


คํานํา 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ  .ศ  .  2542   และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  
2545  หมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  และมาตรา 48  โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องอยางเปน
ประจําทุกป  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ท้ังนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวม
ของชุมชน   และนําผลจากการประเมินตนเอง  การประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด การประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  )องคการมหาชน   (มาพัฒนาการจัด
การศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา  และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง   (Self – Assessment 
Report : SAR)  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา    ซ่ึงประกอบดวย  7  มาตรฐาน  44  
ตัวบงช้ี   และไดแบงการรายงานออกเปน  7  ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี  1   บทสรุปสําหรับผูบริหาร           

ตอนท่ี  2   บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงช้ีการประเมิน 
                 คุณภาพภายนอก 

  ตอนท่ี  3   สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา  
  ตอนท่ี  4   การดําเนินงานของสถานศึกษา                                                                                          
  ตอนท่ี  5   การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี                                                                
  ตอนท่ี  6   สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต                                                                   
  ตอนท่ี  7   ภาคผนวก 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด   และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาและ
เปดเผยรายงานนี้ตอสาธารณชน  อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอไป 
          
        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
        พฤษภาคม  2554 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางวทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง   
ประจําปการศกึษา  2553 - 2554      

ภาคผนวก  ข   คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ตอนที่  1 
บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 
 1.  สภาพท่ัวไป 
 

ประวัติของสถานศึกษา 
เม่ือ  พ.ศ. 2480   จังหวดัลําปางไดจัดต้ังสถานศึกษาข้ึน  ช่ือวา "โรงเรียนชางทอผา"  โดยใชงบประมาณ

ประชาบาลในการกอต้ัง   ไดเปดทําการสอนชางทอผา   เม่ือวันท่ี  1  กันยายน  2480      ในป พ.ศ. 2481  โอนเขา
สังกัดกรมอาชีวศึกษา    ไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดินบริเวณหาแยกประตูชัย    เนื้อท่ี  8  ไร  2  งาน  56  ตารางวา  
และ ป พ.ศ. 2482  เปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนชางเย็บผาและทอผา”  เปดสอนวิชาชางเย็บผา เพิ่มข้ึนอีกวิชาหน่ึง     
พ.ศ. 2491  เปล่ียนช่ือเปน "โรงเรียนการชางสตรีลําปาง"   พ.ศ. 2501 ไดรับอนุมัติใหเปดสอน “ระดับอาชีวะ
ช้ันสูง”  โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  (ม.ศ. 3)  เขาเรียนหลักสูตร  3  ป   เปดสอน
แผนกคหกรรมศาสตร   สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สําเร็จการศึกษาระดับ
นี้ แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง     พ.ศ. 2516  เปล่ียนช่ือเปน  "โรงเรียนอาชีวศึกษา
ลําปาง"  เปดสอนแผนกพณิชยการ  เพิ่มอีกแผนกหนึ่ง      พ.ศ. 2519   เขารวมกับ โรงเรียนการชางลําปาง  และ
ไดยกระดับเปนวิทยาลัย  ใชช่ือวา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  (วิทยาเขต 2)    และตอมาไดยกฐานะจาก 
วิทยาเขต 2   เปน  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง”  ต้ังแต ป พ.ศ. 2522  จนถึงปจจุบัน   

สถานท่ีตัง้ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง    ต้ังอยูเลขท่ี   272   ถนนพหลโยธิน   ตําบลหัวเวียง   อําเภอเมืองลําปาง  

จังหวดัลําปาง   มีเนื้อท่ี  8  ไร  2  งาน  56  ตารางวา   หมายเลขโทรศัพท  0 5421 7101, 0 5422 8024    
โทรสาร  0 5422 3058    E-mail address.  Lampangvc.plan@gmail.com   เว็ปไซด  www.lampangvc.ac.th 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานศึกษา 
- ปรัชญา 

  “คุณธรรมนําหนา  พัฒนาวชิาชีพ” 
- วิสัยทัศน   

“เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง 
สถานประกอบการ  ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อผลิตและพฒันากําลังคนทางดาน
วิชาชีพทุกระดับใหไดมาตรฐานอาชีพ” 

- พันธกิจ     
1. จดัการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรสาขางานท่ีชุมชน

ตองการ 
2. ใชกระบวนการประเมินผล / การวิจยั ในการจัดการและพัฒนาผลผลิตของสถานศึกษา 
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2. หลักสูตรการเรียนการสอน 
  ปจจุบันสถานศึกษาเปดสอน  2  หลักสูตร คือ   

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)    หลักสูตร  3  ป   
  รับผูจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  (ม. 3)   ดังนี ้  

1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    จํานวน  1  สาขาวิชา  
สาขาวิชาพณชิยการ  

- สาขางานการบัญชี  
- สาขางานการขาย  
- สาขางานการเลขานุการ  
- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ 
- สาขางานการประชาสัมพันธ 
- สาขางานธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

1.2  ประเภทวิชาคหกรรม    จํานวน  3  สาขาวิชา 
1.2.1  สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  
 -  สาขางานการออกแบบเส้ือผา 

-  สาขางานการตัดเย็บเส้ือผา  
1.2.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

-  สาขางานอาหารและโภชนาการ  
1.2.3  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  

                 - สาขางานคหกรรมการผลิต  
1.3  ประเภทวิชาศิลปกรรม   จํานวน  1  สาขาวิชา 

      สาขาวิชาศิลปกรรม 
- สาขางานวิจติรศิลป 
- สาขางานการออกแบบ 
- สาขางานเคร่ืองเคลือบดินเผา    

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  (ปวส.)    หลักสูตร  2  ป 
รับผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และมัธยมศึกษาปท่ี 6   ดังนี้ 

2.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    จํานวน  5  สาขาวิชา 
2.1.1  สาขาวิชาการบัญชี 
2.1.2  สาขาวิชาการตลาด 
2.1.3  สาขาวิชาการเลขานุการ 
2.1.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
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- สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
2.1.5  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)  

  - สาขางานธุรกิจซูปเปอรเซ็นเตอร 
  - สาขางานธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง 
2.2  ประเภทวิชาคหกรรม    จํานวน  3  สาขาวิชา 

2.2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย   
-  สาขางานการตัดเย็บเส้ือผาสตรีช้ันสูง 

2.2.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    
-  สาขางานการประกอบอาหาร  

2.2.3  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  
-  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ 

2.3  ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   จํานวน  1  สาขาวิชา 
           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

มาตรฐาน ดี พอใช ปรับปรุง 
1.  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ    
2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    
3.  กิจกรรมพฒันาผูเรียน    
4.  การบริการวิชาชีพสูสังคม    
5.  นวัตกรรมและการวิจัย    
6.  ภาวะผูนําและการจัดการ    
7.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน    
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4. จุดเดน – จุดท่ีตองพฒันา 
จุดเดน 
มาตรฐานท่ี  1   ตัวบงช้ีท่ี  9    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร     

     วิชาชีพ   ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
มาตรฐานท่ี  1   ตัวบงช้ีท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร 

     วิชาชีพช้ันสูง  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี  2   ตัวบงช้ีท่ี  25  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับ 

     สถานศึกษา  ในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
มาตรฐานท่ี  3   ตัวบงช้ีท่ี  32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวชิาการ 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและ    
มนุษยสัมพนัธ 

 มาตรฐานท่ี 3    ตัวบงช้ีท่ี  31 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
จุดท่ีตองพฒันา 
มาตรฐานท่ี  2   ตัวบงช้ีท่ี  21    ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 
 

5.  แนวทางพฒันาการจัดการศึกษาในอนาคต 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคตซ่ึง
ประกอบดวย 

1.  การพัฒนาผูเรียน  วิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาผูเรียนตาม  “อัตลักษณ”  ไดแก  “LVC”  “พลเมืองดี  
ชีวิตใส  ใจสวาง”  L  =  Lustred  Life  V  =  Virtual  Mind  C  =  Civiliqation   อีกท้ังพัฒนาผูเรียนตามปรัชญา
ของวิทยาลัยฯ  คือ  “คุณธรรมนําหนา  พฒันาวิชาชีพ”  เพื่อใหผูเรียนไดรับองคความรูท่ีแตกตางอยางสรางสรรค 

2.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยฯสงเสริม  สนับสนุนในการพัฒนาครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีวฒิุการศึกษาปริญญาโท  และปริญญาเอก  เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการเปดสอนในระดับปริญญาตรีในอนาคต  นอกจากนั้นยงั
สงครู  และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม  สัมมนาทางวิชาการ  วิชาชีพ  และคุณธรรม  จริยธรรม  อยาง
ตอเนื่องทุกป  อีกท้ังยังสนับสนุนใหครูพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  และนาสนใจตอผูเรียน 

3.  การพัฒนาหลักสูตร  วิทยาลัยฯไดจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรทุกสาขาวิชา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ  และภมิูภาค  
ตลอดจนการปรับแผนการเรียน  และแผนการฝกงานโดยมีเครือขายความรวมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาน
ประกอบการ  เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 

4.  นอกจาก วทิยาลัยฯ  จะจดัการเรียนการสอนแบบในระบบแลว  ยังจดัใหมีการบริการ 
ทางวิชาการ  และวิชาชีพแกชุมชน  สังคมอยางตอเนื่อง  และเปดโอกาสใหผูท่ีมีงานทําสามารถเรียนโดยการ
เทียบโอนประสบการณ  และความรูไดอีกดวย 
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ตอนที่  2 
บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2553 ตามตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม สรุปไดดังนี ้
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ตัวบงชี้ท่ี  1   ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน  1  ป 
 

ตารางท่ี  1  แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ี  
                  เกี่ยวของภายใน  1  ป 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 
ป 2552 

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาท่ีเกี่ยวของ  ติดตอ    

ไมได/
วางงาน 

ไดงานทํา
สาขาท่ี
เกี่ยวของ 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาตอ
สาขาท่ี
เกี่ยวของ 

รวม
ท้ังหมด 

รอยละ 

หลักสูตร  ปวช.               

1.  สาขาวิชาพณิชยการ 514 5 6 496 507 98.64 7 

2.  สาขาวิชาผาและเคร่ือง   
     แตงกาย 

14 0 2 12 14 100.00 0 

3.  สาขาวิชาอาหารและ 
    โภชนาการ 

54 1 4 45 50 92.59 4 

4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 21 0 1 20 21 100.00 0 

5.  สาขาวิชาศิลปกรรม 67 2 0 65 67 100.00 0 

รวม ปวช. 670 8 13 638 659 98.36 11 

หลักสูตร  ปวส.        

1.  สาขาวิชาการบัญชี 198 23 1 174 198 100.00 0 

2.  สาขาวิชาการตลาด 112 11 0 101 112 100.00 0 

3.  สาขาวิชาการเลขานุการ 46 7 0 39 46 100.00 0 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 94 10 2 82 94 100.00 0 

5.  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ 
     คาปลีก 

27 8 0 18 26 96.30 1 

6.  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 13 5 0 8 13 100.00 0 

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีผา 
     และเคร่ืองแตงกาย 

14 12 2 0 14 100.00 0 

8.  สาขาวิชาอาหารและ   
    โภชนาการ 

26 9 3 12 24 92.31 2 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 
ป 2552 

จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอในสาขาท่ีเกี่ยวของ  ติดตอ    

ไมได/
วางงาน 

ไดงานทํา
สาขาท่ี
เกี่ยวของ 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

ศึกษาตอ
สาขาท่ี
เกี่ยวของ 

รวม
ท้ังหมด 

รอยละ 

9.  สาขาวิชาการบริหารงาน 
     คหกรรมศาสตร 

26 8 0 18 26 100.00 0 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยี  
      สารสนเทศ 

42 2 0 40 42 100.00 0 

รวม ปวส. 598 95 8 492 595 99.50 3 

รวมท้ังหมด  (ปวช. + ปวส.) 1,268 103 21 1,130 1,254 98.90 14 

 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ 
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ตัวบงชี้ท่ี  2   ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน 
 

ตารางท่ี  2   แสดงรอยละของผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

ผูเรียนระดับ     
ปวช.3, ปวส.2 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาป 2553 

จํานวนผูสําเร็จ ท่ีได
คะแนนเฉล่ีย  หมวด
วิชาสามัญ 2.50 

ข้ึนไป 

รอยละ 

หลักสูตร  ปวช.  (ระดับ ปวช . 3)     

1.  สาขาวิชาพณิชยการ 505 477 349 73.17 

2.  สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 14 12 4 33.33 

3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 57 48 21 43.75 

4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 20 18 2 11.11 

5.  สาขาวิชาศิลปกรรม 70 52 33 63.46 

รวม ปวช. 666 607 409 67.38 

หลักสูตร  ปวส.  (ระดับ ปวส . 2)     

1.  สาขาวิชาการบัญชี 191 189 158 83.60 

2.  สาขาวิชาการตลาด 113 102 71 69.61 

3.  สาขาวิชาการเลขานุการ 33 33 24 72.73 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 85 83 76 91.57 

5.  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิคาปลีก 11 9 7 77.78 

6.  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 8 8 6 75.00 

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ือง 
     แตงกาย 

8 8 8 100.00 

8.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 41 37 27 72.97 

9.  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม 
     ศาสตร 

11 10 9 90.00 

10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 36 30 83.33 

รวม ปวส. 537 515 416 80.78 

รวมท้ังหมด (ปวช. + ปวส.) 1,203 1,122 825 73.53 
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หมายเหตุ      
                    หมวดวิชาสามัญ  คือ    

กลุมวิชาภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    วิชาวิทยาศาสตร  วิชาคณิตศาสตร และ 
วิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ  (ระดับ ปวช.)   วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (ระดับ ปวส.) 

