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เรียนการสอน สูชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
๔. ปรับปรุง  พัฒนา  สิ่งแวดลอมภายใน  และภายนอกวิทยาลัยใหเอ้ือตอการเรียนรู  เพ่ือผูเรียนและ

บุคลากรอยูอยางมีความสุข  

สีของวิทยาลัย ชมพู – ขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 หลักสูตรการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดมีการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แกผูท่ีมีความประสงคท่ีจะศึกษาดานอาชีพท้ังนักศึกษาภาคปกติ  ทวิ
ภาคี  และเทียบโอนประสบการณ  ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ๓. หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยมศึกษา 
 ๔. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระบบปกติ   
  ๑) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   - หลักสูตรปวช. มี    ๒   สาขาวิชา    ๒    สาขางาน 
  ๒) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - หลักสูตรปวช. มี    ๑   สาขาวิชา    ๒    สาขางาน 
  

  หลักสูตรปวช.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
    ๑. สาขาวิชาเครื่องกล 
   -  สาขางานยานยนต  
      ๒. สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   -  สาขางานไฟฟากําลัง  
  หลักสูตรปวช.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
    ๓. สาขาวิชาพณิชยการ 
   -  สาขางานการบัญชี 
   -  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบปกติ  
  หลักสูตรปวส.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
   ๑. สาขาวิชาเครื่องกล 

-  สาขางานเทคนิคยานยนต 
   ๒. สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

-  สาขางานติดตั้งไฟฟา 
  ระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ เปดสอน ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 
        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
   - สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   -  สาขาวิชาพณิชยการ   สาขา วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
      
 
 
 



๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   -  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต  
   -  สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานติดตั้งไฟฟา  
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  

-  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน  
-   สาขาวิชาการบัญชี  
  สาขางานการบัญชี  
-  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

     สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

๓. หลักสูตรวิชาแกนมัธยม/ประถมศึกษา 
 ๓.๑  วิชา  งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน    
 ๓.๒  วิชา  เขียนแบบไฟฟา   
 ๓.๓  วิชา  การแกะสลักกระจก    
 ๓.๔  วิชา  ผลิตภัณฑจากวัสดุทองถ่ิน    
 
๔. หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   
 ๔.๑  วิชา  ชางเชื่อมไฟฟาเบื้องตน 
 ๔.๒  วิชา  ชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
 ๔.๓  วิชา  คอมพิวเตอรและโปรแกรมประมวลผลคํา  
 ๔.๔  วิชา  โปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟฟก ( Photo  Shop) 
 ๔.๕  วิชา  การแกะสลักกระจก 
 ๔.๖  วิชา  การประดิษฐของขวัญของท่ีระลึก  
 ๔.๗  วิชา  ขนมอบยอดนิยม  
 ๔.๘  วิชา  ขนมไทย  
 ๔.๙  วิชา  การถนอมอาหาร 
 
 

 
 

  
   
    
    
     
     
  



๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

  การจัดการศึกษาเพ่ือใหไดคุณภาพ วิทยาลัยฯ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแตงตั้งคณะ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หัวหนามาตรฐานและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข ใหไดตามเกณฑมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา  
ไดกําหนด 
  ผลการดําเนินงานปการศึกษา ๒๕๕๖   วิทยาลัย การอาชีพอัมพวา ไดดําเนินงานตามมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  แบงออกเปน ๒  สวน สวนท่ี ๑ การจัดการอาชีวศึกษา  ๗  มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี้  และ
สวนท่ี ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้  เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีผลการ
ดําเนินการดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
๒.๐๐ ข้ึนไป 

ดีมาก            รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                 รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช            รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง    รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ ๕๐                              

รอยละ ๙๔.๒๔ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒  ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หนวยงาน 
ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
 

ดีมาก            ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๕) 
ดี                 ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๔) 
พอใช            ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง    ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                   และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                   ประเด็น(๑) 

  
 

 
ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

 
 
 

 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ี
ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

ดีมาก             รอยละ ๖๕ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๓๕-๔๔.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ ๓๕ 

รอยละ 35.48 ตองปรับปรุง 

 



๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ดีมาก              รอยละ ๖๕ ข้ึนไป 
ดี                   รอยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 
พอใช              รอยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 
ตองปรับปรุง      รอยละ๓๕-๔๔.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ๓๕ 

รอยละ ๓๕.๔๘ ตองปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๖ รอยละของผูเรียนท่ี
ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

- - 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๗  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เขา 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๕๐.๐๐  
 

ตองปรับปรุง  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๑๐๐  ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๙  ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หนวยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕)  

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑ ดี 
 

 
 
 
 



๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

จุดเดน 
  ๑. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  ๒. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพมีคุณภาพตามความตองการของสถานประกอบการ 
   

จุดท่ีควรพัฒนา 
  ๑.   ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนอยางตอเนื่อง 
  ๒.   ควรพัฒนาระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา เพ่ือลดจํานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการ
ฝกงาน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ  ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๒ ดีมาก 
 
จุดเดน 
  ๑. สถานศึกษามีการรวมมือและประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒. สถานศึกษามีการพัฒนาข้ันตอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนครบถวน 



๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช    ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

 



๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานท่ี หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย
บริการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
และคอมพิวเตอร 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพใน
การบริหารการเงินและงบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๓ ขอ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังใน
ประเทศ และ หรือตางประเทศ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๓ ดีมาก 
 

จุดเดน 
  ๑. สถานศึกษามีข้ันตอนในการบริการจัดการของสถานศึกษาและมีสวนรวมของเครือขายความรวมมือ 
  ๒. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 
  ๓.  มีการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สภาพแวดลอมเปนอยางดี 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  ควรมีการวางแผน การบริหารการเงินและงบประมาณ ใหชัดเจนและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 
   
 
 



๑๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๔ ดีมาก 
 

จุดเดน 
  สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีความหลากหลาย และครบตามเกณฑ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๕  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ผูเรียน 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๔ ดีมาก 
 

จุดเดน 
  ๑.สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และมีการจัด
แสดงผลงานอยางสมํ่าเสมอ 
  ๒.มีการสงผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เขารวมประกวดระดับตาง ๆ อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
   

จุดท่ีควรพัฒนา 
  สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กับชุมชนและสถานประกอบการ 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการ
สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๖ ดีมาก 
 
จุดเดน 
  สงเสริมใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก ดวยวิธีการหลากหลายครบถวนอยางตอเนื่อง 
  
จุดท่ีควรพัฒนา 
  พัฒนารูปแบบวิธีการปลูกจิตสํานึก ใหเหมาะสมกับวัยนักเรียนนักศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี  ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 

ดีมาก             ๓๐-๓๔ ตัวบงชี้และ 
                   ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีอยูใน 
                   เกณฑตองปรับปรุง  
                   หรือตองปรับปรุงเรงดวน 
ดี                  ๒๔-๓๓ ตัวบงชี้ 
พอใช             ๑๘-๒๓ ตัวบงชี ้
ตองปรับปรุง     ๑๒-๑๗ ตัวบงชี ้
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา ๑๒ ตัวบงชี้ 

๒๘  ตัวบงชี ้ ดี 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๗ ดี 
 
 

จุดเดน 
  มีการพัฒนารูปแบบ ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ท้ังระดับแผนกวิชา 
และระดับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
   
จุดท่ีควรพัฒนา 
  ๑.  พัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลและจัดทําระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
  ๒.  พัฒนาระบบติดตามประกันคุณภาพระดับบุคคล ระดับงาน สาขาวิชา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๘  ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน สถานประกอบการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๔ ขอ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๓ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) และ

มีผลตาม(๕) 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๔ ระดับคุณภาพในการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๕ ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๔ ขอ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๖ รอยละของครูผูสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการ
พัฒนา 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๘๘.๘๙ ดีมาก 

 



๑๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๗ ระดับคุณภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) และ

มีผลตาม(๓) 
พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๘ รอยละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีผล
คะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๙๗.๐๘  ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๙ รอยละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เขา 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๙๗.๐๘ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจ
ของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนํา
ความรูความสามารถไปใชประโยชน 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) และ

มีผลตาม(๕) 
ดีมาก 

 

จุดเดน 
  ๑.มีการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน 
  ๒.มีการพัฒนาและมีเครือขายความรวมมือ ของบุคลากรผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   

จุดท่ีควรพัฒนา 
  การจัดการเงินและงบประมาณ ใหเปนไปตามอัตราสวนตัวชี้วัด 



๑๖ 
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โครงการตามนโยบาย  
๑. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน( Fix it Center)  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  โดย

ไดรับความรวมมือเขารวมโครงการจํานวน ๒ ศูนย  ไดแก เทศบาลตําบลบางยี่รงค    และองคการบริหารสวนตําบล
บางคนที    ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการใหคําแนะนํา ถายทอดความรูแกประชาชน ใหรูวิธีการดูแลรักษา
เครื่องมือ อุปกรณและพัฒนาชางชุมชน ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการ
ถายทอดความรูและพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบดวยภารกิจดังนี้   

๑.๑  จัดตั้งศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนอยางถาวร และบริการลดรายจายเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
 ๑.๒  ดานการพัฒนานวัตกรรมตอยอดสินคาและเทคโนโลยีการผลิต ของผลิตภัณฑในชุมชน 
 ๑.๓  ดานสุขอนามัยพ้ืนฐาน 
๒. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน “ตรวจรถกอนใช ปลอดภัยแนนอน” เทศกาล 

ปใหม และเทศกาลสงกรานต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
          ๓.  โครงการลดปญหาออกกลางคัน 
          ๔.  โครงการเรียนฟรี ๑๕  ป  
  
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดดําเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙    ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดย  
  ๑.๑ รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส. 
  ๑.๒ ลดปญหาการออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ ๕  
  ๑.๓ จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนท่ีและภาพรวมตามความตองการของชุมชน  สถาน
ประกอบการ ในแตละสาขาวิชาชีพ 
  ๑.๔ เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา  
  ๑.๕ เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสําคัญตอการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ไดแก นักเรียนและ
ผูปกครอง   
 ๒. ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  
  ๒.๑ จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทุกสาขาอาชีพ การขยายกลุมเปาหมาย  
  ๒.๒ จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุมจังหวัด ๑๙ กลุมจังหวัด  
  ๒.๓ จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุมอําเภอชั้นหนึ่ง  
  ๒.๔ สงเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใตสูสันติสุข ศูนยฝกอบรมอาชีวะ  
  ๒.๕ มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน  สาขาท่ีเปนนโยบาย
รัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 
  ๒.๖ ขยายกลุมเปาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  
  ๒.๗ สนับสนุนใหหนวยงาน/องคกร รวมจัดอาชีวศึกษา ไดแก สถานประกอบการ อปท. เปนตน  
  ๒.๘ จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท อาชีวะอินเตอร อาชีวะเทียบโอนประสบการณ  
  ๒.๙ เพ่ิมชองทางการเรียนอาชีวศึกษาดวย อาชีวะทางไกล และเครือขายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  
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๓. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
  ๓.๑ ระดับสถานศึกษา และระดับหองเรียน สงเสริมคุณภาพและสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Constructionism, Project 
Based Learning Authentic Assessment  พัฒนาระบบนิเทศ  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใช ICT 
เพ่ือการเรียนการสอน  พัฒนาครู สรางเครือขายครู จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอน ท่ีทันสมัย
และเพียงพอ 
  ๓.๒ ระดับผูเรียน ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพ่ือใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถ
ในการแขงขันท้ังสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาท่ี โดยใช  V-NET การประเมินดาน
มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๓.๓ เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการเปดการเรียนการสอนหลักสูตร English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ใชหลักสูตร/สื่อตางประเทศ จัดกิจกรรมตามโครงการ 
Goodmorning  English  เพ่ือยกระดับทักษะดานภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน 
 ๔. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
  ๔.๑ ดานบริหารท่ัวไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ รวมท้ังปรับ
ภาพลักษณเชิงบวก 
  ๔.๒ ดานงบประมาณ ใชแนวทาง Strategic Performance,Based Budgeting และ Formula 
Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย 
  ๔.๓ ดานบริหารงานบุคคล สรางเครือขายครู/สมาคมวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
  ๔.๔ ดานการสรางความรวมมือทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ไดแก สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา กระทรวงแรงงาน  ประเทศในกลุมอาเซียน เปนตน 
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ตอนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                             

 ๑.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประกาศจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๔๐  ตั้งอยูเลขท่ี 
๑.๑ หมู  ๖ ถนนพระราม  ๒  กม.๗๗.๕  (ธนบุรี-ปากทอ) ตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีเนื้อท่ี  ๓๐  ไร  ๒ งาน  ๓๓  ตารางวา  
  ในการกอตั้งวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  แหงนี้  ไดรับความอนุเคราะหจากคุณเฉลิม  เพชรรัตน
เจาของโรงเลื่อยเพชรรัตน  จังหวัดสมุทรสงคราม   ไดบริจาคท่ีดินใหกอสรางตัววิทยาลัยการอาชีพอัมพวา โดยไมคิด
มูลคา  พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มดําเนินการกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางชั่วคราวในเดือนกันยายน    และกอสรางแลวเสร็จ
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังรายการตอไปนี้ 

๑. อาคารเรียน  ๑  ชั้น   จํานวน  ๑  หลัง 
๒. โรงฝกงาน    จํานวน  ๑  หลัง 
๓. อาคารอํานวยการ  ๑  ชั้น   จํานวน  ๑  หลัง 
๔. หอประชุม    จํานวน  ๑  หลัง 
๕. หองน้ํา + หองสุขา   จํานวน  ๓  หลัง 
๖. เสาธง     จํานวน  ๑  ตน 
๗. บานพักผูบริหาร   จํานวน  ๑  หลัง 
๘. บานพักครู    จํานวน  ๒  หลัง 