 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ   
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ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชพีจากองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ 
 

ตารางท่ี  3    แสดงรอยละของผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวน 

ผูเรียน ระดับ 
ปวช.3, ปวส .2 

จํานวนผูสําเร็จป
การศึกษา 2553 

จํานวนผูสําเร็จ  ท่ีได
คะแนนเฉล่ีย  หมวด
วิชาชีพ 2.50  ข้ึนไป 

รอยละ 

หลักสูตร  ปวช.     

1.  สาขาวิชาพณิชยการ 505 477 387 81.13 

2.  สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 14 12 9 75.00 

3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 57 48 40 83.33 

4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 20 18 18 100.00 

5.  สาขาวิชาศิลปกรรม 70 52 39 75.00 

รวม ปวช. 666 607 493 81.22 

หลักสูตร  ปวส.     

1.  สาขาวิชาการบัญชี 191 189 115 60.85 

2.  สาขาวิชาการตลาด 113 102 92 90.20 

3.  สาขาวิชาการเลขานุการ 33 33 33 100.00 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 85 83 77 92.77 

5.  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิคาปลีก 11 9 9 100.00 

6.  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 8 8 8 100.00 

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ือง 
แตงกาย 

8 8 8 100.00 

8.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 41 37 37 100.00 

9.  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 11 10 10 100.00 

10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 36 29 80.56 

รวม ปวส. 537 515 418 81.17 

รวมท้ังหมด (ปวช. + ปวส.) 1,203 1,122 911 81.19 
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สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
วิธีคํานวณ   
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ตัวบงชี้ท่ี  4  ผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน 
 

ตารางท่ี  4   แสดงผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา ผูเรียน
ชั้นป
สุดทาย 

จํานวนผลงานท่ีไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล  
(ชิ้นงาน x ระดับคุณภาพผลงาน) 

สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ 
รวม 

หลักสูตร  ปวช. ผลงาน x 0.5 ผลงาน x 0.70 ผลงาน x 0.90 ผลงาน x1.0 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม           

   สาขาวิชาพาณิชยการ           

1.  สาขางานการบัญชี 171  32  -  1  1 34 

2.  สาขางานการขาย 66  37  -  1  - 38 

3.  สาขางานการเลขานุการ 88  14  -  -  - 14 

4.  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 127  60  -  1  - 61 

5.  สาขางานการประชาสัมพันธ 29  12  -  -  - 12 

6.  สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก 18  4  -  -  - 4 

รวมสาขาวิชาพณิชยการ 499  159  ----  3  1 163 

ประเภทวิชาศิลปกรรม           

    สาขาวิชาศิลปกรรม           

1.  สาขางานวิจิตรศิลป 32  9  -  -  - 9 

2.  สาขางานการออกแบบ 25  22  -  -  - 22 

3.  สาขางานเครื่องเคลือบ 13  75  -  -  - 75 

รวมสาขาวิชาศิลปกรรม 70  106  ----  ----  ---- 106 

ประเภทวิชาคหกรรม           

   สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 14  7  -  -  - 7 

   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 56  11  -  -  - 11 

   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 21  9  -  -  - 9 

รวมหลักสูตรปวช 660  292  -  3  1 296 
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หลักสูตร/สาขาวิชา ผูเรียน
ชั้นป
สุดทาย 

จํานวนผลงานท่ีไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล  
(ชิ้นงาน (x ระดับคุณภาพผลงาน 

สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ รวม 

หลักสูตร  ปวส. ผลงาน x 0.5 ผลงาน x 0.70 ผลงาน x 0.90 ผลงาน x1.0  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           

1.  สาขาวิชาการบัญชี 193  62  -  -  - 62 

2.  สาขาวิชาการตลาด 113  58  -  -  - 58 

3.  สาขางานวิชาเลขานุการ 33  24  -  -  - 24 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 85  25  -  -  - 25 

5.  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 8  2  -  -  - 2 

6.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 11  5  -  -  - 5 

รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 443  176  -  -  - 176 

ประเภทวิชาคหกรรม           

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 8  6  -  -  - 6 

8.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 41  13  -  -  - 13 

9.  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 11  23  -  -  1 24 

รวมประเภทวิชาคหกรรม 60  42  -  -  1 43 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

          

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36  18  -  -  - 18 

รวมหลักสูตร ปวส. 545  236  -  -  1 237 

รวมทั้งหมด 1,205  528  -  3  2 533 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับระดับคณุภาพผลงาน  264  -  2.70  2 268.70 

 
หมายเหตุ       

ระดับคุณภาพผลงาน 0.50 ระดับภายในสถานศึกษา 
0.70 ระดับจังหวดั  ชุมชน  ทองถ่ิน 
0.90 ระดับภาค 
1.00 ระดับชาติ 
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สรุปตัวบงชี้ท่ี  4    ผลงานท่ีเปนโครงงานวิชาชพี หรือส่ิงประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน   
                              ปการศึกษา 2551 – 2553 
 

หลักสูตร 

คา
น้ํา
หน

ัก 

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2551 

จํา
นว

นน
ักเรี

ยน
 

จํา
นว

นช
ิน้ง

าน
 

จํา
นว

นช
ิน้ง

าน
 

จํา
นว

นน
ักเรี

ยน
 

จํา
นว

นช
ิน้ง

าน
 

จํา
นว

นช
ิน้ง

าน
 

จํา
นว

นน
ักเรี

ยน
 

จํา
นว

นช
ิน้ง

าน
 

จํา
นว

นช
ิน้ง

าน
 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) - 615 - - 693 - - 660 - - 

    ภายในสถานศึกษา 0.50 - 209 105 - 265 133 - 296 148 
    ระดับจังหวดั ชุมชน ทองถ่ิน 0.70 - - - - - - - - - 
    ระดับภาค 0.90 - - - - 1 1 - 2 2 
    ระดับชาติข้ึนไป 1.00 - 1 1 - 2 2 - 1 1 
รวมคุณภาพผลงาน ปวช. - 123 210 106 139 268 136 132 299 151 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 540 - - 667 - - 545 - - 

    ภายในสถานศึกษา 0.50 - 168 84 - 225 113 1 237 119 
    ระดับจังหวดั ชุมชน ทองถ่ิน 0.70 - 1 1 - - - - - - 
    ระดับภาค 0.90 - - - - - - - - - 
    ระดับชาติข้ึนไป 1.00 - 1 1 - 1 1 - 3 3 
รวมคุณภาพผลงาน ปวส. - 180 170 86 222 226 114 182 243 125 

รวมคุณภาพผลงานท้ังหมด 303 380 192 361 720 250 314 542 276 

คารอยละเฉล่ีย  3  ป 73 

คะแนน 3.65 

 
 คาคะแนนท่ีได  3 ปการศึกษา   เทากับ  3.65    
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ตัวบงชี้ท่ี  5  ผลงานท่ีเปนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูท่ีไดนําไปใชประโยชน  
 

ตารางท่ี  5  แสดงผลงานท่ีเปนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจยัของครูท่ีไดนําไปใชประโยชน 
                   เฉล่ีย 3 ปการศึกษา (ปการศกึษา 2551 – 2553) 
 

แผนกวิชา 

จํานวนครูปการศึกษา 
2553 (คน) 

ปการศึกษา 2551 

ขา
รา
ชก

าร
ครู

 

พน
ักง
าน
รา
ชก

าร
 

ครู
จา
งส
อน

 9 
เด
ือน

 

รว
ม 0.50 0.70 0.90 1.00 รวม 

ฝายบริหาร 5 - - 5 1 - - 1 2 
การบัญชี 10 1 1 12 34 - - - 34 
การตลาด 6 - 2 8 22 - 1 2 25 
การเลขานุการ 8 - 1 9 31 - - - 27 
ธุรกิจรับจัดงาน 1 - - 1 3 - - - 2 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 2 - - 2 4 - - - 3 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 4 - 3 7 25 - - - 21 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 - - 2 5 - - - 5 
พณิชยการ 4 - 1 5 22 - - - 15 
ผาและเคร่ืองแตงกาย 5 - - 5 15 - - - 12 
อาหารและโภชนาการ 8 - - 8 28 - - - 21 
คหกรรมศาสตร 5 - - 5 17 - - - 12 
ศิลปกรรม 8 - 3 11 29 - - - 22 
สามัญสัมพันธ 10 1 13 24 59 - - - 55 

รวมจํานวนครู 104 295 - 1 3 299 

ผลคูณของจํานวนผลงานกับระดับคุณภาพผลงาน 147.50 - 0.90 3  

รวมคูณของจํานวนผลงานกับระดับคุณภาพผลงาน 151.40 
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สรุปตัวบงชี้ท่ี  5  
 ผลงานท่ีเปนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐสรางสรรคหรืองานวจิัยของครูท่ีนําไปใชประโยชน  
(ปการศึกษา 2551 – 2553) 

ระดับ 

คา
น้ํา
หนั

ก ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 เฉล่ีย 3 ป 
จํานวน
ช้ินงาน 

ผล
คูณ 

จํานวน
ช้ินงาน 

ผลคูณ 
จํานวน
ช้ินงาน 

ผลคูณ 
จํานวน
ช้ินงาน 

ผลคูณ 

ภายในสถานศึกษา 0.50 95 47.50 99 49.50 105 52.50 100 50 
ระดับจังหวดั ชุมชน ทองถ่ิน 0.70 - - - - - - - - 
ระดับภาค 0.90 - - - - - - 1 0.90 
ระดับชาติข้ึนไป 1.00 1 1 1 1 1 1 3 1 
รวม  32  48.50  48.50  51.90 

จํานวนครูประจําท้ังหมด 101 102 104 102.33 

รอยละ 50.72 
 
คาคะแนนท่ีได  3 ปการศึกษา  เทากับ  2.5  คะแนน 
 
หมายเหตุ   

1) ระดับคุณภาพผลงาน 
  0.50  ระดับภายในสถานศึกษา   

0.70  ระดับจังหวัด  ชุมชน  ทองถ่ิน 
  0.90  ระดับภาค     

1.00  ระดับชาติข้ึนไป 
    2)  ครูประจํา  =  ขาราชการครู + พนักงานราชการ + ครูจางสอนต้ังแต 9 เดือนข้ึนไป 
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ตัวบงชี้ท่ี  6  ผลการใหบริการวิชาการวิชาชีพท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 
 

ตารางท่ี  6    แสดงผลการใหบริการวิชาการวิชาชีพท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 
  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเด็นการพิจารณาที่ดาํเนินการผาน

เกณฑ 
รวมประเด็น
การพิจารณาที่
ผานเกณฑ 

สรุป ผาน /
ไมผาน 

1 2 3 4 5 
หลักสูตร  ปวช.               

1.  สาขาวิชาพณิชยการ      5 ผาน 

2.  สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย      5 ผาน 

3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      5 ผาน 

4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร      5 ผาน 

5.  สาขาวิชาศิลปกรรม      5 ผาน 

รวม ปวช. 5 5 5 5 5 25 ผาน 

หลักสูตร  ปวส.         

1.  สาขาวิชาการบัญชี      5 ผาน 

2.  สาขาวิชาการตลาด      5 ผาน 

3.  สาขาวิชาการเลขานุการ      5 ผาน 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      5 ผาน 

5.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก      5 ผาน 

6.  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน      5 ผาน 

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย      5 ผาน 

8.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      5 ผาน 

9.  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร      5 ผาน 

10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      5 ผาน 

รวม ปวส. 10 10 10 10 10 50 ผาน 

รวมทั้งหมด (ปวช.+ปวส.) 15 15 15 15 15 75 ผาน 
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สูตรการคํานวณ 
   

จํานวนสาขาท่ีดําเนินการครบทุกประเดน็พิจารณา 
x 100 

จํานวนสาขาวชิาท่ีเปดสอนท้ังหมด 
 
วิธีคํานวณ   
ผลการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน   
 

 
คะแนนท่ีได   =   100  หาร 20 

                         =   5 
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ตัวบงชี้ท่ี  7  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 

ตารางท่ี  7  แสดงผลผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเด็นการพจิารณา
ท่ีดําเนินการผาน

เกณฑ 

รวมประเด็น 
 การพิจารณาที่ผาน

เกณฑ 

สรุป ผาน/ 
ไมผาน 

  1 2 3     

หลักสูตร  ปวช.        