  ปงบประมาณ  ๒๕๔๑ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณการกอสราง โดยทําการ
กอสรางแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๓ 
 ดังรายการตอไปนี้ 
  ๑. อาคารปฏิบัติการ ๓ ชั้น   จํานวน ๑ หลัง 
  ๒. อาคารโรงฝกงาน ๓ ชั้น   จํานวน ๑ หลัง 

ปงบประมาณ  ๒๕๕๔   วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณการกอสราง ซ่ึงกอสราง
แลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  ดังรายการตอไปนี้ 
    ๑. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบเหล็กดัดยาว ๓๐๐ เมตร และปายชื่อวิทยาลัยฯ พรอมประตู
เหล็ก      
   ๒. ทําพ้ืนและก้ันหองเรียน 

ปงบประมาณ  ๒๕๕๐ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณการกอสราง ระบบประปา
ภายในสถานศึกษาแลวเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณสิ่งกอสราง โดยวิทยาลัยการ
อาชีพอัมพวา นํางบประมาณท่ีไดมาซอมแซมอาคารชั่วคราว จํานวน  ๓ หอง 
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 ๑.๑.๒ ขนาดและท่ีตั้ง 
  ขนาด : มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๓๐ ไร  ๒  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 ท่ีตั้ง   : ตั้งอยูเลขท่ี  ๑/๑  หมู  ๖  ถนนพระราม ๒ (กม.๗๗.๕) ตําบลแพรกหนามแดง    
    อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  
 โทรศัพท   ๐-๓๔๗๗-๒๐๙๘   โทรสาร ๐-๓๔๗๗-๒๐๙๙     
 สังกัด  : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 ๑.๑.๓  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
           วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ตั้งอยูบริเวณกิโลเมตรท่ี  ๗๗.๕  ถนนพระราม ๒ (ธนบุรี-ปากทอ)  

ตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  อยูหางจากท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแพรก
หนามแดง  ๑.๕  กิโลเมตร  หางจากท่ีวาการอําเภอปากทอ  ๑๐  กิโลเมตร  หางจากศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม  ๒๕  กิโลเมตร  ชุมชนโดยรอบมีลักษณะเปนชนบท  ประกอบอาชีพเกษตรเปนสวนใหญประมาณ
รอยละ ๙๐ โดยเลี้ยงปลาสลิดเปนสวนใหญ   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๔  งบประมาณ  จํานวนท้ังส้ิน  ๑๒,๐๕๐.๕๕๖.๓๒  บาท  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๑.๑ 
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ตารางท่ี ๑.๑  งบดําเนินการ  งบประมาณ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร 

    (เงินเดือน , เงินประจําตําแหนง , เงินวิทยฐานะ, คาจางประจํา ) 

 

๔,๘๙๖,๔๖๑.๓๒ 

๒.  งบดําเนินงาน  

     ๒.๑  งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป) ๑,๖๙๑,๒๕๐ 

     ๒.๒  คาสาธารณูปโภค ๓๐๐,๐๐๐ 

๓.  คาเสื่อมราคา - 

๔.  งบเรียนฟรี  ๑๕  ป  :  คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน)  

     ๔.๑  คาจัดการเรียนการสอน ๑,๐๕๙,๔๙๐ 

     ๔.๒  คาหนังสือเรียน + เครื่องแบบ + อุปกรณ + กิจกรรมพัฒนาผูเรีย ๓,๓๐๑,๙๕๕ 

๕.  งบรายจายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ )  

    ๕.๑  โครงการ  Fix It Center   ๕๗๔,๐๐๐ 

    ๕.๒  สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ๑๐๔,๔๐๐ 

    ๕.๓  โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ๔๕,๐๐๐ 

    ๕.๔  โครงการหารายไดระหวางเรียน ๗๘,๐๐๐ 

    ๕.๕  โครงการสรางอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น - 

ฯลฯ  

รวมงบดําเนินการท้ังส้ิน ๑๒,๐๕๐,๕๕๖.๓๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     พ.ศ. 
๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖)  และตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖  ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 
๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 
 ๑.๒.๑ จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี ๑.๒  จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ    

ระดับช้ัน 
หลักสูตร    

ปกต+ิทวิภาคี รวมท้ังหมด 

ชาย หญิง 
ปวช.๑ 46 13 59 
ปวช.๒ 31 20 51 
ปวช.๓ 17 ๑๓ 30 

รวมระดับช้ันปวช. 94 46 140 
ปวส.๑ ๑๖ ๘ ๒๔ 
ปวส.๒ ๕ - ๕ 

รวมระดับช้ันปวส. ๒๑ ๘ ๒๙ 
รวมท้ังหมด 115 54 169 

 
 
ตารางท่ี ๑.๓ จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา      
สาขาวิชา เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดสอน) 
 

รุนท่ี/ป หลักสูตร/วิชา 
ประเภทวิชา/

สาขา 
จํานวน/
รายวิชา 

จํานวนผูเรียน 
ชาย หญิง รวม 

๒/๒๕๕๖ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - ๙   ๑๔๗ ๑๑๘ ๒๖๕ 
๑/๒๕๕๖ เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม - ๖ ๑๑๖ ๗๓ ๑๘๙ 

       
รวม ๑๕ ๒๖๓ ๑๙๑ ๔๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตารางท่ี ๑.๔ จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 
จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร/คร ู

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
น 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
 

 
ชํา

นา
ญ

กา
ร 

 
ชํา

นา
ญ

กา
ร

พิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผูบริหารและรอง
ผูอํานวยการ 

๓ ๓ - - ๒ ๑ ๑ ๒ - - - ๑ ๒ - 

สาขางานยานยนต ๕ ๑ ๑ ๒ ๕ - - ๑ ๔ - ๒ - - - 
สาขางานไฟฟากําลัง ๖ ๓ ๓ - ๖ - - - ๖ - ๓ - - - 
สาขางานการบัญชี ๓ ๒ - ๑ - ๓ - - ๓ - ๑ - - - 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ๒ - - ๒ - ๒ - - ๒ - - - - - 
สาขางานวิชาสามัญสัมพันธ ๕ ๒ ๒ ๑ ๑ ๔ - - ๕ - ๑ ๑ - - 
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย ๑ - ๑ - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด ๒๕ ๘ ๗ ๖ ๑๔ ๑๐ ๑ ๓ ๒๐ - ๗ ๒ ๒ - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตารางที่  ๑.๕  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษา  

 
จํานวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

หรื
อ 

ต่ํา
กว

า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปริ
ญ

ยา
ตรี

 

สูง
กว

า 
ป.

ตรี
 

ฝายบริหารทรัพยากร   
งานบริหารงานทั่วไป  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานบุคลากร  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานการเงิน  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานบัญชี  ๑ - - ๑ - ๑ - ๑ - - - 
งานพัสดุ  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานอาคารสถานที่  ๔ - - ๔ ๓ ๑ ๒ ๒ - - - 
งานทะเบียน  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานประชาสัมพันธ  - - - - - - - - - - - 
พนักงานขับรถ  ๑ - - ๑ ๑ - - ๑ - - - 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 
งานวางแผนและงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  - - - - - - - - - - - 
งานความรวมมือ  - - - - - - - - - - - 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ  - - - - - - - - - - - 
งานประกันคุณภาพฯ  - - - - - - - - - - - 
งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ  - - - - - - - - - - - 
ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานครูที่ปรึกษา  - - - - - - - - - - - 
งานปกครอง  - - - - - - - - - - - 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  - - - - - - - - - - - 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  - - - - - - - - - - - 
งานโครงการพิเศษฯ  - - - - - - - - - - - 
ฝายวิชาการ  
แผนกวิชา  - - - - - - - - - - - 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
งานวัดผลประเมินผล  - - - - - - - - - - - 
งานวิทยบริการและหองสมุด  ๑ - - ๑ ๑ - - - - ๑ - 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  - - - - - - - - - - - 
งานสื่อการเรียนการสอน - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด ๑๔ - - ๑๔ ๕ ๙ ๒ ๔ ๗ ๑ - 
 
 



๒๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

๑.๓  ระบบโครงสรางบริหาร 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา  
รวมประเมินผล  รวมปรับปรุง  จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงาน
ดังนี้  (แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบุคลากร 

งานประชาสัมพันธ 

งานทะเบียน 

งานอาคารสถานท่ี 

งานพัสดุ 

งานบัญช ี

งานการเงิน 

งานประกันคุณภาพฯ 

งานวิจัยพัฒนาฯ 

งานความรวมมือ 

งานศูนยขอมูลฯ 

งานวางแผนและงบฯ

 
 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

งานครูท่ีปรึกษา 

งานสวัสดิการฯ

 
 

 

งานแนะแนวอาชีพฯ

 
 

 

งานปกครอง 

ฝายวิชาการ 

งานกิจกรรมนักเรียนฯ 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

 
 

 

งานวิทยบริการฯ

 
 

 

งานวัดผลประเมินผล

 
 

 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 
 

 

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
้

 

 

 
 

 

แผนกวิชาการจัดการฯ

 
 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร

 
 

 

แผนกวิชาการบัญชี 

แผนกวิชาเครื่องกล

 
 

 

แผนกวิชาไฟฟาฯ 

แผนกวิชา

 
 

 

งานสงเสริมผลิตผลฯ งานโครงการพิเศษฯ

 
 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 



๒๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

๑.๔  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 ๑.๔.๑ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๕๖  ระดับภาคกลาง (วุฒิบัตร) 
 ๑.๔.๒ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ประเภทท่ี  ๗  สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย ชื่อผลงาน “เรือกูภัยพลังงานไฟฟา”  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม  (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๓ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทท่ี ๒  
สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ  ชื่อผลงาน  “เครื่องเปลี่ยนถายน้ํามันเบรค” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม  (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๔ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  
ประเภทท่ี ๑ สิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ชื่อผลงาน  “พรมไลขโมย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  (เกียรติ
บัตร) 
 ๑.๔.๕ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทท่ี ๑  
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชื่อผลงาน “เครื่องกังหันน้ําชัยพัฒนา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
(เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๖ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ประเภทท่ี ๑ 
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน “ปมลมจากคอมเพรสเซอรตูเย็น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม  (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๗ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ประเภทท่ี ๒ 
สิ่งประดิษฐเพ่ือการประกอบอาชีพ  ชื่อผลงาน “เครื่องรดน้ําตนไมอัตโนมัติ”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๘ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ประเภทท่ี ๓  
สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ชื่อผลงาน “ชาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ “เหงือกปลาหมอ””  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๙ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  
ประเภทท่ี ๓ สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ชื่อผลงาน “สบูเหลวรากชะคราม”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๑๐ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ประเภทท่ี ๓ 
สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ชื่อผลงาน “กลองอเนกประสงคจากดินไทย” ระดับอาชีวศึษาจังหวัด
สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๑๑ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  
ประเภทท่ี ๔ สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  ชื่อผลงาน “เครื่องลางหัวฉีดเบนซิน Washing machine 
nozzle gasoline”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๑๒ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  
ประเภทท่ี ๖ สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “เครื่องถอดประกอบยางรถจักรยานยนต”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๑๓ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทท่ี ๖ 
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “เครื่องทําน้ําเย็นถังตั้ง”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 



๒๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 
 ๑.๔.๑๔ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ประเภทท่ี ๖  
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “เคสคอมพิวเตอรแบบโปรงใส”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๑๕ ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ประเภทท่ี ๖ 
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “แยมถ่ัวเหลือง”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
(เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๑๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การเขารวมแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) 
ในงานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖  (เกียรติ
บัตร) 
 ๑.๔.๑๗ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การเขารวมแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดรองเพลงไทย
ลูกทุง (หญิง) ในงานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๖ (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๑๘ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การเขารวมแขงขันททักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 
ในงานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (เกียรติ
บัตร) 
 ๑.๔.๑๙ ไดเขารวมประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงชาย การประชุมวิชาการองคการวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย  การแขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งท่ี ๒๓  
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (เกียรติบัตร) 
  ๑.๔.๒๐  จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ชา
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ “เหงือกปลาหมอ ไดรับการยอมรับจากสื่อมวลชนและบุคคลท่ัวไปโดยไดนําผลงานนักเรียน
เผยแพรลงในนิตยสารมติชนบท “เทคโนโลยีชาวบาน” ปท่ี 26 ฉบับท่ี 569 : 15 กุมภาพันธ 2557 หนาท่ี 74 
เยาวชนนักประดิษฐ โดย ชํานาญ ทองเกียรติกุล 
 ๑.๔.๒๑ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดรองเพลง ประเภทไทยลูกทุง (ชาย) งานประชุมทาง
วิชาการองคกาวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาค ภาคกลาง  ประจําป ๒๕๕๖ (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๒๒ ไดรับการคัดเลือกรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับ
ผูบริหารสถานศึกษา  ของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุพจน   ทองเหลือง  (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๒๓ ไดรับการคัดเลือก รางวัลครูผูสอนดีเดน  ประจําป ๒๕๕๗ กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน นายคงศักดิ์   ตรีตรุยานนท  (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๒๔ ไดรับการคัดเลือก รางวัลครูผูสอนดีเดน  ประจําป ๒๕๕๗ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  นาง
สมสง   พูลผล (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๒๕ ไดเขารวมจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งท่ี ๖ ปการศึกษา ๕๕๖  จาก
โรงเรียนอนุบาลปากทอ (เกียรติบัตร) 
 ๑.๔.๒๖ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชาติ  (เกียรติบัตร)   ในการเขารวมการแขงขันรถประดิษฐ
พลังงานไฟฟา Thailand Econo Move 2013     ชื่อทีม เครื่องกลอัมพวา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 

 
 
 
 



๒๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

๑.๕  ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจํา 
ปการศึกษา  ๒๕๕๖  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้  

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
๑. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา - เพ่ิมปริมาณผูเรียน ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

- ลดปญหาการออกกลางคัน 
- ประชาสัมพันธเชิงรุก เปดโอกาสเขาเรียนสายอาชีพ 
- ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพ่ือใหผูสําเร็จ
อาชีวศึกษามีขีดความสามารถในการแขงขัน 
- การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
 

- จัดการเรียนการสอนอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อาชีวะเพ่ือคนพิการ ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
เทียบโอนความรูและประสบการณ 
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

๓. การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา - มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาท่ีเปนความตองการ
ของตลาดแรงงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
- สถานประกอบการสนับสนุนรวมจัดอาชีวศึกษา 
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
- พัฒนาระบบนิเทศ  การจัดการเรียนรู 
- ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
- มีการวางแผนการดําเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา 

๔. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

-โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  รวมดวยชวยประชาชน 
- นักเรียนนักศึกษามีทักษะความสามารถดานวิชาการและ
วิชาชีพ 

๕. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย 

- พัฒนาครูและผูเรียน ในการจัดทําโครงงาน วิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
- สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน 
- สงเสริมการประกวดผลงาน /พัฒนาสื่อ 

๖. การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 

- จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในดานการพัฒนาผูเรียนตาม
คุณลักษณะ ๓D และมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
๗. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
- มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป /ตนสังกัด 
- มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๘. การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น - จัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
- จัดอบรมครูผูสอนหลักสูตรระยะสั้นใหหลากหลาย 
- นําหลักสูตรทดลองใช  และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

๑.๖  ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเส่ียง  

 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖  ซ่ึงประชาคมของ
สถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
  ๑.๕.๑ ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ของ     
  ผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

ลดปญหาอุบัติเหตุท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยลด
การขับข่ียานพาหนะภายในวิทยาลัย และจอดรถบริเวณท่ี
ใหจอด รวมท้ังรณรงคใหนักศึกษาสวมหมวกนิรภัย จัดทํา
โครงการขับข่ีปลอดภัย 

  ๑.๕.๒ ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท                                                                                                 จํานวนครั้งท่ีลดของการกอเหตุทะเลาะวิวาท 
๑.๕.๓ ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     จํานวนคนท่ีหางไกลจากยาเสพติด 
๑.๕.๔ ความเสี่ยงดานสังคม  เชน  การตั้งครรภ 
กอนวัยอันควร         

ลดปญหาความเสี่ยงดานสังคมในทุกๆ ดาน  เชน การ
จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา  โครงการพบครูท่ี
ปรึกษา  โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา เปนตน 

๑.๕.๕ ความเสี่ยงดานการพนันและการม่ัวสุม   
 

ลดปญหาการม่ัวสุมและการพนันภายในวิทยาลัย โดยการ
เปด-ปด ประตูทางเขา – ออก วิทยาลัย ใหเปนเวลาและ
สงเสริมกิจกรรมภายในสถานศึกษา  เชนกีฬาตอตานยา
เสพติด  กิจกรรมปลูกตนไม เปนตน  

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตอนท่ี  ๒ 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

 ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองและบรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจของสถานศึกษา  รวมถึงผลงานตามระบบงาน
ประกันคุณภาพฯ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยแบงเปนดาน ๆ ดังนี้ 
 

๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   “ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  ล้ําเลิศวิชา  ใชเวลาใหเกิดคุณ” 
 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา   
           บริหารจัดการอาชีวศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือการผลิตกําลังคนใหมีมาตรฐานสู  
สากล สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 

พันธกิจ   
๑. พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐาน ฝมือ ตามความ ตองการ

ของตลาดแรงงาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค 
๒. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพและสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 
๓. สงเสริมและพัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ  ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เรียนการสอน สูชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
๔. ปรับปรุง  พัฒนา  สิ่งแวดลอมภายใน  และภายนอกวิทยาลัยใหเอ้ือตอการเรียนรู  เพ่ือผูเรียนและ

บุคลากรอยูอยางมีความสุข  

๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑.ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา - เพ่ิมปริมาณผูเรียน ในระดับ ปวช. 
และระดับ ปวส. 
- ลดปญหาการออกกลางคัน 
- ประชาสัมพันธเชิงรุก เปดโอกาสเขา
เรียนสายอาชีพ 
- ยกระดับความสามารถของผูเรียน
เพ่ือใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
- การจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคมท้ังในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 
 
 
 
 

 

 

 



๓๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 
ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒.หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

- จัดการเรียนการสอนอาชีวะใน
โรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวะ
เพ่ือคนพิการ ศูนยซอมสรางเพ่ือ
ชุมชน เทียบโอนความรูและ
ประสบการณ 
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 

-ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
และเชื่อมตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
-พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษา 

๓. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

- มุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขา
ท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
- สถานประกอบการสนับสนุนรวมจัด
อาชีวศึกษา 
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็ก 
- พัฒนาระบบนิเทศ  การจัดการ
เรียนรู 
- ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ  
- มีการวางแผนการดําเนินงานตาม
นโยบายของสถานศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการท้ัง
สวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา 
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 

-โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  
รวมดวยชวยประชาชน 
- นักเรียนนักศึกษามีทักษะ
ความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 

สรางความเขมแข็งเครือขายความ
รวมมือการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
และตางประเทศ 

๕.นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 

- พัฒนาครูและผูเรียน ในการจัดทํา
โครงงาน วิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 
- สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 
- สงเสริมการประกวดผลงาน /พัฒนา
สื่อ 

ผลักดันการบูรณาการ การวิจัยและ
พัฒนา ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 

 

 



๓๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
๖. การปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก 

- จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในดานการ
พัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะ ๓D 
และมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

พัฒนาคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษา
ทุกระดับ 

๗. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา/ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
- มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป /ตนสังกัด 
- มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

พัฒนาระบบบริหารจัดการท้ัง
สวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา 
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

๘. การจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- จัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
- จัดอบรมครูผูสอนหลักสูตรระยะสั้น
ใหหลากหลาย 
- นําหลักสูตรทดลองใช  และพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

เสริมสรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
อยางเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๓๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

๒.๓ มาตรการปองกันและควบคุมความเส่ียง                   
 เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 
๒.๓.๑ ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

ลดปญหาอุบัติเหตุท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย โดยลดการขับข่ี
ยานพาหนะภายในวิทยาลัย และ
จอดรถบริเวณท่ีใหจอด รวมท้ัง
รณรงคใหนักศึกษาสวมหมวก
นิรภัย   

- ไดรับความรวมมือรวมกับสถานี
ตําบลยี่สารในดานความปลอดภัย 
- ไดรับความรวมมือและ
ประสานงาน กับ อบต.แพรก
หนามแดง 

๒.๓.๒ ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท                   
                                                                               

จํานวนครั้งท่ีลดของการกอเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

-  จัดโครงการเขาคายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต 

 
๒.๓.๓ ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด    
  

จํานวนคนท่ีหางไกลจากยาเสพติด - ตรวจสุขภาพประจําป และการ
เผาระวัง การตรวจหาสารเสพติด  

๒.๓.๔ ความเสี่ยงดานสังคม  
เชน  การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
        

ลดปญหาความเสี่ยงดานสังคมใน
ทุกๆ ดาน  

- จัดอบรมใหความรูดานสุขศึกษา 
- ครูใหความรูและสอดแทรกใน
รายวิชาท่ีสอน 

๒.๓.๕ ความเสี่ยงดานการพนัน 
     และการม่ัวสุม   
 

ลดปญหาการม่ัวสุมและการพนัน
ภายในวิทยาลัย โดยการเปด-ปด 
ประตูทางเขา – ออก วิทยาลัย ให
เปนเวลาและจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร   

- ไดรับความรวมมือรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรตําบลยี่สารในดาน
ความปลอดภัย 
- ไดรับความรวมมือและ
ประสานงาน กับอบต.แพรก
หนามแดง ผูใหญบานและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาควรวางแผนจัดระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายใหมากข้ึนภายใน ๒ ป  

- ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหเปนระบบตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  
- จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา และดําเนินงาน
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
- จัดระบบสํานักงาน และเอกสารการ
ประเมินคุณภาพภายใน และดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ รายงานผลการ
ดําเนินงานใหหนวยงานภายนอกทราบ 

๒) นักเรียน นักศึกษาของระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ มี
อัตราการลาออกนอย วิทยาลัยฯ อาจใหความสําคัญกับผูเรียนกลุมนี้
มากข้ึน โดยอาจจัดกระบวนการสอนใหยืดหยุนสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียน ภายในปการศึกษาหนา   

- สถานศึกษามีการวางแผนและเพ่ิมกลยุทธใน
การไดมาซ่ึงปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 
- มีการจัดแผนการเรียนตามโครงสราง
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนระบบเทียบโอนฯ  
- สงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
- สงเสริมใหผูเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

๓) วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาอาจตองมีการจัดจางครูท่ีเปนคนใน
ทองถ่ินเพ่ือลดอัตราการลาออก 

สงเสริมใหมีการจัดจางครูท่ีเปนคนในทองถ่ิน 
 

๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  
๑) จํานวนผูจบการศึกษา  ดําเนินการเพ่ิมปริมาณผูเรียนและลดปญหา

การออกกลางคัน 
๒) การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเปนชิ้นงานและการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร 

สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวด
จัดแสดง 

๓) การประสานความรวมมือกับสถานประกอบการควรทําใหครบ 
หลัก PDCA 

 

๔) ครูควรทําบันทึกหลังการสอนทุกคนเพ่ือนําไปสูนวัตกรรมและวิจัย
ในชั้นเรียน 

ใหครูจัดทําบันทึกหลังสอนและวิจัยในชั้นเรียน 

๕) ประสานงานกับครูพิเศษ ผูเชี่ยวชาญหรือภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ
เสริมทักษะในการใหบริการวิชาชีพแกสังคม 

จัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
วิทยากรใหความรู 

 
 
 



๓๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษา ควรมีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๘) ควรดําเนินการใหครบตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
๔๓ ตัวบงชี้ อยางสมบูรณ   

 

๙) การจัดทํานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
๒.๔.๓  การประเมินคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา 

 

๑) ใหมีการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ทุกตัวบงชี้
ใหครบตามเกณฑท่ีกําหนด  

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพฯ 
-โครงการเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง SAR ป 
๒๕๕๖ 

๒) ใหมีการจัดรูปแบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของแตละโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการ  

ดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตามรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ลักษณะการบริหารงาน 
 วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙  ใชเปนแผนยุทธศาสตร
เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา โดยการดําเนินงานไดใชแผนปฏิบัติการเปนหลัก  เพ่ิมเติมโครงการพิเศษตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   แกไข  จุดดอย  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สถานศึกษา  ครั้งแรกเม่ือปการศึกษา ๒๕๔๙ และครั้งท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒  โดยมีมาตรฐาน ๗ 
มาตรฐาน  ๓๕ ตัวบงชี้  ๑ มาตรฐาน  ๑๐ ตัวบงชี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๙ ตัวบงช้ี  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

         ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน  
         อาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน 
         อาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
      หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ 
       ภายใน ๑ ป  
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 
      ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

 

มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ 
      ตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

 

มาตรฐานท่ี ๓  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและ  
                  การใชอาคารสถานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 



๓๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังใน 
        ประเทศ และ หรือตางประเทศ 

  

มาตรฐานท่ี ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

มาตรฐานท่ี  ๕  ดานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
      ของผูเรียน  
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                 ของครู 

 

มาตรฐานท่ี  ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม  

        การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง  
        ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  

         ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรฐานท่ี  ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  
 

มาตรฐานท่ี ๘ ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
         ตัวบงชี้ท่ี ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ  
        ตองการของชุมชน สถานประกอบการ  

  ตัวบงชี้ท่ี ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  ตัวบงชี้ท่ี ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ตัวบงชี้ท่ี ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  ตัวบงชี้ท่ี ๘.๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนา 

 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบงชี้ท่ี ๘.๘  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ข้ึนไป  

 
 
 
 



๓๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๘.๙   รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไปใช 
         ประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตอนท่ี  ๓ 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนท่ียอมรับหรือศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

ความตระหนัก (Awareness)  

วิทยาลัย ไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ
ชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

ความพยายาม (Attempt)   

 วิทยาลัย ไดมีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ เพ่ือใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นปใหมากท่ีสุดดังนี้ 

 ๑.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความ เขาใจดานการจัดการศึกษา
และระบบการวัดและประเมินผล 

๒.  มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ี นักเรียน 
นักศึกษา และผูปกครองทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

๓.  ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๔.  ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 
๕.  ใหครูประเมินผลตามสภาพจริง 
๖.  มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ท่ีพบวานักเรียนนักศึกษามีปญหาในดานการเรียน 
๗.  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
๘.  มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๙.  มีโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๐.มีโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
๑๑.  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมีครูท่ีปรึกษาทุก

หองเรียน มีการพบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาไดตามความเหมาะสม  
๑๒.  สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร  นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ และมีระบบการนิเทศติดตามการสอนของครู 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตาม
ชั้นป จํานวน ๑๓๙ คน จากผูเรียนท้ังหมด ๑๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๔ ของผูเรียนท้ังหมด ซ่ึงผลการประเมิน
อยูในเกณฑ  ดีมาก 



๓๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ขอมูลผ ูเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.  ปการศ ึกษา ๒๕๕๖ 

สาขาว



๔๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของ
ผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 

  วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียนท้ัง  ๓  ดาน  คือ  ดานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และดานสมรรถนะวิชาชีพ   โดยกําหนดกลุมตัวอยางสถาน
ประกอบการและครอบคลุมคุณภาพของผูเรียนท้ัง  ๓  ดาน  และนําขอมูลมา วิเคราะหผลอยางถูกตอง  
 

ความพยายาม  (Attempt)   
วิทยาลัย มีการ สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของ

ผูเรียน  จํานวน  ๒๔  แหง 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน ๓ ดาน จากสถานประกอบการ 

หนวยงาน  และบุคคลในชุมชน รวมจํานวน ๒๔ แหง ไดคาความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ จํานวน ๒๒ แหง  
ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม(๕)  อยูในระดับ  ดีมาก 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติและดําเนินการประเมิน
นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ , ปวส.๒  ทุกสาขา วิชาพรอมท้ังสรุปและรายงานผลการประเมินโดยคํานวณหา
คารอยละของผูสําเร็จการศึกษา  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  วิทยาลัย ไดวางแผนและดําเนินการโครงการทดสอบเพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมีการแตงตั้งคําสั่ง
คณะกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ในภาพรวมของนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕ ๖  ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร  จํานวน ๓๑ คน  มีจํานวนผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน  ๓๑ คน  คิดเปนรอยละ 
๑๐๐  ซ่ึงผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดีมาก 

 
รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ระดับช้ัน 
จํานวนผูสําเร็จ 

การศึกษาท้ังหมด 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ท่ีผานการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละของผูสําเร็จ 
การศึกษาท่ีผาน 

เกณฑการประเมินฯ 
ปวช..๓ ๒๖ ๒๖ ๑๐๐ 
ปวส.๒ ๕ ๕ ๑๐๐ 
รวม ๓๑ ๓๑ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน 
                  อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการจัดทําโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๖  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดังนั้นวิทยาลัยฯ  จึงจัดใหมีการจัดเตรียม
ความพรอมโดยใหมีการจัดติวเตอรใหกับนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  วิทยาลัย ไดมีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และเปนกระบวนการเพ่ือใหผูเรียนมีความ
พรอมกอนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ดังนี้ 
 - โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ V-NET 
 - โครงการทดลองทดสอบทางการศึกษาจัดสอบท่ีวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (V-NET) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 ในภาพรวมของสถานศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๖ มีผูลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา ( V-NET) จํานวน ๓๑ คน ผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๔๘  ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับ ตองปรับปรุง 
 
 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ระดับชั้น  
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน

เขาทดสอบฯ 

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

ขึ้นไป 

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

ปวช.๓ ๒๖ ๘ ๓๐.๗๗ 
ปวส.๒ ๕ ๔ ๘๐.๐๐ 
รวม ๓๑ ๑๑ ๓๕.๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน      
      อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา ภาษาอังกฤษ 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย ไดมีการจัดทําโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-NET  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖  
รวมท้ังวิทยาลัย  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   จึงมีการจัดทําโครงการอบรม
นักเรียนนักศึกษา  โดยวิทยากรชาวตางชาติ  โดยจัดมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษาและมีการจัดติว
เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
 วิทยาลัยฯ  จัดทําโครงการและมีการแตงตั้งคําสั่งในการทดสอบมาตรฐาน ทางการศึกษาระดับชาติ  พรอม

ท้ังมีการจัดตั้งติวเตอรนักเรียน  และมีการจัดการเรียนการสอนโดยเจาของภาษา เพ่ือเตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม 
ASEAN ในหลักสูตร English Program (EP) Mini English Program (MEP) และจัดกิจกรรมเสริม ดังนี้ 

  - โครงการ Goodmorning English 

  - โครงการ English Camp Schedule (Day Camp) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ในภาพรวม  ปการศึกษา  ๒๕๕ ๖  ผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา  (V- NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  คิดเปนรอยละ ๓๕.๔๘  ซ่ึง
ผลการประเมินอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 

 

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   
ตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ระดับชั้น 
จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขา

ทดสอบฯ 

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแตคะแนน
ระดับชาติขึ้นไป 

รอยละของผูเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจาการ 

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

หมายเหตุ 

ปวช.๓ ๒๖ ๗ ๒๖.๙๒  
ปวส.๒ ๕ ๔ ๘๐.๐๐  
รวม ๓๑ ๑๑ ๓๕.๔๘  

 
 

 

 

 

 



๔๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

  ความตระหนัก   ไมมี 

  ความพยายาม   ไมมี 

  ผลสัมฤทธิ์  ไมมี 
 

รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ หนวยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ระดับชั้น  
จํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเขา

ทดสอบฯ 

จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ทดสอบฯ  จากสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ ฯ 

รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ทดสอบฯ   

ปวช.๑ - - - 
ปวช.๒ - - - 
ปวช.๓ - - - 

รวม ปวช. - - - 
ปวส.๑ - - - 
ปวส.๒ - - - 

รวม ปวส. - - - 
รวมท้ังหมด - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



๔๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย  ไดดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรแตละรายวิชา  เพ่ือ จัดทําแผนการเรียน   และจัดการเรียนการ

สอนท่ี เนนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน   มีการบูรณาการ หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง และคุณลักษณะ ๓ D  เนนการเรียนรูจากประสบการณจริงจากสถานประกอบการ  โดยการสงผูเรียน
ออกไปฝกงานในสถานประกอบการจริง  ไดจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนในแตละรายวิชามี
เกณฑการวัดผลท่ีเปนมาตรฐาน  โดยมีการพั ฒนาดานวิชาชีพ  ทักษะทางวิชาชีพ  ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทางดานคุณธรรม  และจริยธรรม  มี ระบบครูท่ีปรึกษาดูแลชวยเหลือผูเรียน  และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ติดตามผูเรียน ไดแก ระบบ RMS๒๐๑๒   

 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ  โดยเนนผูเรียนใหมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเนนทักษะการปฏิบัติจริง  จัดทําเครื่องมือวัดผล  
แบบฟอรมเกณฑในการวัดผลท่ีชัดเจน    นอกจากในเรื่องความรู  ความสามารถทางวิชาการแลวยังมีเกณฑการให
คะแนนในเรื่องของพฤติกรรมของผูเรียนดานคุณธรรมและจริยธรรม  และโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 

- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

- โครงการระบบครูท่ีปรึกษา 

- โครงการลดจํานวนผูเรียนออกกลางคัน 

- โครงการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา 

- โครงการประชุมผูปกครอง 

- โครงการเปดบานอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (Open House) 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
ในภาพรวมวิทยาลัย  จํานวน ผูสําเร็จการศึกษา  ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาเทียบกับแรกเขา  คิดเปนรอยละ  ๕๐.๐๐  ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 

สาขาว



๔๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ  
       ภายใน  ๑ ป 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบ อาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน  ๑  ป  
โดยฝายบริหารเปนผูดําเนินการประชุมวางแผน  เก็บขอมูลจากครูท่ีปรึกษา สถานประกอบการ  เพ่ือติดตามนักเรียนท่ี
จบการศึกษา ภายใน  ๑  ป  นักเรียนนักศึกษา  ศึกษาตอหรือทํางาน เพ่ีอใหไดขอมูลยอนกลับ  
 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัย มอบหมายใหหัวหนางานแนะแนวการศึกษาดําเนินการตามกระบวนการ  PDCA  เพ่ือติดตาม

นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาภายใน  ๑  ป โดยจัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการปจฉิมนิเทศ 

- โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือศึกษาตอ ภายใน ๑ ป 
- โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกงาน)และฝกประสบการณ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ในภาพรวมของสถานศึกษา  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ

ภายใน ๑ ป  มีจํานวน ๔๑ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ซ่ึงผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 

 

แบบบ ั�นท ึ�กข �อม ู�ลผ ูสำเร ็�จการศ ึ�กษาในป ี�การศ ึ�กษา ๒๕๕๖ ท่ีได �งานทำภายใน ๑ ป ี� 

สาขาว ิ�ชา สาขางาน ระดับ 

จํานวน 
ผ ูเร ี�ยน 
แรกเขา  

(๑) 

จำนวน 
ผ ูสําเร็จ 

การ 
ศึก 
ษา 
(๒) 

จำนวน
ผ ูสําเร็จ 

การศึกษาที่ได 
งานทํา 

 

จำนวน
ผ ูสําเรจ็ 

การศึกษาที่ 
ประกอบ 

อาชีพอิสระ 

จำนวน
ผ ูสําเร็จ 

การศึกษาที่ 
ศึกษาตอ 

ร �อยละ
ของ

(๓+๔+๕+ 
๖+๗+๘) 
เม ื่อเท ีแยบ 
ก ับ(๒) 

ตรง 
วุฒิ 
(๓) 

ไมตรง 
วุฒิ 
(๔) 

ตรง 
วุฒิ 
(๕) 

ไมตรง 
วุฒิ 
(๖) 

ตรง 
วุฒิ 
(๗) 

ไมตรง 
วุฒิ (๘) 

 เครื่องกล ยานยนต ปวช.๓  ๑๑ ๓ - - ๑ ๗ - ๑๐๐ 

 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง ปวช.๓  ๘ ๑ - - ๑ ๖ - ๑๐๐ 

 พณิชยการ บัญชี ปวช.๓  ๘ ๑ - - ๑ ๖ - ๑๐๐ 

 คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.๓  ๔ ๑ - - ๑ ๒ - ๑๐๐ 

 รวมระดับปวช.  ๓๑ ๖ - - ๔ ๒๑ - ๑๐๐ 

 เครื่องกล เทคนิคยานยนต ปวส.๒  ๕ ๕ - -     

 
 
ติดตั้งไฟฟา ปวส.๒  ๕ ๔ - - ๑ - - ๑๐๐ 

 รวมระดับปวส.  ๑๐ ๙   ๑    

รวมทั้งสิ้น  ๔๑ ๑๕ - - ๕ ๒๑ - ๑๐๐ 

  



๔๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 
      ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการวางแผน  สํารวจ  ติดตาม  ประสานงานกับสถานประกอบการและสถานศึกษาเพ่ือหาแนว
ทางการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาท่ีมีตอนักเรียน  นักศึกษา ใน ๓ ดานคือ ดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ดานสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ความพยายาม (Attempt)     
วิทยาลัย  ได ดําเนินการติดตาม  ประสานงานกับสถานประกอบการ และผูรับบริการ ใหเปนไปตาม

กระบวนการ  PDCA  เพ่ือใหการดําเนินการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   
 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน ๓ ดาน จากกลุมสถาน
ประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา และผูรับบริการ จํานวน ๑๒ แหง ไดคาความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 
จํานวน ๑๑ แหง ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม(๕) อยูในระดับ  ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ ในแตละตัวบงช้ี 

 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
๒.๐๐ ข้ึนไป 

ดีมาก            รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                 รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช            รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง    รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ ๕๐                              

รอยละ ๙๔.๒๔ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒  ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หนวยงาน 
ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

 
 

 
ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

 
 
 
 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ี
ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป 

ดีมาก             รอยละ ๖๕ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 
 พอใช            รอยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๓๕-๔๔.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ๓๕ 

รอยละ ๓๕.๔๘ ตองปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ดีมาก              รอยละ ๖๕ ข้ึนไป 
ดี                   รอยละ ๕๕-๖๔.๙๙ 
พอใช              รอยละ ๔๕-๕๔.๙๙ 
ตองปรับปรุง      รอยละ๓๕-๔๔.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวารอยละ๓๕ 

รอยละ 35.48 ตองปรับปรุง 

 
 
 



๕๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ ในแตละตัวบงช้ี (ตอ) 

 
 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๑ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

 ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ  

                              ภายใน ๑ ป 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๖  รอยละของผูเรียนท่ี
ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

- - 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๗  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เขา 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๕๐.๐๐ ตองปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘  รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ ๑๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๙  ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หนวยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    

    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑ ดี 



๕๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ    
                   ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๕  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

           ( V –  Net)  ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ   
 ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๖  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   

                                หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  

ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๗  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ  

        ตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน  
 

ความตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามโครงสราง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ซ่ึงแตละ สาขาวิชาไดมีการประชุม  
เพ่ือคัดเลือกรายวิชาท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  และมีการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ  พรอมทําความรวมมือกับสถานประกอบการ  (MOU) ในการทํา
ภาคีเครือขายในการจัดการเรียนการสอน 
 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัย ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือประเมินการจัดการ

เรียนการสอน โครงการความรวมมือภาคีเครือขายในการจัดทําหลักสูตรรวมกัน มีการ ประชุมผูมีสวนเก่ียวของ  จัด
ตารางเรียน  ตารางสอนแตละภาคเรียน  พรอมกับมีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีการสอนตามตารางสอนทุกภาคเรียน  
และทุกแผนการเรียนจะตองจัดใหมีนักเรียน นักศึกษาออกฝกงานเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะอาชีพทุกแผนการเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีหลักสูตรท่ีพัฒนาให นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรู  ฝกทักษะ  ฝกอาชีพ  ตามสมรรถนะอาชีพ

ของแตละสาขาวิชา  ตามรายวิชาท่ีมีหลักสูตรไดปรับปรุงพัฒนาแลว  และยังมีการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ซ่ึงผลการประเมินจะนํามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอไป ซ่ึงผลการประเมินอยูในเกณฑ ปฏิบัติตาม
ประเด็นท้ัง  ๕  ขอ  อยูในระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



๕๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการ 
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเชียน 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ 

เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตร 

 -  - 
 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถานประกอบการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

 -  - 
 

๓. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร  -  -  
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  -  -  
๕. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแลวไมเกิน ๓ ป 
ไปใช อยางนอยรอยละ ๕๐ ของจํานวน
สาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 -  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการดําเนินงานปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม / งาน / โครงการท่ีดําเนินการ เชน
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี โครงการเรียน
เปนชิ้นงานและมอบหมายให ครู-อาจารย  จัดทําแผนการสอนมุงเนนสมรรถนะวิชาชีพ  บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใชเปนแนวทางในการเรียนการสอน   
 
ความพยายาม (Attempt)     

วิทยาลัย ไดมีการวางแผนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ และเปนกระบวนการ เพ่ือให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 
   ๑. มีแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  
   ๒. มีแผนจัดการเรียนรูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๓. มีแผนจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๕. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 วิทยาลัย มี ผลจากการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ สงผลใหมีแผนการสอนของครูท่ีจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน ผลการ
ประเมินปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม(๕) อยูในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพ 
มี ไมมี ใช ไมใช 

๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาท่ีสอน 

 -  - 

๒. สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ 
ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