1.  สาขาวิชาพณิชยการ    3 ผาน 

2.  สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย    3 ผาน 

3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    3 ผาน 

4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร    3 ผาน 

5.  สาขาวิชาศิลปกรรม    3 ผาน 

รวม ปวช. 5 5 5 15 ผาน 

หลักสูตร  ปวส.        

1.  สาขาวิชาการบัญชี    3 ผาน 

2.  สาขาวิชาการตลาด    3 ผาน 

3.  สาขาวิชาการเลขานุการ    3 ผาน 

4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    3 ผาน 

5.  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิคาปลีก    3 ผาน 

6.  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน    3 ผาน 

7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาแลtเคร่ืองแตงกาย    3 ผาน 

8.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    3 ผาน 

9.  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร    3 ผาน 

10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 ผาน 

รวม ปวส. 10 10 10 30 ผาน 

รวมท้ังหมด (ปวช.+ปวส.) 15 15 15 45 ผาน 
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สูตรการคํานวณ 

จํานวนสาขาท่ีดําเนินการครบทุกประเดน็พิจารณา 
x 100 

จํานวนสาขาวชิาท่ีเปดสอนท้ังหมด 
 

วิธีคํานวณ   
 
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  =   

= 
 
คะแนนท่ีได            = 100 หาร 20  
     = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี  8  ผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา (10 คะแนน) 
 

ตัวบงชี้ท่ี  8.1  ผลการปฏบัิตหินาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี  8  แสดงผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. การไดมาเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด       

2. มีสวนรวมในการกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ ทิศทางและนโยบายและ 
   มีการกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนือ่ง 

     

3. ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด       

4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
    แผนประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีผลการกํากับติดตาม 
    การประเมินผูบริหารสถานศึกษา และให ขอเสนอแนะในการพัฒนา   
    สถานศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง 

    

  
 
 
 

5.  ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถานศึกษา   
     ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมีการ 
     ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากการสรรหาอยางเปน 
     ระบบและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

      

รวมคะแนนท่ีได 5   5   
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ตัวบงชี้ท่ี  8.2  ผลการปฏบัิตหินาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
ตารางท่ี  9  แสดงผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1.  มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของผูบริหาร 
     ในการ สรางความรวมมือกับองคกรทองถิ่นตาง ๆ    เพื่อสงเสริม 
     การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และมีการประเมินผลการ     
     ดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน โดยผูตรวจสอบภายนอกเพื่อนําผล 
     การประเมินมากําหนด  เปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงาน 
     ใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและ 
     ชุมชน  ทองถิ่น 

    

  

2.  มีการสรางการมีสวนรวมท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
     โดยมีการรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนือ่ง เชน การจัดประชุมบุคลากร 
      ท้ังองคกรอยางนอย 2 ครั้งตอป เปนตน  

    

 

3.  มีการควบคุมอัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
      ของหนวยงานตนสังกัด ครบทุกสาขางาน 

    

4.  มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมท้ัง   
     เกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร  พื้นท่ี เครื่องมือ  
     อุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคา ในการจัดการศึกษา 
     อยางตอเนื่อง 

    

  

5.  มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ 
     บริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อยางเปน รูปธรรมอยางชัดเจน และ 
     เปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง 

    

  

รวมคะแนนท่ีได 5   5   

 
ผลการปฏบัิตหินาท่ีของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา      =                      =     5 
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ตัวบงชี้ท่ี  9  ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 
ตารางท่ี  10  แสดงผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจําเปนครบถวนสมบูรณและ
เปนปจจุบัน เชน ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบ การและ
ตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ 
ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เปนตน 

      

2.  ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเช่ือมโยงกันอยาง เปนระบบ 
     และการเขาถึงขอมูลทําไดอยางสะดวก  

  
 

  

3.  มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน  และ 
     ผูใชงานทุกระดับมีความเขาใจและสามารถเขาถึงขอมูล เพื่อการใช 
     งานไดจริง 

 

  

 

  

4.  มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจดัการและตัดสินใจ  
      (ใชแผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ เชน มี MIS  
       หรือไม) จนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

 

  

 

  

5.  มีระบบปองกันและระบบการสํารองขอมลูท่ีมีประสิทธิภาพสูง       

รวมคะแนน 5   5   
 
 

ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ     =  
 

        = 5 
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ตัวบงชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี  11  แสดงผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงานมี
คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการ 
    สงเสริมพัฒนาฝกอบรมดานวิชาการหรอืวชิาชีพ รวมท้ังการใหความรู 
    ดานจรรยาบรรณอยางนอย รอยละ 75 ตอป อยางตอเนื่อง 

    

  

2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับ 
    ทุนการศึกษาหรือทุนวิจยัหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายใน 
    และภายนอก อยางนอยรอยละ 5 ตอป  อยางตอเนื่อง 

 

  

 

  

3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให ไดรับการ 
    พัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาอื่น หรือ 
    หนวยงาน องคกรภายนอก อยางนอย รอยละ 5 ตอป อยางตอเนื่อง 

 

  

 

  

4. สถานศึกษามีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการ 
    ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการวชิาการ/วิชาชีพระดับชุมชน  
    ทองถิ่น จนถงึระดับชาติอยางนอยรอยละ 5 ตอป อยางตอเนื่อง 

 

  

 

  

5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการ 
    พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับความเปนครูและ บุคลากรทางการ 
    ศึกษาอยางนอยรอยละ 75 ตอป อยางตอเนือ่ง 

 

  

 

  

รวมคะแนน 5   5   

 
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     = 

     
= 5 
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ตัวบงชี้ท่ี  11  ผลการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางท่ี  12  แสดงผลการบริหารความเส่ียง 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

มีคุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

1. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม 
    ในการคนหาและระบุความเส่ียงดานความปลอดภัยภายในสถานศึกษา  
    มีการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการสรางสรรค รวมท้ังมีมาตรการใหครู 
    และบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเส่ียงดวย 
    ตนเอง อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือลด 
    ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 

 

  

 

  

2. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม 
    ในการคนหาและระบุความเส่ียง ดานทะเลาะวิวาท  มีการยอมรับความ      
    เสี่ยงท่ีเกิดจากการสรางสรรครวมท้ังมีมาตรการใหครูและบุคลากร 
    ในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเองอยาง   
    เปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงท่ี 
    เกิดข้ึนโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลง อยางตอเนื่อง 

 

  

 

  

3. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม 
    ในการคนหาและระบุความเส่ียงดานส่ิงเสพติด มีการยอมรบัความเสี่ยง 
    ท่ีเกิดจากการสรางสรรครวมท้ังมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก  
    หนวยงานมีการปองกันควบคุมความเส่ียงดวยตนเองอยางเปนระบบ 
    และตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนโดย   
    สามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 

 

  

 

 

4. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม 
    ในการคนหาและระบุความเส่ียงดานสังคม มีการยอมรับความเสี่ยง 
    ท่ีเกิดจากการสรางสรรครวมท้ังมีมาตรการใหครูและ บุคลากรใน 
    ทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเส่ียงดวยตนเองอยางเปน 
    ระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
    โดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 
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ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

มีคุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 

5. ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวม   
    ในการคนหาและระบุความเส่ียงดานการพนันและการมั่วสุม   มีการ 
    ยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการสรางสรรครวมท้ังมีมาตรการใหครูและ 
    บุคลากรในทุกหนวยงานมกีารปองกันควบคุมความเส่ียงดวยตนเอง 
    อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพ่ือลดความเส่ียง 
    ท่ีเกิดข้ึนโดยสามารถควบคุมความเส่ียงใหลดลงอยางตอเนื่อง 

 

  

 

  
รวมคะแนน 5   5   

 
ผลการบริหารความเสี่ยง      = 
    =        5 
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ตัวบงชี้ท่ี  12  ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 
 

ตารางท่ี  13   แสดงผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงานมี
คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหกับผูเรียน ครู  
    และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

 
  

 
  

2. มีการรวมกันกําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ มาตรฐาน 
    การปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี 
    ความรับผิดชอบของผูเรียน ครู  และบุคลากร โดยไดรับความเห็นชอบ 
    จากคณะกรรมการสถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจ 
    ใน เปาหมาย กลยุทธการประกันคุณภาพ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานและ 
    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบของ 
    ผูเรียน ครูและบุคลากร ให  สาธารณชนรับทราบ 

 

  

 

  

3. มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธท่ีไดวางไวโดย  ผูบริหาร ครู  
    บุคลากร นักเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการไมนอยกวารอยละ 75  

  
 

  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและ บุคลากร 
    ท้ังรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ของสถานศึกษา ครบทุก   
    มาตรฐานและตัวบงช้ีพรอมท้ังรายงานใหสาธารณชนและหนวยงานตน 
    สังกัดรับทราบ 

 

  

 

  

5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานท่ีกําหนดไมนอยกวา 
    รอยละ 80 และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติท่ีดีและสรางสรรคสามารถ 
    เปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรอื่น 

 

  

 

  

รวมคะแนน 5   5   

 
ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ      =                       =     5 
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ตัวบงชี้ท่ี  13  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ตารางท่ี  14  แสดงการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการ
ดําเนินงานมี
คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. ผลประเมินมาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึนและ 
    เปล่ียนระดบัคุณภาพสูงขึน้     

  

2. ผลประเมินมาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
    เปนสําคัญเพิ่มข้ึนและเปล่ียนระดับคุณภาพสูงขึ้น  

  
 

  

3. ผลประเมินมาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มข้ึนและ 
    เปล่ียนระดบัคุณภาพสูงขึน้  

  
 

  

4. ผลประเมินมาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  เพิ่มข้ึน   
    และเปล่ียนระดับคุณภาพสูงขึ้น  

  
 

  

5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มข้ึนและเปล่ียนระดับ    
    คุณภาพสูงขึ้น  

  
 

  

รวมคะแนน 5   5   

 
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน     =  
       =        5 
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ตัวบงชี้ท่ี  14      ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา 
 
ตัวบงชี้ท่ี  14.1   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค 
                           ของการจัดตั้ง 
 

ตารางท่ี  15  แสดงผลการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิและ    วัตถุประสงค         
                    ของการจัดต้ัง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ ผลการดําเนนิงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ   
    กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธท่ีสอดคลองกับ 
    ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยได 
    รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

    

  

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการ 
    ปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และ บุคลากร 
    ไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

  

 

  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษาและ 
    ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75  

  
 

  

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค 
    การจัดต้ังสถานศึกษา และเกิดผลกระทบท่ีดีตอชุมชน ทองถิ่นข้ึนไป 

 
  

 
  

5. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ 
    ดานผูเรียนตามท่ีสถานศึกษากําหนด และเปนท่ียอมรับ ของชุมชน  
    ทองถิ่น 

 

  

 

  

รวมคะแนนท่ีได 5   5   

 
รวมคะแนน    เทากับ    5  +  5  =  10 
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ตัวบงชี้ท่ี  14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี  16  แสดงผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงาน 
มีคุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ 
    กําหนดจุดเนน จุดเดน รวมท้ังกําหนดแผนปฏิบัติงาน โดยระบุ 
    เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจาก 
    คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

  

 

  

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติ 
    ตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และ บุคลากรไมนอยกวา 
    รอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

  

 

  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษาและ    
    ประชาคมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวาละ 75  

  
 

  

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบท่ีดีตอ 
    ชุมชน ทองถิ่นข้ึนไป  

  
 

  

5. สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจากองคกร 
    ภายนอก ท่ีแสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณนั้น  

  
 

  

รวมคะแนนที่ได 5   5   

 
รวมคะแนน    เทากับ    5  +  5  =  10 
ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา    =    
          = 10 
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ตัวบงชี้ท่ี  15  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

ตารางท่ี  17  แสดงผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ ผลการดําเนนิงานมี

คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และสามารถ 
    สรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอก   สถานศึกษาเขามามีสวน 
    รวมในการดําเนินงาน 

 

  

 

  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA  ครบถวนสมบูรณ       

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง  ต้ังแต 
    รอยละ 80 ข้ึนไป  

  
 

  

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
    จาก ชุมชม ทองถิ่น  

  
 

  

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
    ในระดับ จังหวัด/ภูมภิาคข้ึนไป  

  
 

  

รวมคะแนน 5   5   

 
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน     =  
    =        5   
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ตัวบงชี้ท่ี  16  ผลการพัฒนาคุณภาพครู 
 