 -  - 

๓. สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

 -  - 

๔. สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

 -  - 

๕. สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ของ
จํานวนครูผูสอนท้ังหมดในสถานศึกษา 

 -  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย ใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
และใหครูทําบันทึกหลังการสอน และนําผลไปจัดทําวิจัยเพ่ือใชแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

ความพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัย ไดมีการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหมีระดับคุณภาพของ

การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑที่กําหนดใหมากที่สุดดังนี้ 
๑. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
๒. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 
๓  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
๔. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอน
ของครู 
๖. ใหครูผูสอนเขียนบันทึกหลังสอนทุกครั้งเพ่ือไปพัฒนา ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู 
๗. มีการจัดทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและนําผลการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย ให ครูจัดทําแผนการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุนเนนสมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูจัดทําบันทึก
หลังการสอนทุกรายวิชาท่ีทําการสอน  ครูจัดทํา รายงานวิจัย  นําผลการวิจัยและองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปใช
เพ่ือแกไขปญหา  และพัฒนาการเรียนการสอนภาคเรียนละหนึ่งรายวิชา  ซ่ึงผลการประเมินอยูในเกณฑ ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษาใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการ จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

 -  - 

 

๒. สถานศึกษาใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 
๘๐  ของรายวิชาท่ีสอน 

 -  - 
 

๓. สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและ
ใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการสอน ไมนอยกวารอยละ 
๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน 

 -  - 
 

๔. สถานศึกษาใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน 

 -  - 

      

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการ
วิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอย
กวาหนึ่งรายวิชา 

 -  - 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ตามหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๕  (ปรับปรุง  ๒๕๔๖)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเปดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  วิทยาลัยฯ  ไดมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีครูผูสอนประจําปการศึกษา  
๒๕๕๖  และใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาและใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

ความพยายาม (Attempt) 
 

 วิทยาลัยฯ  ไดสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ ๓D  รวมท้ังบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ  มีการ
จัดกิจกรรม  การใชสื่อและการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย  โดยเนนใหครูผูสอนกําหนดและแจงหลักเกณฑ
การวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัยฯ มีระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ซ่ึงผลการประเมิน

อยูในเกณฑ ปฏิบัติตามประเด็น ๕  ขอ  อยูในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงานมีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑.  สถานศึกษาใหครูทุกคนกําหนด และแจง
หลักเกณฑ และวิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเรียน
ทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 -  - 

๒.  สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาท่ี
สอน 

 -  - 

๓.  สถานศึกษาใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน 

 -  - 

๔.  สถานศึกษาใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาท่ีสอน 

 -  - 

๕.  สถานศึกษาใหครูทุกคนนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน   ท่ี
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ทุกรายวิชาท่ีสอน 

 -  - 

 

 
 



๕๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย  ดําเนินการประสานความรวมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการสงผูเรียนเขาฝกงาน  (กลุมผูเรียน

ปกต)ิ  ตามหลักสูตร  จัดใหมีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน  มีการ นิเทศการฝกงานในสถานประกอบการ  
หนวยงานมีการวัดผลของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงาน   
 

ความพยายาม (Attempt) 
วิทยาลัย ไดจัดสงผูเรียนเขาฝกงานในสถานประกอบการ  (กลุมผูเรียนปกติ)     หนวยงานสําหรับผูเรียน

ระดับชั้น  ปวช.๓  และ ปวส.๒  และฝกประสบการณวิชาชีพ  (กลุมผูเรียนระบบทวิภาคี)  ทุกภาคเรียน  ยกเวน  ปวช. 
๑  ปวช.๒ และ ปวส.๑ เขาฝกประสบการณวิชาชีพในชวงปดภาคเรียนท่ี ๑  ประกอบดวย 

๑. โครงการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงาน 

๒. โครงการความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ 

๓. โครงการสัมมนาการฝกงานของผูเรียน 

๔. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการฝกงาน ซ่ึงผลการประเมิน ปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ขอ อยูในระดับ   

ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการฝกงาน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษาคัดเลือกสถานประกอบการ 
หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียน
เขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน 

 -  - 
 

๒. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอน
การฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน 

 -  - 
 

๓. สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของ
ผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน 

 -  - 
 

๔. สถานศึกษามีการจัดผลการฝกงานของ
ผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน 

 -  - 
 

๕. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของ
ผูเรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม
สัมมนา 

 -  - 

 



๖๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช
และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการ
ฝกงาน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๒ ดีมาก 

 

 
 
 



๖๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๒ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ  

                                ตองการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา     
 ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝกงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๓  ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา 
 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  มีการจัดทํา
แผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีระบบฐานขัอมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  มีระบบดูแลผูเรียน  มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิ
ทัศนอาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงิน
และงบประมาณ  มีการระดมทรัพยากราในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย  แผนพัฒนาตลอดจนกรอบทิศทางการ

ดําเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดการกํากับ  ดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษาใหมีการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาสถานศึกษาจะดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความพยายาม (Attempt)  
วิทยาลัย  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามองคประกอบและหลักเกณฑท่ีกําหนด  วิทยาลัยฯ  

ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   และไดปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีรวมกับสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางเปนระบบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ขอ  
อยูในระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงานมี
คุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

 -  - 
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหมี การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อยางนอยภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

 -  - 
-รายงานการประชุม 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

 -  - 

-รายงานการประชุม 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ในการปฏิบัติงานรวมกับ สถานศึกษาและ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาห
วิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 -  - 

-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 



๖๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการดําเนินงานตามแผน  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ความพยายาม (Attempt)   
วิทยาลัย มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา   มีการดําเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  พรอมท้ังจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
 

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา   ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น  
 ๕  ขอ  อยูในระดับ ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 -  - 

๒. สถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป  ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 -  - 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 -  - 

๔. สถานศึกษามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 -  - 

๕. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

 -  - 

 

 
 
 
 
 

 
 



๖๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
  

วิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ         
“มีใจบริการ” ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการ
มีสวนรวมของครู   บุคลากรทุกฝาย และนักเรียนนักศึกษา   สอดคลองกับจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณของวิทยาลัย คือ 
“บริการวิชาชีพสูชุมชน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา” 
 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัย มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมบริหารสถานศึกษา เพ่ือกําหนดอัตลักษณ และ

พิจารณาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูบุคลากร
ทุกฝาย  นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา  ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

๑. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
๒. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน(Fix it Center) 
๓. โครงการเปดบานอาชีวศึกษา (Open House) 
๔. โครงการสอนนองซอมเครื่องใชไฟฟา 

๕. โครงการสอนนองซอมรถจักรยานยนต 
๖. โครงการทําบัญชี มีพอใช 
๗. โครงการพ่ีสอนนองซอมคอมพิวเตอร 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

 วิทยาลัย ดําเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม
ของครู บุคลากรทุกฝาย นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีระดับคุณภาพใน
การพัฒนาสถานศึกษา  ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษารับทราบและมีสวนรวมในการ
กําหนดอัตลักษณของสถานศึกษา 

 -  - รายงานการประชุม 

๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการ
มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ชุมชน และ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 -  - แผนปฏิบัติการประจําป 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

 -  - -แผนปฏิบัติการ 
-รายงานผล 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ 

 -  - รายงานผลการดําเนิน
โครงการตามแผน 

๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 -  - รายงานการประชุม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย บริหารงานโดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  มอบหมายงานตาม สายการบังคับบัญชา   

กระจายอํานาจในการ บริหารงาน   ประสานงานกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพ่ือแสวงหาความรวมมือ 
ชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ  บริหารสถานศึกษาดวยความยืดหยุน  ปรับใชการบริหารอยาง
หลากหลาย  ตามสถานการณเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์  อีกท้ังมีการพัฒนาตนเอง  พัฒนาองคกร  พัฒนาทีมงาน เพ่ือ
นําไปสูองคกรแหงการเรียนรู มีการตรวจสอบถวงดุล  โดยกําหนดหนวยงานตรวจสอบภายใน และงานประกัน
คุณภาพเพ่ือตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา   
 

ความพยายาม (Attempt)     
วิทยาลัย โดยผูอํานวยการ  และรองผูอํานวยการ  เปนผูมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน บริหารงานสอดคลองตาม

แผนพัฒนาและยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  และ
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใสตรวจสอบได  ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น  ๕  ขอ อยูในระดับ   
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัด  -  - 

-นโยบาย/ยุทธศาสตรของสอศ. 
-ยุทธศาสตร/พันธกิจของวิทยาลัย 
-คําสั่งมอบหมายหนาท่ี 

๒. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง   

 -  - 
-หนังสือเชิญประชุม 
-รายงานการประชุม 

๓. สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง  ผูมี
สวนเก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษาอยาง
นอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 -  - 
-หนังสือเชิญประชุม 
-รายงานการประชุม 

๔. สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง 
รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของไปใชพัฒนาสถานศึกษา 

 -  - 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
-รายงานการประชุมครูและบุคลากร 
-รายงานการประชุมฝาย/งานตางๆ 

๕. สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงาน 
และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯและมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

-นโยบาย/ยุทธศาสตรของสอศ. 
-ยุทธศาสตร/พันธกิจของวิทยาลัย 
-คําสั่งมอบหมายหนาท่ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness)  
วิทยาลัย มีความตระหนักในการ บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  เก็บรวบรวมขอมูล  เผยแพร

ขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลพ้ืนฐานอยางนอย  ๙  ประเภท  ไดแก  ขอมูล
ท่ัวไปของสถานศึกษา  ขอมูลนักเรียน  นักศึกษา  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลงบประมาณและ
การเงิน  ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลอาคารสถานท่ี  และขอมูลพ้ืนฐาน ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม 

   

ความพยายาม(Attempt)       
 วิทยาลัย มีความพยายามในการดําเนินการตาง ๆ ใหบรรลุตามตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑.  จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ๙ ประเภท และมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตวิทยาลัยการอาชีพ
อัมพวา 

๒.  มีการพัฒนาฐานขอมูลอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน 

๓. พัฒนาบุคลากรดานการใชขอมูลสารสนเทศ “ระบบ RMS(๒๐๑๒)” 
๔.  มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  โดยครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ซ่ึงผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีขอมูลพ้ืนฐาน ๙  ประเภทและ
อาจมีขอมูลอ่ืน ท่ีจําเปนสําหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบ
สํารองขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหาย
ของขอมูลการศึกษามีการบริหารจัดการตาม
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

 -  - 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ
อยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน 

 -  - 

๓.  สถานศึกษาดําเนินการใหครู และบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา และผูเรียนสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ 

 -  - 

๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 

 -  - 

๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัย มีการวิเคราะหจัดทําแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ 5 ดาน คือ ดานความปลอดภัย 
ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในวิทยาลัย นักเรียนและผูปกครอง มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และมีผลทําใหความเสี่ยงดานตางๆ ลดลง 
 

ความพยายาม  (Attempt)     
 วิทยาลัย มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ 5 ดาน คือ ดานความ
ปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัย นักเรียนและผูปกครอง ดังนี้ 

  1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
  2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท 
  3. โครงการกีฬาตานยาเสพติด 
  4. โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. โครงการแขงขันกีฬาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 
  6. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. โครงการปองกันการตั้งครรภและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท้ัง 5 ดาน ซ่ึง
ผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน 
โครงการบริหาร ความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางนอย ๕ 
ดาน ไดแก ความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท 
ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัว
สุม โดยการมีสวนรวมของครู ผูเรียน และ
ผูปกครอง 

 -  - 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ   

 -  - 

๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 

 -  - 

๔. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 

 -  - 

๕. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย ๓ ดาน  -  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
วิทยาลัย ไดมีการจัดระบบดูแลผูเรียนในทุกระดับชั้น  ตั้งแตระดับ ปวช.๑  ถึง ปวส.๒  ทุกแผนกวิชาใน

ทุกๆ  ดาน  โดยมอบหมายใหครูท่ีปรึกษาประจําชั้นทําหนาท่ีดูแลและประสานงานกับผูปกครองและบุคลากรภายใน
องคกร  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษาไดประสบความสําเร็จในการเรียนและมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคตามวัตถุประสงค
และปรัชญาของวิทยาลัยฯ 
 

ความพยายาม  (Attempt)     
วิทยาลัย มีการวางแผนดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ โดยจัดกระบวนการเพ่ือติดตามดูแลสงเสริม และลด

ปญหาการออกกลางคันของผูเรียน ดังนี้ 
๑. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษา 

ระบบการวัดและประเมินผล และสรางเครือขายระหวางครูท่ีปรึกษากับผูปกครอง 

๒. จัดทําและแจกสมุดครูท่ีปรึกษาและคูมือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 
นักศึกษา และเพ่ือใหครูท่ีปรึกษามีคูมือในการดําเนินงาน 

๓. จัดทําแบบประเมินตนเอง (SDQ) เพ่ือคัดกรองนักเรียน นักศึกษา จํานวน ๔ ฉบับ ไดแก ภาคเรียนท่ี ๑ 
ฉบับนักเรียนประเมินตนเองและฉบับผูปกครองประเมิน ภาคเรียนท่ี ๒ ฉบับเพ่ือนประเมินและฉบับครูท่ีปรึกษา
ประเมิน 

๔. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพ่ีอสรางเครือขายกับผูปกครอง อันจะเปนการลดปญหาการ
ออกกลางคัน 

๕. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยจัดใหมีครูท่ีปรึกษาทุกหองเรียน
มีการพบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาไดตามความเหมาะสม 

๖. กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา(Home Room) โดยจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา สัปดาหละ ๑ ครั้ง 

๗. สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกผูเรียนมีความประพฤติดี  เรียนดี และฐานะยากจน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
วิทยาลัย จัดระบบดูแลผูเรียน มีระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน ซ่ึงผลการประเมิน ปฏิบัติตาม