ตารางท่ี  18  แสดงผลการพัฒนาคุณภาพครู 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงานมี
คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และ
สามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 

  

 

  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ       

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงต้ังแต 
รอยละ 80 ข้ึนไป  

  
 

  

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
จาก ชุมชม ทองถิ่น  

  
 

  

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
    ในระดับ จังหวัด ภูมภิาคข้ึนไป  

  
 

  

รวมคะแนน 5   5   

 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพครู      =   
    =        5 
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ตัวบงชี้ท่ี  17  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู  
 

ตารางท่ี  19  แสดงผลการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู 
(กรณีเลือกกรณีท่ี 1 หรือ 2 ) 
 

ประเด็นการพจิารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงานมี
คุณภาพ 

มี ไมม ี ใช ไมใช 
1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และ
สามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 

  

 

  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ       

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ต้ังแต 
    รอยละ  80 ข้ึนไป  

  
 

  

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
    จาก ชุมชม ทองถิ่น  

  
 

  

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
     ในระดับ จังหวัด ภูมภิาคข้ึนไป  

  
 

  

รวมคะแนน 5   5   

 
การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู        =  
      =       5  
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ตัวบงชี้ท่ี  18  การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี  20  แสดงการสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
การปฏิบัต ิ

ผลการดําเนนิงานมี
คุณภาพ 

มี ไมมี ใช ไมใช 

1. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และ 
    สามารถสรางความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษา 
    เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 

  

 

  

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ       

3. ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูง ต้ังแต 
    รอยละ 80 ข้ึนไป  

  
 

  

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
    จาก ชุมชม ทองถิ่น  

  
 

  

5. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับ 
    ในระดับ จังหวัด/ภูมภิาคข้ึนไป  

  
 

  

รวมคะแนน 5   5   

 
การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา     = 

        = 5 
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ตอนที่  3 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 
3.1  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา                                                                                                             
 

 3.1.1 ประวัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
  

พ.ศ. 2480  จังหวดัลําปางจัดต้ังโรงเรียนข้ึน และใหใชช่ือวา "โรงเรียนชางทอผา" โดยใชงบประมาณ
ประชาบาลเปดสอนวิชาทอผา  เม่ือวันท่ี  1  กันยายน  2480 

พ.ศ. 2481  โอนเขาสังกัดกรมอาชีวศึกษาไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดินบริเวณ  หาแยกประตูชัย  เนื้อท่ี   8 ไร 
2  งาน  56  ตารางวา 

พ.ศ. 2482  เปล่ียนช่ือเปน "โรงเรียนชางเย็บเส้ือและทอผา"  เปดสอนวิชาชางเย็บเส้ือผาเพิ่มข้ึนอีกวิชาหนึ่ง 

พ.ศ. 2491           เปล่ียนช่ือเปน "โรงเรียนการชางสตรีลําปาง" 
พ.ศ. 2501  ไดรับอนุมัติใหเปดสอน "ระดับอาชีวะช้ันสูง" โดยรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

(ม.ศ. 3)  เขาเรียนหลักสูตร 3 ป เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร  สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เม่ือสําเร็จการศึกษาระดบันี้แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยค
อาชีวศึกษาช้ันสูง 

พ.ศ. 2503  เขาแผนการศกึษาแหงชาติ เปล่ียนเปนหลักสูตรมัธยมสามัญ (สายอาชีพ) ไดรับ 
 ประกาศนยีบัตร (ม.ศ. 5) และตอประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง อีก 1 ป ไดประกาศนยีบัตร 
 ประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง 

พ.ศ. 2507  ไดเขาอยูในโครงการยูนิเซฟ เปดสอนระดบัอาชีวศึกษาช้ันสูง แผนกวิชาคหกรรมศาสตรและ
ศิลปกรรม 

พ.ศ. 2510  ยุบแผนกวชิาศิลปกรรม เปดสอนแตระดบัวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  สาขาวิชา
ผาและเคร่ืองแตงกาย อาหารและโภชนาการ และคหกรรมศาสตรท่ัวไป 

พ.ศ. 2516  เปล่ียนช่ือเปน "โรงเรียนอาชีวศึกษาลําปาง"  เปดสอนแผนกวิชาพณิชยการ อีกแผนกหนึ่ง  
พ.ศ. 2518  เปล่ียนระบบการวัดผล จากรอยละ เปนหนวยกิต 

พ.ศ. 2519  รวมกับโรงเรียนการชางลําปาง เปน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง วิทยาเขต 2   เม่ือวันท่ี  1 
ตุลาคม  2519 

พ.ศ. 2520  ไดรับอนุมัติใหเปดสอน ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาคหกรรม  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2522  ไดยกฐานะจากวิทยาเขต 2  เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  เม่ือวันท่ี  1  มกราคม  2522 
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พ.ศ. 2524  ไดรับอนุมัติใหเปดสอน ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชา 
 บริหารธุรกิจ  และปดไปใน พ.ศ. 2536 

พ.ศ. 2525        ไดรับอนุมัติใหเปดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท วิชาศิลปหัตถกรรม 
                            สาขาวิจิตรศิลป 
พ.ศ. 2526  ไดรับอนุมัติใหเปดสาขาวิชาศิลปประยุกต ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
พ.ศ. 2527  ไดรับอนุมัติใหเปดสอน ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการเลขานุการ กับขยายการศึกษาระดับนี้ในประเภทวิชา 
คหกรรม   เพิม่สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

พ.ศ. 2529  เปดสอนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
พ.ศ. 2530  ไดรวมกับภาคเอกชน คือ บริษัทเอ็กซเซล เอนเตอรไพรส จํากัด เปดศูนยคอมพิวเตอรสอน

นักเรียนนักศึกษา และบุคคลภายนอก 
พ.ศ. 2531  เนื่องจากบริษทั เอ็กซเซล เอนเตอรไพรส จํากัดไดเลิกกจิการทางดานคอมพิวเตอร  

แตวิทยาลัยกย็งัไดดําเนินการรวมกับภาคเอกชนตอไป ไดแกหางหุนสวนจํากัด  
  สิรินทรคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2534  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปการศึกษา 2534 
พ.ศ. 2535  ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดและสาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
พ.ศ. 2536  ไดรับอนุมัติใหเปดสอน ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา 

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาหตัถอุตสาหกรรม (เคร่ืองเคลือบดินเผา) และขยายการศึกษาระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม เพิ่มข้ึนอีก 1 หองเรียน 

พ.ศ. 2536  ไดรับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 8 เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2536 
ประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรมและศิลปกรรม 
เปดสอนระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.พิเศษ) โดยรับผูท่ีจบ ม.6  เขาศึกษา 

     ในคณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. 2538  เปดสอนหลักสูตรระบบทวภิาคี  สาขาวิชาการโรงแรม (บริการอาหารและเครื่องดื่ม) 

คณะวิชาคหกรรมศาสตร 1 หอง สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (พณิชยการ) คณะวิชาบริหาร 
ธุรกิจ 1 หอง 

พ.ศ. 2540 • เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 
• เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาการ 
  บัญชี  พ.ศ. 2541 
• เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชา 
  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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• เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ สาขาวิชาพณชิยการ 
• เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) สาขาวิชาการ 
  บัญชี 

พ.ศ. 2542 • เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ โดยรับผูท่ีจบ  
  ม. 6   เขาศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
• เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชา 
  การตลาด 

พ.ศ. 2544 • เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส. พิเศษ) โดยรับ ผูท่ีจบ ม. 6     
  เขาศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานกุาร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
• เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ศิลปกรรม สาขาจิตร 
  กรรมสากล 
• เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
  สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 
• เปดหอศิลป คณะวิชาศิลปกรรม 
• งดรับนักศึกษาภาคสบทบทุกหลักสูตร 

พ.ศ. 2545 เขารวมกับสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษาในจังหวดัเชียงราย พะเยา และลําปาง รวมเปน  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (สอน.3) 

พ.ศ. 2546  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2548  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณชิยกรรม สาขาพณิชยการ 
สาขางานการประชาสัมพันธ 

พ.ศ. 2551  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยการ 
สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 

 
 

 3.1.2  ท่ีตั้งและขนาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง   ต้ังอยูท่ีหาแยกประตูชัย  เลขท่ี  272   ถนนพหลโยธิน  ตําบลหัวเวียง   

อําเภอเมืองลําปาง  จังหวดัลําปาง  รหัสไปรษณีย  52000   หมายเลขโทรศัพท   0 5421 7101,  0 5422 8024    
หมายเลขโทรสาร  0 5422 3058  Website : www.Lampangvc.ac.th   มีพื้นท่ีท้ังหมด  8  ไร   2 งาน  56  ตารางวา 
 

 3.1.3  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ต้ังอยูในยานชุมชนในตัวอําเภอเมืองลําปาง  หางจากศาลากลางจังหวัด
ลําปาง   เปนระยะทาง  6   กิโลเมตร   และหางจากรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 680 กิโลเมตร   มีพื้นท่ีติดตอ  
ไดแก 
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เขตติดตอ             ทิศเหนือ  จด  ถนนพหลโยธิน  
                             ทิศใตและทิศตะวนัออก  จด โรงพยาบาลลําปาง  
                             ทิศตะวนัตก  จด  ถนนปาขาม 
 
 3.1.4  งบประมาณ   จํานวนท้ังส้ิน   70,137,132.99  บาท  รายละเอียดในตารางท่ี  21 
 
ตารางท่ี 21   งบดําเนินการ งบประมาณประจําปการศกึษา  2553 

 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1.  งบบุคลากร    

     (เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  เงินวิทยฐานะ คาจางลูกจางประจํา) 31,392,878.00 
2.  งบดําเนินงาน  
     2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป)  9,538,990.84 
     2.2  คาสาธารณูปโภค  1,162,282.55 

3. งบลงทุน  

     3.1 คาครุภัณฑ  - 

     3.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง อาคาร 72 ป 4 งวด 7,675,000.00 

4. คาเสื่อมราคา - 
5.  งบเรียนฟรี 15 ป (งบอุดหนุนข้ันพื้นฐาน)  
      5.1  คาจัดการเรียนการสอน 12,925,251.55 
      5.2  คาหนังสือเรียน+เครือ่งแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    

6,650,158.05 

6. งบรายจายอืน่ ๆ (งบอุดหนุนโครงการพิเศษตาง ๆ)  
     6.1  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ( Fix  it  Center)  294,958.67 
     6.2  สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 179,646 
     6.3  โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 99,966.50 
     6.4  โครงการหารายไดระหวางเรียน 50,000 
     6.5  โครงการวิชาชีพระยะสั้น 125,500.83 
     6.6 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 42,500 

รวม 70,137,132.99 
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3.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พ.ศ.  
2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546   และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ.  2546    รายละเอียดสภาพ
ปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้  
              3.2.1 จํานวนผูเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553  ดังแสดงในตารางท่ี  22  
ถึง ตารางท่ี  25   

 

ตารางท่ี  22  จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดบัชั้น  หลักสูตร  เพศ  
 

จํานวนนักเรียนนักศึกษา ชาย หญิง 
ระดับ ปวช. 212 1,865 
ระดับ ปวส. 92 954 
รวมจํานวนนกัศึกษาแยกชาย/หญิงท้ังส้ิน 304 2,819 
รวมจํานวนนกัศึกษาท้ังส้ิน 3,123 

 
                                                                                                       ขอมูล ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2553 
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ตารางท่ี  24  จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/คร ู

  ข
าร
าช
กา
ร 

  พ
นัก

งา
นฯ

 

  อั
ตร

าจ
าง

 

  ช
าย

 

  ห
ญิง

 

  ป
. เอ

ก 

  ป
. โ
ท 

  ป
. ต
ร ี

  ต
่ําก
วา

 

  ค
รผู

ูชว
ย 

  ชํ
าน
าญ

กา
ร 

 ชํ
าน
าญ

กา
รพิ

เศ
ษ 

  เชี่
ยว
ชา
ญ 

ผูบริหาร 5 5 - - 2 3 1 4  - -  - 3 2  - 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                             

สาขาวิชาการบัญชี 11 10 1 - - 11 - 5 6 - - 7 1 - 

สาขาวิชาการตลาด 8 6 - 2 2 6 - 5 3 - 1 3 2 - 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 7 3 1 3 3 4 - 4 3 - - 4 - - 

สาขาวิชาการเลขานุการ 9 8 - 1 - 9 - 3 6 - - 7 1 - 

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 2 2 - - - 2 - 2 - - - 2 - - 

สาขาวิชาพณิชยการ 6 5 - 1 1 5 - 2 4 - - 5 - - 

ประเภทวิชาคหกรรม                             

สาขาวิชาผาและเคร่ือง 
แตงกาย 

5 5 - - - 5 - - 5 - - 5 - - 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 8 8 - - - 8 - 1 7 - - 8 - - 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 5 - - - 5 - 2 3 - - 4 1 - 

ประเภทวิชาศิลปกรรม                             

สาขาวิชาวิจิตรศิลป 5 4 - 1 4 1 - 1 4 - - 1 3 - 

สาขาวิชาการออกแบบ 3 2 - 1 2 1 - - 3 - - 1 1 - 

สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 3 2 - 1 1 2 - - 3 - - - 2 - 

ประเภทวิชาสามัญ                             

วิชาสามัญสัมพันธ 23 10 1 12 7 16 - 7 16 - 1 6 3 - 

รวมทั้งหมด 90 74 4 22 22 78 1 35 64 - 7 56 16 - 

 
                                                                                                         ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 
                                                                                                                  งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
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ตารางท่ี  25  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิ  การศึกษา 
 

งานตามโครงสรางบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา
ชก

าร
 ก.
พ.

 

ลูก
จา
งป

ระ
จํา

 

ลูก
จา
งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ตน

หร
ือ ต

่ํา ก
วา

 

ม.
ปล

าย
/ป
วช

. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญา

 

ปร
ิญญ

าต
รี 

สูง
กว
า ป

.ต
รี 

เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป 3 - - 3 - 3 - - - 2 - 

เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ 1 -  - 1  - 1 - -  1 - - 

เจาหนาที่งานบุคลากร 1 -  - 1  - 1 - -  - 1 - 

เจาหนาที่งานการเงิน 1 -  - 1  - 1 - -  1 - - 

เจาหนาที่งานการบัญชี 2 -  -  2  - 2 - - -  2  - 

เจาหนาที่งานพัสดุ 2 - - 2 2 2 - -  2 - - 

เจาหนาที่งานอาคารสถานที่ 9 - - 9 9  - 5 4 -  - - 

เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด 3 - - 3 - 3 - - 1 2 - 

เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

เจาหนาที่งานแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

เจาหนาที่งานโครงการพิเศษฯ - - - - - - - - - - - 

เจาหนาที่งานความรวมมือ - - - - - - - - - - - 

เจาหนาที่งานการตลาดการคา ฯ - - - - - - - - - - - 

เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

เจาหนาที่งานแนะแนวอาชีพฯ 1 - - 1 - 1 - -  1 - - 

เจาหนาที่งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม - - - - - - - - - - - 

เจาหนาที่งานทะเบียน 2 - - 2 - 2 - - 2  - - 

เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ 1 - - 1 - 1 - -  - 1 - 

เจาหนาที่งานศูนยขอมูล 1 -  -  1 1  - - - -  1 - 

เจาหนาที่งานสวัสดิการ 2 - - 2 - 2 - 2 -  - - 

เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา - - - - - - - -  - - - 

พนักงานการเงินประจํา 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 

พนักงานพิมพดีดประจํา 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 

หัวหนาหมวดสถานที่ประจํา 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 

พนักงานขับรถ 2 - 1 1 2  - - 2  -   -  - 

ยาม 2 - 2 - 2  2 2 - - - - 

รวมทั้งหมด 39 - 6 34 17 27 7 8 12 12 0 
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3.3  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี  26  ผลงานท่ีภาคภูมิใจระดับสถานศึกษา  ผูบริหารและคณะครู 
 

ลําดับท่ี ประเภทผลงาน 
รางวัลท่ีไดระดับ 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 

1 รางวัลระดับเหรียญทอง ดีเดน  สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรยีน
การสอน และการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D  

ระดับชาติ 

2 รางวัลชนะเลิศ โครงการแขงขันอานพระธรรมพรอมคําแปล ชิงถวยพระราชทาน
รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคภาษา บาลี-
ไทย ประจําป 2553 

 
ระดับชาติ 

3 นายทวีเดช  จิ๋วบาง  สาขาวิชาศิลปกรรม ไดรบัรางวัลครูดีเดน ประจําปการศึกษา 
2553 

ระดับจังหวัด 

4 นางสาวศรีมุย  เมืองยศ  สาขาวิชาคหกรรม ไดรับรางวัลครูดเีดน ประจําป
การศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

5 นางชญานันทน  ธิราช  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับรางวัลครูดีเดน 
ประจําปการศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

6 นางนาธญา  สดช่ืน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ไดรับรางวัลครูดีเดน 
ประจําปการศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

7 นางพิชยา  เรือนบุรี  สาขาวิชาพณิชยการ ไดรับรางวัลครูดีเดน ประจําป
การศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

8 นางสาวอานีสรา  โศภนะศุกร สาขาวิชาการเลขานุการ ไดรับรางวัลครูดีเดน 
ประจําปการศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

9 นางสาวพัชมณ  ศุภชนานันท  รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  
ไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

10 ผลงานท่ีภาคภูมิใจของ นางสาวศรีมุย  เมืองยศ  การประดิษฐพระประทีปเพื่อ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ โรงพยาบาลศิริราช 

ระดับชาติ 

11 นางปภัสสร  อนิทโสตถิ   สาขาวิชาการบัญชี   ไดรับรางวัลครูดีเดน  ประจําป
การศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

12 นางพัชรินทร  มีทรัพย สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย ไดรับรางวัลครูดีเดน 
ประจําปการศึกษา 2553 

ระดับจังหวัด 

13 นางวรรณนภา  ไกวัลอาภรณ ไดรับรางวัล ครูผูทําคุณประโยชนดานการศึกษา
ระดับชาติ จาก สกสค. ณ หอประชุมคุรุสภา  

ระดับชาติ 
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ตารางท่ี  27  ผลงานท่ีภาคภูมิใจระดับนกัเรียน นักศึกษา 
 

ลําดับที่ ประเภทผลงาน 
รางวัลที่ไดระดบั 

ประเทศ/ภาค/จงัหวัด 
1 นางสาวเกษรา  เกสร และนายวีรวัฒน  ยะมัง ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

ในการแขงขันทักษะการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก ในการประชุมทางวิชาการ 
องคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 22 
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 
ระดับภาค 

2 นางสาวเกษรา เกสร และนายวีรวัฒน  ยะมัง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการแขงขันทักษะการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก ในการประชุมทางวิชาการ 
องคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ  ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 22 
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

ระดับชาติ 

3 นายนลิวัติ  ยะเปยง  นายพีรพัฒน  เทพเสน  นางสาววิภาดา  แกวสาย 
นางสาวกนกมาศ  บัวชุม  นางสาวพัชรนี  เทพพรมวงศ 
นางสาวจันทรฉาย  ปนทะยศ  นางสาวนภาเพ็ญ  เจตะบุตร และ 
นางสาวสุพัชรกาญจน   สุพัชรธนวัฒน ไดรบัรางวัลชนะเลิศ การประกวดสะเปา
การฝมือ ระดับอุดมศึกษา  ณ ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดลาํปาง 

ระดับจังหวัด 

4 นายชัยวัฒน  ฟนเบา   นายสุเมธ  กุงวงศ    นายธนพงศ  ศรีมันตะ 
นางสาวอรัญญา  ดวงคํา   นางสาวภาริดา  กาวิโล  นางสาวปรีชยา  สอนพรม 
นางสาวปาริชาติ  ญาติสมบูรณ และนางสาววราพรรณ  บุญต้ัง ไดรับรางวลัรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1  การประกวดสะเปาการฝมือ  ระดับอุดมศึกษา  ณ ถนนสาย
วัฒนธรรม จงัหวัดลําปาง 

ระดับจังหวัด 

5 นายวิษณุ  เต็มใจกุล   นายทวีชัย  ใจเช้ือ  นางสาวลีลาวดี  สุธาพันธ 
นางสาวกนกมาศ  บัวชุม นางสาวประภัสสร  เหรียญทอง และ 
นางสาวปริศนา  ชัยมูลทา ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดเครื่องแขวนดอกไมสด 
ประเภทพวงกลาง ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ระดับภาค 

6 นางสาวปริศนา  ชัยมูลทา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 โครงการภายใต
การนิเทศองคกรวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ณ จังหวดัพะเยา 

ระดับจังหวัด 

7 นายปรีชา  ชอบจิตร ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

ระดับชาติ 
 

8 นางสาวลีลาวดี  สุธาพันธ นางสาวปริศนา  ชัยมูลทา นายทวีชัย  ใจเช้ือ และนาย
วิษณุ  เต็มใจกูล การประดิษฐพระประทีป เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     

ระดับชาติ 

9 นางสาววิภาวี  ปนตาไผ   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพระดับชาติ การประกวดเครื่องดนตรีไทย  ประเภทขิม  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ 
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ลําดับที่ ประเภทผลงาน 
รางวัลที่ไดระดบั 

ประเทศ/ภาค/จงัหวัด 
10 นายธนนิตย  ตันโย  และนางสาววิภาดา  ชุมโสภี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

ท่ี 1 การแขงขันออกแบบเว็บเพจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ระดับจังหวัด 

11 นางสาวเบญวรรณ  บุญพัวพันธ ไดรับรางวัลผานเขารอบ การแขงขัน MOS 
Olympic 2011 ระดับภาคของบริษัท เออารเอสที จํากัด 

ระดับภาค 

12 นางสาววิภาวรรณ  งามดี ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทกีฬา กรีฑา 
วิ่งผลัด ในการแขงขันอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 53 ภาคเหนือ 

ระดับภาค 

13 นางสาววิภาวรรณ  งามดี ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง ประเภทกีฬา กรีฑา 
วิ่งผลัด ในการแขงขันอาชีวะเกมส ครั้งท่ี 53 ภาคเหนือ 

ระดับชาติ 

14 นางสาวนิตยา  จาปญญา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 โครงการมิติใหมงบ
การเงิน ของมหาวิทยาลัยรังสิต  กรุงเทพมหานคร 

ระดับชาติ 

15 นางสาวพิมพารัตน  อินพิรุด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โครงการมิติใหม
งบการเงิน ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

ระดับชาติ 

16 นางสาวนนทิกร  คุณาวนิชกุล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ    

ระดับจังหวัด 

17 นางสาวจันทรฉาย  กันทิวงศ และนางสาวภัทรวดี  ขวัญดี  ไดรับรางวัลชมเชย
อันดับท่ี 2 การแขงขันทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Smarybiz 

ระดับชาติ 

18 นางสาวพัชรี  วงศสมุทร และนางสาวสุพัชญา  ปญญาวงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ อศจ. 

ระดับจังหวัด 

19 นางสาวพัชรี  วงศสมุทร และนางสาวสุพัชญา  ปญญาวงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ภาค 

ระดับภาค 

20 นางสาวพัชรี  วงศสมุทร และนางสาวสุพัชญา  ปญญาวงศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับชาติ 

ระดับชาติ 

21 นางสาวอังศุมาลิน  กลิ่นหอม    นางสาวกรรณิการ  ชํานาญการ 
นางสาวนันทนิต  สมบัติ   นางสาวอัมรา  คําวังเงี้ยว และนางสาวสรารัตน   นันตา   
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การประกวดแผนการตลาด ของหอการคา
จังหวัดลําปาง 

ระดับจังหวัด 

22 นางสาวณิชาภัทร บุญเรือง  นางสาววิจิตรา แกวตา  นางสาววรรณิกา หนอเครือคํา  
นางสาวรุงนภา  แตมด่ืม และนางสาวเสาวลักษณ จันทรใส ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การประกวดแผนการตลาด ของหอการคาจังหวัดลําปาง 

ระดับจังหวัด 

23 นางสาวอรญา  หลาจรนาน ไดรับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประจําปการศึกษา 2553   
 

ระดับชาติ 
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ลําดับที่ ประเภทผลงาน 
รางวัลที่ไดระดบั 

ประเทศ/ภาค/จงัหวัด 
24 นายชยันต  พลอาสา ไดรับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2553 
ระดับชาติ 

25 นายปรีชา  ชอบจิตร ไดรับโลรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2553 ณ อาคารใหม
สวนอัมพร กรุงเทพฯ 

ระดับชาติ 

26 นางสาวปลายดาว  ณ ลําปาง  ไดรับโลรางวัลเยาวชนดีเดน   จากนายกรัฐมนตรี 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

ระดับชาติ 
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3.4   เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาประจํา 
ปการศึกษา   2553  ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ ดังนี ้
 

ตารางท่ี  28  เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

3.4.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา  - การบริหารจดัการสถานศึกษามีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม  
  ระดับจังหวดั ระดับประเทศ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางมีระบบ 
  ประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑคุณภาพบริหารจดัการภาครัฐ  
  และธรรมาภบิาล 
- วิทยาลัยมีแบบแผนพัฒนาวทิยาลัย แผนปฏิบัติการประจาํปการศึกษา  
  ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
  กรรมการบริหารสถานศึกษา 
- การไดรับคํารับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ใน 
  ระดับดี ถึง ดมีาก ทุกคร้ัง ท้ังการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกดั  
  และประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและ 
  ประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
- พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 
- นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช 
- เสริมสรางสวัสดิการ และขวัญกําลังใจแดครู และบุคลากรทาง 
  การศึกษา 