ประเด็น  ๕  ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑.  สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน  -  - คําสั่งปฐมนิเทศ 
๒.  สถานศึกษาแตงตั้งครูท่ีปรึกษาพบผูเรียน
อยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง   

 -  - 
คําสั่งครูท่ีปรึกษา 
คูมือครูท่ีปรึกษา 

๓.  สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือ
รวมกันดูแลผูเรียน 

 -  - 
โครงการประชุม
ผูปกครอง 

 ๔.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอย
ละ ๑๐ ของผูเรียนท่ีรองขอ 

 -  - 
เอกสารทุนการศึกษา 

๕.  สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและ
สงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ  -  - 

เกียรติบัตรเรียนดี 
เอกสารการคัดกรอง
นักศึกษากลุมเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษา  
และการใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

 

ความตระหนัก(Awareness)   
วิทยาลัย ไดดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร 

สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน รายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรม งานท่ีไดจัดทําในรูปขอมูล
เชิงประจักษและคุณภาพเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
 

ความพยายาม  (Attempt)     
วิทยาลัย มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหมีสภาพแวดลอมใหแกผูเรียน ไดแก 

โครงการปรับภูมิทัศนสถานศึกษา โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ใหมีสภาพพรอมในการใช
งาน และการจัดการเรียนการสอน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี  

หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  ซ่ึงผลการประเมินปฏบิัติตามประเด็น ๕  ขอ  อยูในระดับ  
 ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนา
และดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา
ในการใชอาคาร สถานท่ี หองเรียน  หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของ
ครูทุกคนในสาขาวิชา 

 -  - 

๒.  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ    -  - 
๓.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และ
การใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษและผลเรียน 

 -  - 

๔.  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

๕.  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
การบริหารจัดการ 

 -  - 

 

 



๗๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร 
 

ความตระหนัก(Awareness)  
 วิทยาลัยฯ มีการจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และมีการประเมินความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา โดยการจัดทําโครงการเสนอของบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
พิจารณา 
 

ความพยายาม(Attempt)       
วิทยาลัยฯ ดําเนินการมอบหมาย หัวหนางาน/หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาแผนก  จัดทําแผนงาน/โครงการ

เสนอขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุฝกท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือใชในการฝกนักศึกษา  ครุภัณฑและคอมพิวเตอร  โดยความ
เห็นชอบจากหัวหนางานนโยบายและแผนงานงบประมา ณและผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอนุมัติ  และมีการประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดหา  การใชวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑและคอมพิวเตอร  โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน  รายงานสรุปผลการประเมินงานตามโครงการและนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาตอไป 
 

ผลสัมฤทธิ์(Achievement) 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตาม

ประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ  การจัดหา 
การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

 -  - แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครง  -  - แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

๓. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน 

 -  - การประเมินความ 
พึงพอใจ 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - สรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจโครงการ 

๕. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง  
การบริหารจัดการ 

 -  - แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 
 



๗๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความตระหนัก(Awareness)   
วิทยาลัย ไดสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง  โดยสงเสริมใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไป

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท่ีจัดข้ึนโดยตนสังกัดและองคกรอ่ืน  เชน   การอบรมภาวะผูนํา  การอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  อบรมโครงการสนับสนุน ดานการศึกษาโครงการยอยโครงการพัฒนาและขยายเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  อบรมโครงการการจัดการเรียนรูท่ีเปนผูเรียนเปนสําคัญ   อบรมโครงการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

ความพยายาม (Attempt)      
วิทยาลัย ดําเนินการให ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได รับการ พัฒนาในดานวิชาชีพตามสาขาวิชา  / 

รายวิชาท่ีสอน และพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถดานทักษะ
วิชาชีพ   ดานเทคโนโลยี  และดานการจัดการเรียนรู  เพ่ือใหสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพแกผูเรียน   รวมท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการ
พัฒนาตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ไดแก 
 ๑. โครงการสัมมนาทางวิชาการ LED Industry in Thailand & Asia 

๒. โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสระบบออนไลน 
๓. โครงการอบรมระบบซอฟตแวรการบริหารจัดการศึกษาผานระบบเครือขาย (E-Learning) 
๔. โครงการประชุมมอบนโยบายการปองกันและแกไขปญหาทางยาเสพติดในสถานศึกษา ป ๒๕๕๖ 
๕. โครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคกลาง 
๖. โครงการประชุมสัมมนาสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในสังกัด 
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๗. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
๘. โครงการสัมมนาวิชานวัตกรรมสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กสูความเปนเลิศในการจัด 
    การศึกษา 
๙. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพและจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ  
    ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
๑๐. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสราง โดยใชระบบ Investments 
      Expenditure 
๑๑. โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษาในงาน “อาชีวะสรางชาติ” เปนตน 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตนเอง โดยผานการ

อบรม สัมมนา ไดรับเกียรติบัตรยกยองทางวิชาการ ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 

 
 



๗๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ไมนอยกวา  รอยละ  ๓๕ 

 -  - -คําสั่งวิทยาลัยฯ 
-รายงานการอบรมฯ 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา 
ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา   ไมนอยกวารอยละ ๕ 

 -  - -บันทึกขออนุญาต 
-คําสั่งวิทยาลัยฯ 
-รายงานผล 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครู
และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน 
หรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไมนอยกวา รอยละ ๕ 

 -  - -หนังสือขอความอนุเคราะห 
-คําสั่งวิทยาลัยฯ 
-รายงานผล 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

 -  - -รายงานการตรวจสุขภาพ 
-คําสั่ง 
-รายงานผล 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกไมนอยกวารอยละ ๕ 

 -  - -หนึ่งแสนครูดี 
-ครูผูสอนดีเดน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย   มีการ จัดระบบบริหารงบประมาณ  โดยฝายแผนงานฯ  จัดสรรงบประมาณในการบริหาร

การเงินและงบประมาณไวในแผนปฏิบัติการประจําป ในดานของวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยคํานึงถึงประโยชนของนักเรียน นักศึกษา  ประชาชน  และชุมชนท่ัวไป 
 

ความพยายาม (Attempt)     
สถานศึกษาไดมีระบบการบริหารจัดการ  การใชจายเงินงบประมาณตามโครงการท่ีไดทําไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปไดดําเนินการตรวจสอบยอดการใชจายงบประมาณตามท่ีไดรับการจัดสรรไว  มีการใชงบประมาณอยาง
คุมคา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
ผลจากการจัดระบบบริหารงบประมาณ โดยฝายแผนงานฯ จัดสรรงบประมาณในการบริหารการเงินและ

งบประมาณไวในแผนปฏิบัติการประจําป ในดานของวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนนักศึกษา ประชาชน และชุมชนท่ัวไป  ซ่ึงผลการ
ประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ อยูในระดับ พอใช 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑.  สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณ 
และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอย
กวารอยละ ๑๐  ของงบดําเนินการ 

 - -  
งานวางแผนฯ 
ฝายวิชาการ 
 

๒.  สถานศึกษามีรายไดหรือมูลคาของผลผลิต 
ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอ 
ไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของวัสดุฝก 

-  -  
งานสงเสริมผลิตผลฯ 

๓.   สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก  อุปกรณและ
สื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไมนอยก
รอยละ ๑ ของงบดําเนินการ 

 -  - 
ฝายวิชาการ 
งานโครงการพิเศษฯ 

๔.  สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน
ใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จ
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕  ของงบดําเนินก 

 - -  

งานวิจัยฯ 

๕.  สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไม
นอยกวารอยละ ๕  ของงบดําเนินการ 

 -  - 

งานกิจกรรม 

 



๘๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือขาย  ท้ังใน
ประเทศและ  หรือตางประเทศ 
 

ความตระหนัก (Awareness)   
วิทยาลัย มีการระดมทรัพยากรในการจัดการกับเครือขาย วิทยากรผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกให

ความรูและอบรมนักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียนและรวมมือกับสถานประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศ  มี
สวนรวมใน การจัดการศึกษา  ระดมเงินทุนการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีฐานะยากจนท้ังจากบุคคลภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
   

ความพยายาม (Attempt)       
วิทยาลัย มีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ ระดมทรัพยากรท้ังในประเทศและมีการจัดหา

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหความรูกับนักเรียน นักศึกษา  รวมกับเครือขายสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐ ภายนอก มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก 
 ๑. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการสําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  
 ๒. โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  
 ๓. โครงการอบรมสัมมนาดานบัญชี 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  กับเครือขายท้ังประเทศและหรือตางประเทศ  
ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ  อยูในระดับ  ดีมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังในประเทศและ/  
หรือตางประเทศ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ 

 -  - 

๒.  สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศ หรือ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ  
๘๐  ของจํานวนสาขางานท่ีเปดสอน 

 -  - 

๓.  สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังใน
ประเทศ และ หรือตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา   ๒๐ แหง 

 -  - 

๔.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพ่ือ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอย
กวา  ๕  รายการ 

 -  - 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศ 
หรือตางประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผูเรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

 



๘๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานท่ี หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย
บริการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
และคอมพิวเตอร 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพใน
การบริหารการเงินและงบประมาณ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๓ ขอ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังใน
ประเทศ และ หรือตางประเทศ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๓ ดีมาก 
 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๓ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๓  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน  



๘๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม  และภูมิทัศนของสถานศึกษา   

                                และการใชอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และคอมพิวเตอร  

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๑๑  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  

 ตัวบงชี้ท่ี  ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายท้ังใน   
                                  ประเทศ และ หรือตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



๘๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๔  ดานการบริหารวิชาการและวิชาชีพบริการวิชาการและวิชาชีพ 

  

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัย มุงเนนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือการผลิตกําลังคนใหมี
มาตรฐานสูสากล สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน บริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน 

 

ความพยายาม (Attempt)        
วิทยาลัย ไดดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู

และบุคลากรทุกฝายและผูเรียนทุกสาขางาน ดังนี้ 

๑. โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
๒. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน(Fix it Center) 
๓. โครงการเปดบานอาชีวศึกษา (Open House) 
๔. โครงการสอนนองซอมเครื่องใชไฟฟา 

๕. โครงการสอนนองซอมรถจักรยานยนต 
๖. โครงการทําบัญชี มีพอใช 
๗. โครงการพ่ีสอนนองซอมคอมพิวเตอร 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  วิทยาลัยฯ ไดดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ  ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕  ขอ  อยูในระดับ  ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริกา
วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

 -  - รูปเลมรายงาน 

๒. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามโครงการ กิจกร
บริการวิชาการ และวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒   โครงก 
กิจกรรม ตอป    

 -  - รูปเลมรายงาน 

๓.  สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๖๐  เขา
รวมโครงการ กิจกรรม 

 -  - รูปเลมรายงาน 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขาง  
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม 

 -  - รูปเลมรายงาน 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - รูปเลมรายงาน 

 

 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๔  ในแตละตัวบงชี้ 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

 
 

ปฏิบัติ ๕ ขอ 

 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๔ ดีมาก 
 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๔ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๔.๑  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  ชุมชน 
 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
 ไมมี  

 

 
 



๘๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๕  ดานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  

  สงเสริมใหครู  และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปน
ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร 

 ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย
ของผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัย สงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดการประกวด  จัดแสดง  โครงการสิ่งประดิษฐ  

งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมดตามเกณฑ  ระดับชั้น ปวช.๓  จํานวน  ๓  คน  :  ๑  ชิ้น  
และระดับ ปวส.๒  จํานวน  ๒  คน  :  ๑  ชิ้น 
   

ความพยายาม (Attempt)        
วิทยาลัย มีการดําเนินการจัดประกวด โครงการ สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ตามรายวิชา

โครงการ และอ่ืน ๆ ของ จํานวนผลงานท้ังหมด  นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  
และชาติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
วิทยาลัย ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดการประกวด  จัดแสดง  โครงการสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรือ

งานวิจัย  โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมดตามเกณฑ  ระดับชั้น ปวช.๓  จํานวน  ๓  คน  :  ๑  ชิ้น  และระดับ ปวส. ๒  
จํานวน  ๒  คน  :  ๑  ชิ้นงาน  ผลงานท้ังหมดเผยแพรตอสาธารณชน  ผลงานท้ังหมดนําไปใชประโยชนหรือไดรับ
รางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและ
ดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 -  - 
โครงการ/คําสั่ง 
แผนการเรียนวิชา
โครงการ 

๒.  สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียน ระดับชั้น ปวช.
๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงาน
ท้ังหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.๓ จํานวน ๓ 
คน : ๑ ชิ้น และระดับ ปวส.๒  จํานวน  ๒ คน : ๑ 
ชิ้น 

 -  - 
รูปเลมโครงงาน 
ระดับ ปวช.๓ 
 ปวส.๒ 

๓. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งปร  
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของจํานวนผลงานท้ังหมด  ไปใชประโยชนในสถานศึก 

 -  - 
สรุปรูปเลมการ
ประกวด 

๔.  สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของ
จํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

 -  - 
-ระบบสารสนเทศ 
-หนังสือสงภายนอก 

๕.  สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕ 
ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใชประโยชนหรือ
ไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 -  - 
เกียรติบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



๘๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัย    
                    ของคร ู

 

ความตระหนัก  (Awareness) 
วิทยาลัย  ไดจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ  และตระหนักในการสงเสริม  สนับสนุน  ใหครูทุกคนจัดทํา

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ประกวดและนํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัยเผยแพรตอสาธารณชน  นําไปใชประโยชน  หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด  ภาค  และชาติ 
 

ความพยายาม (Attempt)        
   

วิทยาลัย มีการสงเสริม  สนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงานวิจัยในปการศึกษา  ๒๕๕ ๖  
และสนับสนุนใหดําเนินการเขารวมการประกวด  จัดแสดง  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐตางๆ  ท้ังระดับจังหวัด  และ
ระดับภาค และเผยแพรผลงานตอสาธารณชนทางเว็บไซตของทางวิทยาลัยฯ 