3.4.2  การพัฒนาผูเรียน - ผูเรียนมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพท่ี 
  เหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี  สามารถอยูรวมกนัในสังคมไดอยาง 
  มีความสุข 
- ผูเรียนผานการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    
  ไมนอยกวารอยละ 60 
- ผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไมตํ่ากวา 
  รอยละ 60 
- ผูเรียนมีความตระหนกัในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม  
  ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม ไมนอยกวารอยละ 60 
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

 - พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถาน 
  ประกอบการ หรือหนวยงานพึงพอใจ 
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรู และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสม 
  กับเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรู และทักษะการใชเทคโนโลยีไดอยาง 
  เหมาะสม 
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
  และสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 

3.4.3  การพัฒนาหลักสูตรและการ 
          จัดการเรียนการสอน   

- ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะอาชีพ ตามสาขาวิชา/สาขางาน  
  เหมาะสมตรงตามหลักสูตร เม่ือสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบ 
  อาชีพอิสระ/ศึกษาตอ/ทํางานในสถานประกอบการได 
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ ท่ี 
  สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
- วิทยาลัยมีแผนการจัดการเรียนรูท่ี บูรณาการหลักการดานคุณธรรม  
  จริยธรรม และบูรณาการความรูจากวิชาตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 100 
- จัดหาผูเช่ียวชาญภูมิปญญาทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเฉพาะ 
  ดานท่ีเกีย่วของกับสาขางานของผูเรียน 
- จัดสรรงบประมาณท่ีจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนใน 
  แตละสาขาวชิา ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 
- จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีคนควาใหเหมาะสม 
  กับสาขา ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 
- จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสม และเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
- จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียน 
   ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

3.4.4 การวิจยัและพฒันาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  
ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรมและ 

          งานวิจยั 

- องคความรูเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม งานวิจยั ไดรับการ 
  พัฒนาใหดียิง่ข้ึน 
- ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานวิจยั ไดรับการจดสิทธิบัตร และพัฒนา 
  สูเชิงพาณิชย 
- มีเครือขายงานวิจยั 
- วิทยาลัยมีผลงานวิจยัของนกัศึกษา  383  เร่ือง 
- ประเมินโครงการ 23 เร่ือง 
- ส่ิงประดิษฐ  383  ช้ินงาน 

3.4.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพ 
          และชุมชนและสังคม 

- ผูรับบริการทางวิชาการและวิชาชีพมีความรูตามความตองการ  
  สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับ 
  ครอบครัว 
- ประชาชน ชุมชน สังคม มีอาชีพ มีวิถีชีวติ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
- สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคมมากย่ิงข้ึน 

3.4.6 การจัดหาทรัพยากรและแหลง 
          การเรียนรู   

- มีทรัพยากรและแหลงเรียนรูเพียงพอและเหมาะสม 
- เพิ่มจํานวนสถานประกอบการเพื่อเปนแหลงเรียนรูของครู นักเรียน  
  นักศึกษา 

3.4.7 การพัฒนาครูและบุคลากร    
          ทางการศึกษา 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถตรงตาม 
  สมรรถนะวิชาชีพ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
- มีตําราเรียน/เอกสารประกอบการสอนท่ีมีคุณภาพ 

3.4.8 การสรางเครือขายความ 
          รวมมือในการจดัการศึกษา 
                                                           

  
                     

-  พัฒนาฐานขอมูล ความรวมมือ และพัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
- สรางความเขมแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัด 
  อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
- เพิ่มจํานวน หนวยงาน องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน สถาน 
  ประกอบการ โดยรวมลงนามความรวมมือเพื่อเปนแหลงเรียนรูของครู  
  นักเรียน นักศึกษา 
- ใหสถานประกอบการท่ีเปนเครือขายความรวมมือ มีสวนรวมในการ 
  กําหนดมาตรฐานการจดัการศึกษา และพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- ผูเรียนและผูฝกอบรมวิชาชีพ มีความรู มีงานทําตามสาขางานหรือ 
  อาชีพท่ีตองการ 
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3.5  เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเสี่ยง   
 เปาหมายความสําเร็จในการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง  ประจําปการศึกษา  2553  
ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี ้
 

ตารางท่ี  29  เปาหมายความสําเร็จและการบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง   
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ มาตรการปองกันและควบคุม 

   3.5. 1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย   
            ของผูเรียน ครู และบุคลากร  
            สถานศึกษา                                  

-ผูเรียน ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 มีความปลอดภัยรอยละ 100 

- รณรงคใหรูจักใชอุปกรณเครื่องมือ    
  อยางถูกวิธี 
- อบรมใหทุกคนในสถานศึกษามี 
  ความรูความเขาใจเก่ียวกับความ 
  ปลอดภัย (Safty First)  
- จัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณ 
  เครื่องมือตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีเสมอ 

   3.5.2  ความเสี่ยงดานการทะเลาะ 
             วิวาท                                                    

- เกิดคดีทะเลาะวิวาททรัพยากรใน 
  และภายนอกสถานศึกษาไมเกิน 
  10 คดี ตอปการศึกษา 

- อบรมช้ีแจงกฎระเบียบของ   
   วิทยาลัยฯ ในวันปฐมนิเทศและ 
   ในกิจกรรมเขาแถวตอนเชา 
-  กําหนดบทลงโทษการเลนการ 
   พนันและมั่วสุมไวในคูมือ 
   นักศึกษา 

3.5.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด     - นักศึกษามีความรูความเขาใจ 
  และรูจักวิธีปองกันตนเองให 
  หางไกล   จากสิ่งเสพติด 
- จํานวนนักเรียน นักศึกษามี 
  ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติดลดลง 

- ตรวจสุขภาพกอนเขาภาคเรียน 
  ที่ 1 ทุกคน ทุกระดับช้ัน 

3.5 4.  ความเสี่ยงดานสังคม  เชน   
          การต้ังครรภกอนวัยอันควร         

- ลดจํานวนนักศึกษาต้ังครรภ 
  กอนวัยเรียนอันควรรอยละ 50  
  ของ  นักศึกษาที่ตองครรภเทียบ 
  กับขอมูลปกอน 

- สอนเพศศึกษาในระดับ ปวช.1 
- การใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด 
- การใชถุงยางอนามัย 

3.5.5  ความเสี่ยงดานการพนันและ 
          การม่ัวสุม   
 

- เกิดคดีการมั่วสุมและเลนการพนัน 
  ไมเกิน 5 คดี ตอปการศึกษา 

- อบรมช้ีแจงกฎระเบียบของ 
   วิทยาลัยฯ ในวันปฐมนิเทศและ 
   ในกิจกรรมเขาแถวตอนเชา 
-  กําหนดบทลงโทษการเลนการ 
   พนันและมั่วสุมไวในคูมือ 
   นักศึกษา 
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ตอนที่  4 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

 

4.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
ปรัชญา 

  “คุณธรรมนําหนา  พัฒนาวชิาชีพ” 
วิสัยทัศน   

“เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง
สถานประกอบการ  ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อผลิตและพฒันากําลังคนทางดาน
วิชาชีพทุกระดับใหไดมาตรฐานอาชีพ” 

พันธกิจ     
1. จัดการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรสาขางานท่ี

ชุมชนตองการ 
2. ใชกระบวนการประเมินผล / การวิจยั ในการจัดการและพัฒนาผลผลิตของสถานศึกษา 

 

เปาหมาย 
นักเรียน นักศึกษา มีวิชาชีพดานคหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปกรรม ในระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
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4. 2    ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เพื่อใหการดําเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา  จึง
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี ้
 

ตารางท่ี  30  ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.2.1 การบริหารจัดการ  
         สถานศึกษา 
 

- การบริหารจดัการสถานศึกษา 
  มีคุณภาพ 
 

- จัดโครงสรางการบริหารงานใหเปนไปตาม 
  ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการ 
  อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา  
  พ.ศ. 2552  ตรงตามความรูความสามารถ 
  ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ 
  คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐและ 
   ธรรมาภิบาล 
- พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลใหมี 
  ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหมี 
  ประสิทธิภาพ 
- สงเสริมการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ 
  การบริหารจดัการและการใหบริการ 
- เสริมสรางสวัสดิการและขวัญกําลังใจแกครู 
  และบุคลากรทางการศึกษา 

4.2.2 การพัฒนาผูเรียน 
 

- ผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรม   
  จริยธรรม มี   คุณภาพ มี 
  บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  มี 
  มนุษยสัมพนัธท่ีดี  สามารถ 
  อยูรวมกนัในสังคมไดอยางมี 
  ความสุข 
 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะวิชาชีพ 
  ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจสังคม  
  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจใน 
  หลักการดาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
  ใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได 
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการส่ือสารได 
  อยางถูกตองเหมาะสม 
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใช 
  เทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา และ
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ปฏิบัติงานวชิาชีพไดอยางเหมาะสม 
- พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพ 
  ท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและ ทักษะตาม 
  มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับ 
  ผูสําเร็จการศึกษา 
- พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหผานการประเมิน 
  มาตรฐานวิชาชีพ 
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการ 
  ทํางาน การศกึษาตอ และการประกอบอาชีพ 
  อิสระ 
- พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสําเร็จ 
  การศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือ 
  หนวยงานพึงพอใจ 
- จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียน 
  อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
- จัดระบบการใหบริการตรวจสารเสพติด 
  อยางตอเนื่องและ มีประสิทธิภาพ 
- จัดระบบผูเรียนท่ีออกกลางคันอยางตอเนือ่ง 
  และมีประสิทธิภาพ 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมดาน วิชาการ คุณธรรม  
  จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  
  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ 
- จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม   
   วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
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4.2.3 การพัฒนาหลักสูตร 
         และการจัดการเรียน 
         การสอน 
 

- ผูเรียนมีความรูความสามารถ  
   มีทักษะอาชีพ ตามสาขาวิชา/ 
   สาขางาน เหมาะสม เม่ือ 
   สําเร็จการศึกษาสามารถ 
   ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษา 
   ตอ/ทํางานในสถาน  
   ประกอบการได 
  

- รวมมือกับสถานประกอบการ  ในการ 
  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอง 
  กับความตองการของตลาดแรงงาน 
- จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน ผูเรียนเปน   
  สําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา 
   ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
- จัดสรรงบประมาณท่ีจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ 
  สําหรับจัดการเรียน ในแตละสาขาวิชาตอ 
  งบดําเนินการท้ังหมดไดอยางเหมาะสม 
  และเกดิประโยชนสูงสุด 
- จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและ 
  เพียงพอในแตละสาขาวิชา 
- จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝก  ปฏิบัติงาน  
  สถานท่ีศึกษา  คนควาใหเหมาะสมกับ 
   สาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา  สถาน 
  ประกอบการ และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 
- จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม 
  และส่ิงอํานวย ความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ 
   เรียนรู 
- พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาใน 
  งานท่ีเกีย่วของอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 
- ระดมทรัพยากรจากท้ังภายใน และภายนอก 
  สถานศึกษา รวมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
  ระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
- ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการ 
  ท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 
- สถานศึกษามีการจัดหาผูเช่ียวชาญ/ 
  ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี 
  ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ี 
  เกี่ยวของกับสาขางานของ ผูเรียน 
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- สนับสนุนใหมีผูสอนประจํา ท่ีมีคุณวุฒิ 
  ดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
  อยางพอเพยีง 
-  สนับสนุนใหมีผูสอนประจําตอผูเรียนอยาง 
  เพียงพอ 

4.2.4  การวิจยัและพัฒนา 
          ผลงานโครงงานทาง 
          วิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ   
          นวัตกรรมและ      
          งานวิจยั 
 

- องคความรูเทคโนโลยี  
   ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม  
   งานวิจยั ไดรับการพัฒนาให 
   ดียิ่งข้ึน 
-  ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม 
   ผลงานวิจัย ไดรับการจด 
   สิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิง 
   พาณิชย 
- มีเครือขายงานวิจยั 
 

- จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา  
  และ  เผยแพร นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ   
  งานวิจยั และโครงงานท่ีนําไปใชในการ 
  พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม  
  และประเทศชาติ 
- สงเสริม สนับสนุน ใหมีการ สรางและ 
  พัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั  
  และโครงงานเพ่ือนําไปใชในการ 
  บริหารจัดการ การเรียนการสอน ชุมชน  
  สังคม ประเทศชาติ และเพื่อตอบสนอง 
  ความตองการของสถานประกอบการ 
- จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสราง 
  และพัฒนา 

4.2.5  การบริการทาง   
         วิชาการ  วิชาชีพ 
         แกชุมชนและสังคม 
 

- ผูรับบริการทางวิชาการและ   
  วิชาชีพมีความรูตามความ 
  ตองการ สามารถนําความรูท่ี 
  ไดรับไปประกอบอาชีพสราง 
  รายไดใหกับครอบครัว 
- ประชาชน ชุมชน สังคม มี 
  อาชีพ มีวิถีชีวิต ความเปนอยูท่ี 
  ดีข้ึน 
- สถานศึกษาไดรับการยอมรับ 
  จากชุมชน สังคมมากย่ิงข้ึน 
 

- บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการ 
  ของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐ และ 
  เอกชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง 
- จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพ  
  อยางเปนระบบและสอดคลองกับ 

   แผนการบริการวิชาชีพท่ีกาํหนด 
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ตอนที่  5 
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ   
          

 ขอกําหนดท่ี 1.1 ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  

ตัวบงชี้ท่ี  1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร แผนการจัดวัสดุการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป  
โดยกําหนดแผนงาน/โครงการตาง ๆ  เชน  แผนงานการจัดซ้ือครุภัณฑ   จัดซ้ือวัสดุฝกประจําปของแตละ
สาขาวิชา  จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา เชน  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
ทุกระดับ  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพทางการบัญชี  โครงการอบรมเร่ืองการจัดกิจกรรมทางการตลาดใน
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  โครงการสัมมนาวิชาชีพการบัญชี  สัมมนาวิชาชีพการเลขานุการ  สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางการตลาด  โครงการการจัดการผลิตภัณฑและในทองถ่ิน  โครงการพัฒนาทักษะฝมือสาขาวิชา
บริหารงานคหกรรมศาสตร โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการคายเสริมทักษะการใชโปรแกรมบัญชี 
โครงการ  Step : To Pro : กาวสูนักประชาสัมพันธมืออาชีพ โครงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเรียน รวมท้ัง
กําหนดแนวทางการแจงผลการเรียนใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและชุมชนทราบจํานวน 4 ชองทาง ไดแก 
การแจงผลการเรียนทางไปรษณีย การแจงผลการเรียนทางเว็บเพจของวิทยาลัย   การแจงผลการเรียนผานทางจุด
บริการดานคอมพิวเตอร    การแจงผลการเรียนเปนรายบุคคล  ผานครูท่ีปรึกษา   ทําใหผูเรียนในรายท่ีมีปญหา
สามารถแกไขปญหาผลการเรียนของตนไดทันเวลาและมีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 

ความพยายาม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เชนจัดซ้ือครุภัณฑ   จัดซ้ือวัสดุฝก
ประจําปของแตละสาขาวิชา  จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา เชน  โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ  ทุกระดับ  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาชีพทางการบัญชี  โครงการอบรมเร่ืองการจัด
กิจกรรมทางการตลาดในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  โครงการสัมมนาวิชาชีพการบัญชี  สัมมนาวิชาชีพการ
เลขานุการ  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด  โครงการการจัดการผลิตภัณฑในทองถ่ิน  โครงการพัฒนา
ทักษะฝมือสาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการคายเสริมทักษะ
การใชโปรแกรมบัญชี โครงการเขาคายวิชาการแบบบูรณาการ  โครงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเรียน “พลิก
ความคิด  ชีวิตมีสุข”  โครงการติดตามผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ และแจงผลการเรียนประจําภาคเรียน
ครบท้ัง 4 ชองทาง คือ  

1. แจงผลการเรียนทางไปรษณีย 
2. แจงผลการเรียนผานทางเว็บเพจของวิทยาลัย 
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3. แจงผลการเรียนผานทางจุดบริการดานคอมพิวเตอร 
4. แจงผลการเรียนเปนรายบุคคลผานครูท่ีปรึกษา   

 

 สัมฤทธิผล  
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  คิดเปนรอยละ  90.62 ข องผูเรียนท้ังหมด อยูในระดับ ดี    ดังตารางท่ี 33 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ       ดี        พอใช       ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลงเรียน ผาน รอยละ ลงเรียน ผาน รอยละ ลงเรียน ผาน รอยละ ลงเรียน ผาน รอยละ ลงเรียน ผาน รอยละ

หลักสูตร  ปวช. หลักสูตร  ปวส.

สาขาวิชาพณิชยการ 572 527 92.13 540 484 89.63 556 508 91.37 สาขาวิชาการบัญชี 187 180 96.26 197 191 96.95

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 85 84 98.82 20 16 80.00 13 11 84.62 สาขาวิชาการตลาด 75 72 96.00 115 114 99.13

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 69 55 79.71 68 51 75.00 75 53 70.67 สาขาวิชาการเลขานุการ 23 23 100.00 34 34 100.00

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 13 13 100.00 17 15 88.24 29 24 82.76 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 40 31 77.50 90 86 95.56

สาขาวิชาศิลปกรรม 74 68 91.89 81 55 67.90 98 69 70.41 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 17 17 100.00 14 13 92.86

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 0 0 0.00 8 8 100.00

กาย 23 23 100.00 10 8 80.00

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 38 38 100.00 44 41 93.18

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 14 14 100.00 12 12 100.00

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 68 97.14 37 37 100.00

รวม  ปวช. 813 747 91.88 726 621 85.54 771 665 86.25 รวม  ปวส. 487 466 95.69 561 544 96.97

3358 3043 90.62
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หลักสูตร/สาขาวิชา

รวมทุกชั้นป

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป    เทากับ   รอยละ  90.62

ตัวบงชี้ที่  1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละระดับชั้นปเปรียบเทียบกับจํานวน

ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ

ปวช. 1 (1.50) ปวช. 2 (1.75) ปวช. 3 (2.00)

ตารางที่  33  แสดงรอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนในแตละระดับชั้นป

เปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม

เกณฑ

ปวส. 1 (1.75) ปวส. 2 (2.00)
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ตัวบงชี้ท่ี 2  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
     ไมมีผูเรียนจากภายนอกมาขอรับการเทียบโอน   
                  จึงไมไดดําเนินการเปดหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ท่ี  3  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  มาใชแกปญหาใน
การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
 

 ความตระหนกั   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดจัดทําโครงการ / กิจกรรม ท่ีนําหลักการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตรมาประยุกตใชในการแกปญหา ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางมีระบบ ดังนี ้

1. จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และจัดแสดงผลงานในสัปดาหวิทยาศาสตร 
2. แสดงผลงานทางโครงงานวิชาชีพ ของ ปวช.3 และ ปวส. ทุกแผนก 
3. นําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาบูรณาการในการจดักจิกรรมการเรียน 

การสอน 
4. จัดทําโครงการ  Garbage  Detoxication   
5. จัดทําโครงงานวิชาชีพ และแสดงผลงานทางโครงงานวิชาชีพ ของ  ปวช .3   และ ปวส.  2  

ทุกแผนก 
6. จัดทําโครงการเชิญวิทยากรใหความรูพเิศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 ความพยายาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวขางตนดังนี ้

1. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ / ผูรับผิดชอบ 
2. ประชุมวางแผนในการดําเนนิการตามโครงการ 
3. ดําเนินการตามโครงการ 
4. สรุป และประเมินผล 

  
 สัมฤทธิผล   
 ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอยางเปนระบบ รอยละ  75.44 อยูในระดับ  ดี     ดังตารางท่ี 34 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  3  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ       ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 3   รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
                     มาใชแกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชพีอยางเปนระบบ  
 
ตารางท่ี  34    แสดงรอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร                                   
                       มาใชแกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชพีอยางเปนระบบ 

 
ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร   
มาใชแกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชพีอยางเปนระบบ   เทากับ   รอยละ   75.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

ปการศึกษา 2553 
รวมทั้ง
สอง
วิชา 

คิดเปน
รอยละ  จํานวน

ผูเรียน 

จํานวนผูเรียนท่ีไดเกรดไมตํ่า
กวา  2.00 

 จํานวน
ผูเรียน 

จํานวนผูเรียนท่ีไดเกรด
ไมตํ่ากวา  2.00 

วิทยาศาสตร รอยละ คณิตศาสตร รอยละ 

ปวช. 1 509 454 89.19 1,324 941 71.07 1395 76.10 

ปวช. 2 657 543 82.65 1,280 727 56.80 1270 65.57 

ปวช. 3 710 581 81.83 1,318 930 0.00 1511 74.51 

รวม ปวช. 1,876 1,578 84.12 3,922 2,598 66.24 4176 72.02 

ปวส. 1 380 337 88.68 64 45 70.31 382 86.04 

ปวส. 2 516 497 96.32 444 378 85.14 875 91.15 

รวม ปวส. 896 834 93.08 508 423 83.27 1257 89.53 

รวมทั้งหมด 2,772 2,412 87.01 4,430 3,021 68.19 5433 75.44 
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ตัวบงชี้ท่ี  4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการสนทนาท้ัง
ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 

 

 ความตระหนกั ความสามารถในการส่ือสารในงานอาชีพเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนจะตองสรางใหเกดิข้ึน
ในตัวของนักเรียน นักศึกษาท่ีจบหลักสูตร ท้ังทักษะการส่ือสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ แตเนื่องจากผล
การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาท่ีผานมา พบวามีนักเรียน นกัศึกษาบางสวนมีการพัฒนาทักษะทางภาษา
เพื่อการส่ือสารนอย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่า  ในภาพรวมตามสาขาวิชาและคุณภาพของผูเรียน
เม่ือจบหลักสูตร ดังนั้นจงึมีความจําเปนท่ีครูผูสอนตองรวมพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใชภาษาใหสามารถใช
ภาษาในการส่ือสาร เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางม่ันใจ  เพื่อใหสามารถแขงขันเขาสูตลาดแรงงาน
ไดอยางมีคุณภาพ ดังนั้น ครูผูสอนแผนกวิชาสามัญ ท้ังครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารดานการฟง  พูด  อาน  และเขียน  เพื่อการ
ส่ือสารใหกับนักเรียน  ดังนี ้
 1.  โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
 2.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกบันักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา   โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะการส่ือสารท้ังการสอนเสริมและการใชเทคนิควิธี
สอนท่ีหลากหลาย 
 3. จัดอบรมพฒันาบุคลิกภาพและทักษะการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูสถานประกอบการ 

ความพยายาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดมอบหมายเปนนโยบายใหครูผูสอนท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษดําเนินการ จัดกิจกรรมตามโครงการ  ดังนี้ 
  1.  โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ   เปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน และกิจกรรม
สงเสริมการใชภาษา ทําใหนักเรียน นักศึกษามีความกลาในการแสดงออก  เชน   แผนกวิชาสามัญสัมพันธไดจัด
กิจกรรม  การประกวด  แขงขัน  และเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานศึกษา   ในสวนของการใชภาษาไทย  
ดังนี้ 

1.1  การประกวดบทรอยกรอง 
   1.2  การประกวดคําขวัญ 
   1.3  การประกวดเรียงความในโอกาสสําคัญ  เชน  วันแม วันพอ  วันภาษาไทยแหงชาติ   

        เปนตน 
   1.4  จัดบอรดนิทรรศการและปายนเิทศ 
                                         1.5  การแขงขันโตวาที 
                                         1.6  การพูดสาธิตระดับหนวยและระดับภาค 
   1.7  การประกวดการพูดสาธิตระดับหนวยและระดับภาค 
   1.8  การจัดกิจกรรมวันไหวครู   
   1.9 โครงการสงเสริมการอาน  และโครงการสัปดาหหองสมุด 
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  2.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ใหกับนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา   โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญและใชกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะการส่ือสารท้ังการสอนเสริมและการใช
เทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธไดกระตุนใหครูพัฒนาแผนการสอน  กิจกรรมการสอน
และกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมการประกวด  แขงขัน  และเขารวมในกิจกรรมตางๆ  ของ
สถานศึกษา  ในสวนของทักษะการใชภาษาอังกฤษ  และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
   2.1  การแขงขันการพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 
   2.2  สนับสนุนและชวยฝกซอมนักเรียนท่ีมีความสนใจสงเขาแขงขัน  การพูดสาธิต
ภาษาอังกฤษ  ระดับวิทยาลัย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ 
   2.3  การจัดการสอนแบบบูรณาการงานวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ 
   2.4  การบูรณาการการเรียนการสอนจากส่ือ  และแหลงเรียนรูในชุมชน  สถาน
ประกอบการ  อินเตอรเน็ตและแหลงเรียนรูอ่ืน  โดยครูผูสอนไดมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเอง  
และนํามาจัดทํารายงานนําเสนอและแลกเปล่ียนในช้ันเรียน 
     2.5  เชิญครูอาสาสมัครชาวอังกฤษมาเปนผูชวยครูผูสอน  จัดกิจกรรมเรียนโดยใช
สถานการณจําลองและบทบาทสมมุติในการปฏิบัติงานอาชีพ  บริการ  และการสนทนาเก่ียวกับชีวิตประจําวัน  
ในโดยเชิญวิทยากรเจาของภาษามาเปนพี่เล้ียงและฝกทักษะการส่ือสาร  นอกจากนั้นแผนกวิชาสามัญสัมพันธยัง
ไดสงครูผูสอนเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  อีกดวย 
  3. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการส่ือสารเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูสถาน
ประกอบการ 
 