 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
วิทยาลัย มีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู  

โดยครูทุกคนมีการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  และงานวิจัยและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทํา
และดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 -  - การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน จัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 -  - ผลงานวิจัย 

๓.  สถานศึกษา จัดประกวดและนํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา 

 -  - โครงการสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยของครู 
 

๔. สถานศึกษา ไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอ
สาธารณชน 

 -  - -บันทึกขอความ 
-หนังสือออก 

๕. สถานศึกษา ดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕ 
ของจํานวนผลงานท้ังหมดนําไปใชประโยชน หรือ
ไดรับรางวัลในระดับชุมชน  จังหวัด ภาค และชาติ 

 -  - -เกียรติบัตร 
-ผลงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๕  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  
หรืองานวิจัยของผูเรียน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

 
 
 

ปฏิบัติ  ๕  ขอ 

 
 
 

ดีมาก 

๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของคร ู

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

 
 
 

ปฏิบัติ  ๕  ขอ 

 
 
 

ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๕ ดีมาก 
 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๕ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๕.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

                             ของผูเรียน 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๕.๒  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

                             ของครู 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
 ไมมี  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



๙๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง  
 

  ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ในดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  อนุรักษสิ่งแวดลอม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสิ่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

   

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 
และผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดย
การกําหนดโครงการ กิจกรรม สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย เปนประจําทุกป 

 

ความพยายาม (Attempt)         
วิทยาลัยฯ  ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการคายคุณธรรมและศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 
๒. โครงการตอบปญหาทางวิชาการวันสุนทรภู 
๓. โครงการวันไหวครู 
๔. โครงการวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  (๑๒ สิงหา มหาราชินี) 
๕. โครงการวันพอแหงชาติ (๕ ธันวา มหาราช) 
๖. โครงการแหเทียนเนื่องในเทศการเขาพรรษา 
๗. โครงการพัฒนาคุณธรรมนําความรู 
๘. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

๙. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการวิชาชีพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   
ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมโครงการ/

กิจกรรม ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ  ดีมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษ 
สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ไมนอยกวา ๕ 
โครงการ / กิจกรรม 

 -  - -แผนปฏิบัติการประจําป 
๒๕๕๕ 
-รายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอ
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรร 

 -  - 

๓. สถานศึกษา ดําเนินการใหครูทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทะนุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรร 

 -  - 

๔. สถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย โดยครูและ
ผูเรียนในสาขาวิชา เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

 -  - 

๕. สถานศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษ
ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอ
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรร 
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

 

 
 
 
 

 
 



๙๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 

วิทยาลัยฯ  ไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกทาน และผูเรียน
ทุกคนเขารวมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความตระหนักในการ
อนุรักษ และรักษาสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสรางจิตอาสาใหผูเรียนโดย สงผลดีตอ
สถานศึกษา ชุมชน และสังคมภายนอก 
   

ความพยายาม (Attempt)          
วิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ๑.  โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน 
 ๓. โครงการปลูกตนไมรอบบานแม  

 ๔. โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 ๕.  โครงการอบรมใหความรูและสรางความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. โครงการโลกสวยดวยมือเรา  
 ๗. โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 
   

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  
วิทยาลัย ไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงผลการ

ประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ไมนอยกวา ๕ โครงการ / กิจกรรม 

 -  - -รายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขา
รวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 -  - 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 -  - 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยครูและผูเรียนในสาขาวิช 
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 -  - 

๕.  สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษ
ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก (Awareness)   
วิทยาลัยฯ  ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  และสงเสริมดานกีฬา

และนันทนาการ  เชน  การจัดกิจกรรมกีฬาสีใหนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม
เพ่ือการเสริมสรางสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง  และปลูกฝงใหมีจิตสํานึก  เสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีดี  
สามารถทํางานเปนหมูคณะ  เนนความสามัคคี  ท้ังนี้ใหบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา มีความรูควบคู
ความสุข  โดยการจัดโครงการและกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยฯ  ไดจัดทําข้ึน 
 

ความพยายาม (Attempt)           
วิทยาลัยฯ  ไดมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. โครงการแขงขันกีฬาครู นักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓. โครงการประกวดรองเพลง Ampawa Contest 

 ๔. โครงการโลกสวยดวยมือเรา 
๕. โครงการปลูกตนไมรอบบานแม 
๖. โครงการใหความรูเสริมสรางความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
๘. โครงการลดภาวะโลกรอน 

   

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)   
วิทยาลัย ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ซ่ึงผลการประเมิน

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 
ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรมดาน
การกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา ๕  
โครงการ / กิจกรรม 

 -  - 
รายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 

 -  - 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนเขารวม
โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ 

 -  - 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนากา
โดยครูและผูเรียนในสาขาวิชา เพ่ือนําผลไปปรับปรุ
การบริหารจัดการ 

 -  - 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษ
ของสถานศึกษาในการสงเสริม ดานการกีฬาและ
นันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก (Awareness)    
วิทยาลัย ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การจัด

โครงการ/กิจกรรม และการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการปลูกจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝายและผูเรียน ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

ความพยายาม (Attempt)           
วิทยาลัย  ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑. แผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาสอน 

๒. โครงการอบรมใหความรูและสรางเสริมความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)    
ผลจากการพัฒนางานอยางเปนระบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติ

ตามประเด็นครบ  ๕  ขอ อยูในระดับ  ดีมาก 
 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

 -  - 
 

๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหาร
จัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึ 
และผูเรียน 

 -  - 

 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  - 
 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 -  - 

 

๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๕.๐๐ 

 -  - 

 

 

 
 



๙๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการ
สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ ขอ ดีมาก 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๖ ดีมาก 
 
 

 สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๖ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๖.๑  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริม 

                                 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา   
                                ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๖.๓  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๖.๔   ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  
 
 
 



๑๐๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๕๕  และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ความตระหนัก (Awareness)      
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   โดย การมีสวนรวมของผูบริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝาย  ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีนโยบายกระจาย
อํานาจไปยังบุคลากรตามโครงสรางการบริหารงาน  รวมท้ังมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรท่ี กําหนดไวอยาง
ตอเนื่อง 
 

ความพยายาม (Attempt)           
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได

ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบตามปฏิทินงานประกันคุณภาพ (PDCA)   ดังนี้ 
     การเตรียมการ 

  ๑.  เตรียมความพรอมบุคลากร 
       ๑.๑  สรางความตระหนัก 

          ๑.๒  พัฒนาความรูทักษะ  
      -  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๒.  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
          ๒.๑  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
          ๒.๒  คณะกรรมการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
     การดําเนินงาน 
    ๑.  การวางแผนปฏิบัติงาน (P) 

    ๑.๑  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
-  จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
-  จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

         ๑.๒  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน 
          -  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ๒.  ดําเนินการตามแผน (D) 
         ๒.๑  สงเสริม/สนับสนุน/จัดสง/อํานวยการความสะดวก 
         ๒.๒  กํากับ ติดตาม       
     ๓.  การตรวจสอบประเมินผล  (C) 
        ๓.๑  วางกรอบการประเมิน 
        ๓.๒  จัดหา/จัดทําเครื่องมือ 
       ๓.๓  เก็บรวบรวมขอมูล 



๑๐๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

       ๓.๔  วิเคราะหขอมูล 
       ๓.๕  แปลความหมาย 
       ๓.๖  ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
   ๔.  นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
       ๔.๑  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
       ๔.๒  วางแผนในระยะตอไป 
       ๔.๓  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
   การรายงาน 
    จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
     ๑.  รวบรวมผลงานการดําเนินงานและผลการประเมิน 
     ๒.  วิเคราะหตามมาตรฐาน 
     ๓.  เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
     ๔.  รายงานหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร 

  
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)    
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงผลการ

ประเมินปฏิบัติตามประเด็น      ๕       ขอ  อยูในระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ  และหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 -  - 

- แผนปฏิบัติการประจําป 
๒๕๕๖ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- คูมือการจัดทําประกัน
คุณภาพภายใน 
- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ 
- รายงานการประชุม 
 

๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 -  - 

- บันทึกขอความ 
- คําสั่งฯ 
- สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ 

๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

 -  - 
- คําสั่งฯ 
- แบบตรวจติดตามฯ 
- บันทึกรายงาน  

๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 -  - 
- รูปเลม  SAR 

๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 -  - 

- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการฯ 
- ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  
- ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



๑๐๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๒  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ความตระหนัก (Awareness)       
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอสถานศึกษา  รวมท้ัง สาธารณชน   มี

การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน ของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา  โดยมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 

ความพยายาม (Attempt)            
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดดําเนิน งานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)     
ผลการตัดสินตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑสูงสุดในระดับ  ๕  คะแนน 

(ดีมาก)  จํานวน  ๒๙  ตัวบงชี้  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
 

มาตรฐาน ตัวบงช้ีท่ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๑  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๑.๑ ดีมาก 

๑.๒ ดีมาก 
๑.๓ ดีมาก 
๑.๔ ตองปรับปรุง 
๑.๕ ตองปรับปรุง 
๑.๖ - 
๑.๗ ตองปรับปรุง 
๑.๘ ดีมาก 
๑.๙ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๒  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๒.๑ ดีมาก 
๒.๒ ดีมาก 
๒.๓ ดีมาก 
๒.๔ ดีมาก 
๒.๕ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐาน ตัวบงช้ีท่ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๓  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๓.๑ ดีมาก 

๓.๒ ดีมาก 
๓.๓ ดีมาก 
๓.๔ ดีมาก 
๓.๕ ดีมาก 
๓.๖ ดีมาก 
๓.๗ ดีมาก 
๓.๘ ดีมาก 
๓.๙ ดีมาก 

๓.๑๐ ดีมาก 
๓.๑๑ พอใช 
๓.๑๒ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๔  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๔.๑ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๕  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ๕.๑ ดีมาก 
๕.๒ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๖  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทย 
                    และพลโลก 

๖.๑ ดีมาก 
๖.๒ ดีมาก 
๖.๓ ดีมาก 
๖.๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๗  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ๗.๑ ดีมาก 
รวมท้ังส้ิน ๓๔ ตัวบงช้ี ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๗  ในแตละตัวบงชี้ 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๗. ๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

 
 
 

ปฏิบัติ ๕ขอ 

 
 
 

ดีมาก 

๗.๒  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ดีมาก     ๓๐-๓๔ ตัวบงชี้และไมมี   
            ตัวบงชี้ใดท่ีอยูในเกณฑ 
            ตองปรับปรุง หรือตอง 
            ปรับปรุงเรงดวน 
ดี           ๒๔-๓๓ ตัวบงชี้ 
พอใช     ๑๘-๒๓ ตัวบงชี ้
ตองปรับปรุง   ๑๒-๑๗ ตัวบงชี้ 
ตองปรับปรุงเรงดวน  ต่ํากวา ๑๒  
                           ตัวบงชี้ 

  
 
 
 

 

๒๙ ตัวบงชี้ 

 
 
 
 
 

ด ี

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๗ ดีมาก 

 
สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๗ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

มาตรฐานท่ี ๘  ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

  จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตร 

         วิชาชีพระยะส้ัน  
 

ความตระหนัก  (Awareness)       
วิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวม

ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  ผูเขารับการฝกอบรม  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  และมีการจัดทําแผนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นของสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเสนอ
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพรอมท้ังจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป 
 

ความพยายาม  (Attempt)             
๑.  วิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยมีการ

มีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
 ๒.   วิทยาลัยมีการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป  ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
 ๓.   วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป 
 ๔.   วิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

๕.  วิทยาลัยมีการจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)      
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผน การบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ซ่ึงผลการ

ประเมินปฏิบัติตามประเด็น  ๕ ขอ  อยูในระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการจัดแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา 
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเขารับการฝกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 -  - 

รูปเลมรายงาน 

๒. สถานศึกษามีการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสู
วิชาชีพระยะสั้นประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒน
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึก 
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา 

 -  - 

รูปเลมรายงาน 

๓. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนการฝกอบ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป 

 -  - 
รูปเลมรายงาน 

๔. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 -  - 
รูปเลมรายงาน 

๕. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป 

 -  - 
รูปเลมรายงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๘.๒  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  สถานประกอบการ 
 

ความตระหนัก (Awareness)        
วิทยาลัย  ไดจัดประชุมครูและบุคลากรท่ีสอนหลักสูตรระยะสั้น  เพ่ือจัดรายวิชาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ี

หนวยงาน  สถานประกอบการ  องคกรอิสระ  ฯลฯ  มีความตองการตามแบบสํารวจความตองการท่ีวิทยาลัยฯ  ได
สํารวจความตองการของหนวยงาน 
 

ความพยายาม  (Attempt)             
วิทยาลัย  ไดสนับสนุนจัด โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น  พรอมท้ังสนับสนุนบุคลากรท่ีมีชํานาญและ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ทุกรายวิชาท่ีฝกอบรมและวิทยาลัยฯ ไดมีคําสั่ง
มอบหมายหนาท่ีการสอนดังกลาวดวย 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)        
ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

สถานประกอบการ ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ อยูในระดับ ดี 
 
 

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน  
สถานประกอบการ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการ
ในการพัฒนาหลักสูตร 

 -  - 
 

๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน  
สถานประกอบการ 

 -  - 
 

๓. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร  -  -  
๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  -  -  
๕. สถานศึกษามีการนําหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
รายวิชาท่ีพัฒนาแลวตามขอ ๑ – ๔  ไมเกิน ๒  ป  
ไปใช อยางนอยรอยละ  ๕๐  ของจํานวนรายวิชาท่ี
จัดการฝกอบรม 

-  -  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
  



๑๐๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness)         
วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําโครงการ  อบรมการเขียนแผนการสอนดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  มุนเนนฐาน

สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการเรียนการสอน  คุณธรรม  จริยธรรม  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  
พรอมท้ังใหครูท่ีมีสอนหลักสูตรระยะสั้น  ทําแผนการสอนสงทุกรายวิชา 
 

ความพยายาม (Attempt)              
วิทยาลัยฯ ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ในการจัดทําแผนการสอน  ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทุก

รายวิชา/และมีการสงผลการสอบทุกครั้ง  ทุกโครงการท่ีเปดสอน/และวิทยาลัยฯ  มีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีการสอน
ทุกรายวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)        
วิทยาลัย ฯ ดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา  มุนเนนฐาน

สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคและเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาท่ีเปดสอน ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม(๕)  อยูในระดับ  ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ความตระหนัก (Awareness)          
วิทยาลัย ดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรระยะสั้นจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตามแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกําหนดและ
แจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล  ใหผูเขารับการฝกอบรม ทราบกอน  การจัดการฝกอบรมใชวิธีการวัด
และประเมินผล  ท่ีหลากหลายและเหมาะสม  และนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในจการพัฒนาสมรรถนะผู
เขารับการฝกอบรม  ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกรายวิชาท่ีจัดการฝกอบรม 
 

ความพยายาม (Attempt)              
๑. วิทยาลัย ดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา

ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ท่ีมุงเนน สมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. วิทยาลัย ดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใชสื่อและเทคโนโยลีท่ีเหมาะสม 

๓. วิทยาลัย ดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกําหนดและแจงหลักเกณฑวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรมทุกรายวิชา 

๔. วิทยาลัย ดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝกอบรม 

๕. วิทยาลัย ดําเนินการใหครูผุสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเขารับการฝกอบรม  ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)        
ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูใน

ระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชา
ระยะสั้นจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทค
วิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณ
อันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -  - 

 

๒. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชา
ระยะสั้นใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา 

 -  - 
 

๓. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชา
ระยะสั้น มีการกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีก
วัดและประเมินผลใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอ
การจัดการฝกอบรมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝกอบรม 

 -  - 

 

๔. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชา
ระยะสั้น ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝกอบรม 

 -  - 
 

๕. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น นําผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการฝกอบรม  
ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ี
จัดการฝกอบรม 

 -  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๕  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ  

       ส้ัน 
 

ความตระหนัก (Awareness)          
วิทยาลัย มีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากท่ีไดรับจาก

หนวยงานตนสังกัด  ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ดานสถานประกอบการ  ดานงบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ฯลฯ  และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง 
 

ความพยายาม (Attempt)   
 ๑. วิทยาลัย มีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น             

๒. วิทยาลัย จัดหาสถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
๓. วิทยาลัย มีการจัดหาภูมิปญหาทองถ่ิน  ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  เปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนใน

การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๔.  วิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ  เชน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑในการ

จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)        
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติ

ตามประเด็น ๔ ขอ อยูในระดับ  ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ระดับคุณภาพในการระดับทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
มีคุณภาพ เอกสารอางอิง 

มี ไมมี ใช ไมใช 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 -  - 
 

๒. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน 
ผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรหรือรวม
เปนผูสอนใน การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 -  - 
 

๓. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการใหเขามา
มีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

 -  - 
 

๔. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืน  ๆ
เชน งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ฯลฯ  
ในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 -  - 
 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือการปรับปรุง 

-  -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๑๑๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๖  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีไดรับการพัฒนา  
 

ความตระหนัก (Awareness)            
วิทยาลัย ไดตระหนักถึงจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบรอยละกับจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นท้ังหมดในสถานศึกษา  จําแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัย มีความพยายามท่ีจะเพ่ิมรอยละของผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนาดาน

วิชาชีพท่ีสอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบกับครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)        
วิทยาลัย มีจํานวนครูท่ีมีความรูความสามารถในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมากข้ึนทําใหผูท่ีเขารับ

การฝกอบรมไดทักษะความรูอยางเต็มท่ีเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ   รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ี
ไดรับการพัฒนา ซ่ึงผลการประเมิน คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๙ อยูในระดับ ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก (Awareness)           
วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหแกนักเรียน นักศึกษา  ชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป  โดยจัดงบประมาณสนับสนุน 
 

ความพยายาม (Attempt)    
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕ ๖  เพ่ือ

พัฒนาใหผูเรียนไดรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)         
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ  ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น 

(๑) และมีผลตาม(๓)  อยูในระดับ พอใช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๘.๘  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม  
๒.๐๐  ข้ึนไป 
 

ความตระหนัก (Awareness)            
วิทยาลัย ไดมีความตระหนักถึงจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ตองมีผลกระทบการ

ฝกอบรม  ๒.๐๐  ข้ึนไป  เม่ือเทียบกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมท่ีออกกลางคัน  จําแนกตามรายวิชา
และภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)     
วิทยาลัย มีความพยายามในการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาอยางมีคุณภาพเพ่ือให

ผูท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ีเขารับการฝกอบรมและสามารถผานการประเมิน
ดวยผลคะแนนการฝกอบรม  ๒.๐๐  ข้ึนไป  อีกท้ังยังมีความพยายามท่ีจะลดจํานวนผูเขาอบรมท่ีออกกลางคันอีก
ดวย 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)          
ผลการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ  หลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นทุกรายวิชา  รวมแลว  ๒๔๐ คน มีผูออกกลางคัน จํานวน ๗ คน  มีจํานวนผูเขาอบรมไดคะแนน  ๒.๐๐  ข้ึน
ไป  จํานวน  ๒๓๓  คน  คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๘ ของผูเรียนท้ังหมด ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น  
๕ ขอ อยูในระดับ ดีมาก 

 
 

รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม  ๒.๐๐  ข้ึนไป 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

จํานวนผู 
ลงทะเบียนเขารับ 

การฝกอบรม 
หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะส้ันท้ังหมด 

จํานวนผูเขารับ 
การฝกอบรมท่ี 
ออกกลางคัน 

จํานวนผูเขารับการ 
ฝกอบรมหลักสูตรระยะ 
ส้ันท่ีมีผลคะแนนการ 

ฝกอบรม ๒.๐๐  ข้ึนไป 

รอยละของผูเขารับการ 
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันท่ีมีผลคะแนน 

การฝกอบรม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

หมายเหตุ 

๒๔๐ ๗ ๒๓๓ ๙๗.๐๘  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๑๑๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๘.๙  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  
 

ความตระหนัก (Awareness)             
วิทยาลัย มีความตระหนักถึงรอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการ

ฝกอบรมแรกเขาของรุนนั้น  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)     
วิทยาลัย จัดเก็บหลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา  

ดังนี้ 
๑.  ขอมูลผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม  
๒.  ขอมูลผูสําเร็จการฝกอบรม 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)           
วิทยาลัย มีรอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการ

ฝกอบรมแรกเขาของรุนนั้น  คิดเปนรอยละ  ๙๗.๐๘  ซ่ึงผลการประเมินปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ อยูในระดับ  
ดีมาก 
 

รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  

ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

จํานวนผูลงทะเบียน 
เขารับการฝกอบรม 

แรกเขาของรุน 

จํานวนผูสําเร็จการ
ฝกอบรม 

รอยละของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบ

กับแรกเขา 
เอกสารอางอิง 

๒๔๐ ๒๓๓ ๙๗.๐๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 ตัวบงช้ีท่ี ๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไป
ใชประโยชน 
 

ความตระหนัก (Awareness)              
วิทยาลัย มีการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรู  ความสามารถท่ีไดรับ

จากการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใชประโยชน  ตามวัตถุประสงคของตน  เชน  ประกอบอาชีพ  พัฒนา
อาชีพเดิม  อาชีพเสริม  เปลี่ยนอาชีพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ความพยายาม (Attempt)      
วิทยาลัย มีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยาง  และสรางเครื่องมือเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางแลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดบกพรองเพ่ือทําการแกไข  
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)            
ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน  ซ่ึงผลการ

ประเมินปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม(๕) อยูในระดับ ดีมาก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๘  ในแตละตัวบงชี้ 
ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ขอ ดีมาก 

๘.๒ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคลองกับความตองการของชุมชน  
สถานประกอบการ 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๔ขอ ดี 

๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชา 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง     ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 
และมีผล
ตาม(๕) 

ดีมาก 

๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๕ขอ ดีมาก 

๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ดีมาก  ปฏิบัติ ๕ ขอ  
ดี   ปฏิบัติ ๔ ขอ 
พอใช  ปฏิบัติ ๓ ขอ 
ตองปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ขอ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ ๑ ขอ 

ปฏิบัติ ๔ขอ ดี 

๘.๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนา 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ 

รอยละ 
๘๘.๘๙ 

ดีมาก 

 
 



๑๒๐ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมิน 

๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง    ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๓) 

พอใช 

๘.๘  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนน
การฝกอบรม  ๒.๐๐  ข้ึนไป 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ๕๐ 

รอยละ
๙๗.๐๘ 

 
ดีมาก 

๘.๙  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรม
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

ดีมาก             รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
ดี                  รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ 
พอใช             รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ 
ตองปรับปรุง     รอยละ๕๐-๕๙.๙๙ 
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ๕๐ 

รอยละ 
๙๗.๐๘ 

ดีมาก 

๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรู
ความสามารถไปใชประโยชน 

ดีมาก             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๕) 
ดี                  ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๔) 
พอใช             ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๓) 
ตองปรับปรุง    ปฏิบัติตามประเด็น(๑) 
                    และมีผลตาม(๒) 
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตาม    
                    ประเด็น(๑) 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น(๑) 

และมีผลตาม
(๕) 

ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๘ 

จุดเดน  ไดแกตัวบงช้ีตอไปนี้ 
              ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๑  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๓  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๔  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับคุณภาพในการฝกอบรม 

                             หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๖  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับการพัฒนา  

 ตัวบงชี้ท่ี  ๘. ๘  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๙  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 ตัวบงชี้ท่ี  ๘.๑๐  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไป  

                               ใชประโยชน 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
          ตัวบงชี้  ๘.๗  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒๒ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

ตอนท่ี ๔ 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 

๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ไดแก 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  สรุปไดดังนี้ 
๔.๑.๑ มาตรฐาน/ตัวบงช้ี  ท่ีดําเนินการไดในระดับเกณฑดีมาก  เรียงตามลําดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๘,๑.๙ 
  มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔,๒.๕  
  มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,๓.๕,๓.๖,๓.๗,๓.๘,๓.๙,๓.๑๐,๓.๑๒ 
  มาตรฐานท่ี ๔ ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑  
  มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑,๕.๒ 
  มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔  
  มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑  
  มาตรฐานท่ี ๘ ตัวบงชี้ท่ี ๘.๑,๘.๓,๘.๔,๘.๖,๘.๗๘.๘,๘.๙,๘.๑๐ 

 ๔.๑.๒  มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ท่ีดําเนินการไดในระดับ ดี  เรียงตามลําดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒  
  มาตรฐานท่ี ๘ ตัวบงชี้ท่ี ๘.๒,๘.๕  
 ๔.๑.๓ มาตรฐาน/ตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับ พอใช  เรียงตามลําดับดังนี้  
  มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑  
  มาตรฐานท่ี ๘ ตัวบงชี้ท่ี ๘.๗ 
 ๔.๑.๔ มาตรฐาน/ตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับ ตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔,๑.๕,๑.๗  
 ๔.๑.๕ มาตรฐาน/ตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี .......ตัวบงชี้ท่ี ......... 
 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ   กิจกรรม  
สรุปภาพรวมไดดังนี้ 

 ๔.๒.๑  แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  ๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  ๔. โครงการความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
  ๕. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
  ๖. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
  ๗. โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
  ๘. โครงการจัดหาครุภัณฑ  
  ๙. โครงการซอมแซมครุภัณฑ  
  ๑๐. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  



๑๒๓ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

  ๑๑. โครงการซอมแซมอาคารสถานท่ีและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
  ๑๒. โครงการสวัสดิการและพยาบาล 

๔.๒.๒  แผนพัฒนาผูเรียน 
 ๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
  ๒. โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๓. โครงการโครงงานวิทยาศาสตร นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 
  ๔. โครงการวิจัยการออกกลางคันของนักศึกษา  
  ๕. โครงการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
  ๖. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  ๗. โครงการแกปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  
  ๘. โครงการพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ  
  

   ๔.๒.๓  แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 
  ๒. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบโอนประสบการณอาชีพ  
  ๓. โครงการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน  
  ๔. โครงการประเมินความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอน  
  ๕. โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหความรู  
  ๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ๔.๒.๔ แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม และงานวิจัย 
  ๑. โครงการประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร 
  ๒. โครงการประกวดผลงาน โครงการ นวัตกรรม วิจัยและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 
  ๓. โครงการพัฒนาวิจัยฯและประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 ๔.๒.๕  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
 ๑.  โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน 
 ๒.  โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 
 ๓.  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
 ๔.  โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน 

 ๔.๒.๖  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 
  ๑. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการและหองสมุด 
  ๒. โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปน e-library 

 ๔.๒.๗  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๒. โครงการสงเสริมการศึกษาตอบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีสรางผลงานแกวิทยาลัย 
   

 ๔.๒.๘  แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา 



๑๒๔ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

   ๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   ๒. โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 
   ๓. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
  ๔. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
   5.  โครงการจัดทําระบบ RMS 
 

๔.๓  สิ่งท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๔.๓.๑  ความชวยเหลือดาน งบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการจัดซ้ือครุภัณฑทางการศึกษาจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
๔.๓.๒  ความชวยเหลือจากชุมชน ตนสังกัด สถานประกอบการ ในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

          ๔.๓.๓ ความชวยเหลือดานวิทยากร ในการพัฒนาบุคลากรครูในสถานศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
          ๔.๓.๔   ดานงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐงานวิจัย   และ
โครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา    ๒๕๕๖ 
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