 
 สัมฤทธิผล  
 ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารดานการฟง การอาน การเขียนและการสนทนาท้ังภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ ท้ังนี้โดยพิจารณาจากผลการเรียนของผูเรียนรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมี 
ผลการเรียน 2.00 ข้ึนไป  ผลเฉล่ียโดยรวมรอยละ  82.03   อยูในระดับดี   ดังตารางท่ี 35 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดบั       ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน     
                     และการสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 
ตารางท่ี  35   แสดงรอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และ 
                       การสนทนา  ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 

ระดับชั้น 

ปการศึกษา 2553 

รวมทั้ง
สองวิชา 

คิดเปน
รอยละ  จํานวน

ผูเรียน 

จํานวนผูเรียนท่ีได
เกรดไมตํ่ากวา  2.00 

 จํานวน
ผูเรียน 

จํานวนผูเรียนท่ีไดเกรดไม
ตํ่ากวา  2.00 

ภาษาไทย รอยละ ภาษาอังกฤษ รอยละ 

ปวช. 1 1,620 1,388 85.68    1,619   1,223  75.54 2,611 80.61 

ปวช. 2 1,408 1,077 76.49    1,454            1,195  82.19 2,272 79.39 

ปวช. 3 1,463 1,195 81.68     1,519          1,218  0.00 2,413 80.92 

รวม ปวช. 4,491 3,660 81.50 4,592 3,636 79.18 7,296 80.33 

ปวส. 1 304 265 87.17 908 766 84.36 1,031 85.07 

ปวส. 2 553 509 92.04 1,097 962 87.69 1,471 89.15 

รวม ปวส. 857 774 90.32 2,005 1,728 86.18 2,502 87.42 

รวมทั้งหมด 5,348 4,434 82.91 6,597 5,364 81.31 9,798 82.03 

 
ผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน    และการสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเทากับ  รอยละ  82.03 
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ตัวบงชี้ท่ี  5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและ 
                    ปฏิบัตงิานวิชาชพีไดอยางเหมาะสม 
 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดตระหนักถึงความสําคัญของแหลงคนควา มุงเนนการ 
บูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาดานทักษะวิชาชีพตามความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน  โดยการฝกปฏิบัติจริง สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนสรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาวิชาชีพให
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  ปรับวิธีการเรียน  เปล่ียนวิธีการสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  จัดเตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ ระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตและบุคลากรท่ีมีความสามารถสําหรับการบริการแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและชุมชน 
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
  

 สัมฤทธิผล   
              ผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม รอยละ 85.22  อยูในระดับดี  ดังตารางท่ี 36 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดบั       ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการ 
                     ศึกษาคนควาและปฏิบัตงิานวิชาชพีไดอยางเหมาะสม 
 

ตารางท่ี  36   แสดงผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควา 
                      และปฏิบัตงิานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 

ระดับชั้น จํานวนผูเรียน 

จํานวนท่ีใชความรูเทคโนโลยีในการศึกษา
คนควาและปฏิบัตงิานวิชาชพี 

จํานวน รอยละ 
ปวช. 1 357 300 84.03 
ปวช. 2 627 509 81.18 
ปวช. 3 703 623 88.62 
รวม 1,687 1,432 84.88 

ปวส. 1 369 286 77.51 
ปวส. 2 522 479 91.76 
รวม 891 765 85.86 

รวมท้ังหมด 2,578 2,197 85.22 

 
ผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชพีไดอยาง 
เหมาะสม   เทากับ  รอยละ 85.22 
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ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ  
      ท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

 

 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดจัดทําแผนการดําเนินงานท่ีจะสงเสริมดาน คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธในแผนปฏิบัติการ ประจําป 2553  
ตามโครงการและกิจกรรม ชมรมตาง ๆ  รวมทั้งมุงเนนใหครูผูสอนทุกคนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ลงใน
แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา  การนําความรูขยายผลบริการชุมชน   การจัดทําส่ืออิเล็กทรอนิคสเร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การเชิญวิทยากรสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล   การพัฒนาทักษะฝมือในวิชาชีพตาง ๆ เปนตน 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง   กําหนดใหครูผูสอนสอดแทรกและบูรณาการในแผนการ
จัดการเรียนรูทุกรายวิชา  จัดกิจกรรมสงเสริมทางดานวิชาการ  เชน  โครงการประชุมทางวิชาการและการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย ระดับภาค และระดับชาติ  การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม  กิจกรรม
ชมรมตาง ๆ  กิจกรรมลูกเสือ  โครงการฝกซอมและสงนักกีฬาเขารวมกีฬาประจําป  กีฬาอาชีวเกมสระดับภาค
และระดับชาติ   แนะแนวเพ่ือการศึกษาและอาชีพ    อบรมการจัดกิจกรรมทางการตลาดในสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน   มหกรรมกีฬาตานยาเสพติด กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด   โครงการนอง-พี่บัญชีสัมพันธ 
โครงการนองใหม ใจบริสุทธ์ิ  โครงการพี่ใหม  ใจเขมแข็ง  โครงการพี่ใหญ ใจสู  โครงการคายคุณธรรมนํา
วิชาชีพ คายเสริมทักษะการใชโปรแกรมบัญชี โครงการนําความรูขยายผลบริการชุมชน  โครงการวันสําคัญ 
ตาง ๆ เชน วันแมแหงชาติ  พิธีไหวครู คายอาสาพัฒนาของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูสถานประกอบการ โครงการละลาย
พฤติกรรมนําวิชาชีพ   อบรมนายหมูลูกเสือ  การเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  โครงการสรางวินัยจากใจตนเอง 
โครงการสรางงานใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน  จัดกิจกรรมแสดงผลงานสงเสริมการแขงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร  โครงงานวิชาชีพ  การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน การจําหนายผลิตผลงานอาชีพซ่ึงเปน
ผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา จําหนายเคกและคุกกี้ในชวงเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม   โครงการการจัด
นิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา 53 พรอมท้ังจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ 
ผูประกอบวิชาชีพ  โดยจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝง คานิยมท่ีดีในวิชาชีพพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธท่ีดีและดําเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สงเสริมการเขาอบรมและแขงขันทักษะดานตาง  ๆ  
เพื่อเนนการเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี   
 สัมฤทธิผล  
              ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธท่ี
ดี รอยละ 100 อยูในระดับดี ดังตารางท่ี 37 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 6 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดบั        ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ             
                      ท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
 

ตารางท่ี 37  แบบสรุปกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
                    รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

การจัดกิจกรรม 

รวมจํานวน
กิจกรรม สงเสริมวิชาการ 

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยม

ท่ีดีงาม 

สงเสริม
บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ 

หลักสูตร  ปวช.         

สาขาวิชาพณชิยการ 44 42 38 124 
สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 2 2 2 6 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 3 3 10 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 1 3 9 
สาขาวิชาศิลปกรรม 9 9 9 27 

รวม  ปวช. 64 57 55 176 

หลักสูตร  ปวส.         

สาขาวิชาการบัญชี 4 5 6 15 
สาขาวิชาการตลาด 9 10 7 26 
สาขาวิชาการเลขานุการ 8 6 6 20 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   5 4 9 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 4 2 2 8 
สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 1 1 1 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 2 2 2 6 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3 2 2 7 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 9 4 6 19 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 3 

รวม  ปวส. 41 38 37 116 

**ทุกสาขาวิชา ไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ครบถวน 
ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมและ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี         
เทากับรอยละ  100 
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ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 
 

            ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการ  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยกําหนดนโยบายและแผนนิเทศ  สงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนทุกรายวิชาจัดทําแผนการเรียนรูสมรรถนะอาชีพทุกรายวิชา  การประเมินผลตามสภาพ
จริง  การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  การติดตามแกปญหาผูเรียน  การจัดทํา
โครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน จัดทําโครงการปจฉิมนิเทศใหแกผูเรียน การจัดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ทํากิจกรรมโฮมรูม  (Home Room)  โครงการมอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนาครูผูสอนและผูเรียน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   
 ความพยายาม ไดมีการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป  ดังนี้ 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามโครงการประจําปการศึกษา  2553 จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  
เชน  สอนซอมเสริม  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะอาชีพ  ปรับปรุงพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหทัน
ตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี  นําระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา  (RMS 2007)  ซ่ึงเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานผูเรียนมาใชอยางตอเนื่อง ทําโครงการคายพัฒนาพฤติกรรมทางการเรียน  
ติดตามผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  ประสานความรวมมือกับผูปกครองเพ่ือแกปญหาผูเรียน  โครงการมอบเกียรติ
บัตรแกผูสําเร็จการศึกษาอยางเปนทางการ โดยเชิญผูวาราชการจังหวัดเปนประธานในการมอบเกียรติบัตร 
เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีความภาคภูมิใจในตัวเองและเปนแบบอยางใหรุนนองตอไป 
 สัมฤทธิผล  
              ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 70.36 อยูในระดับ พอใช ดังตารางท่ี 38 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 7 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดบั   ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
                     ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

ตารางท่ี  38  แสดงผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
                     ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ปวช.  3 

จํานวนผูเรียนแรก
เขา ป 2551 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ 

(2553) 

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามเกณฑเทียบกับจํานวน

แรกเขา 

หลักสูตร  ปวช.       

สาขาวิชาพณชิยการ 591 462 78.17 

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 13 10 76.92 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 86 46 53.49 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 34 18 52.94 

สาขาวิชาศิลปกรรม 106 48 45.28 
รวม  ปวช. 830 584 70.36 

 
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   เทากับ   รอยละ  70.36 
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ตัวบงชี้ท่ี  8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

 ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดดําเนินการ  วิเคราะหและกําหนดเปาหมายในการผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยจัดทําสงเสริมสนับสนุนให
ครูผูสอนทุกรายวิชาจัดทําแผนการเรียนรูสมรรถนะอาชีพทุกรายวิชา  การประเมินผลตามสภาพจริง  การ
สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  การติดตามแกปญหาผูเรียน  การจัดทําโครงการ
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน จัดทําโครงการปจฉิมนิเทศใหแกผูเรียน การจัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ทํากิจกรรมโฮมรูม  (Home Room)  โครงการมอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
ครูผูสอนและผูเรียน  ทําใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามโครงการตาง ๆ  จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  เชน  
สอนซอมเสริม  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะอาชีพ  ปรับปรุงและสงเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนใหทันสมัย  นําระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา  (RMS 2007)  ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการดานผูเรียนมาใชอยางตอเนื่อง ทําโครงการคายพัฒนาพฤติกรรมทางการเรียน  ประสานความ
รวมมือกับผูปกครองเพ่ือแกปญหาผูเรียน  โครงการมอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาอยางเปนทางการ  
 สัมฤทธิผล  
               ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)   รอยละ 83.36  อยูในระดับ ดี   ดังตารางท่ี 39 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 8 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดบั      ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
                     ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 

ตารางท่ี  39  แสดงรอยละผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 
                     ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน
ผูเรียนแรก
เขา ป 2552 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ 
ป 2553 

รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑเทียบกับ
จํานวนแรกเขา 

หลักสูตร  ปวส.       

สาขาวิชาการบัญชี 199 186 93.47 

สาขาวิชาการตลาด 115 100 86.96 

สาขาวิชาการเลขานุการ 43 33 76.74 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 95 84 88.42 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 25 9 36.00 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 14 8 57.14 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 18 8 44.44 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 50 37 74.00 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 12 10 83.33 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 36 85.71 

รวม   511 83.36 

 
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง   เทากับ  รอยละ  83.36 
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ตัวบงชี้ท่ี  9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดตระหนักถึงความรูความสามารถของผูเรียนท่ีจะออกสู
สถานประกอบการจะตองมีความรูความสามารถในทุกดานไมวาจะเปน ทางดานวิชาการทักษะวิชาชีพ และดาน
คุณธรรมจริยธรรม  ในสาขาวิชาท่ีตนเองไดเรียนรู ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางจึงไดใหมีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อใหเปนท่ีม่ันใจไดวาผูท่ีจบการศึกษาออกไปสูตลาดแรงงานมีความรูความสามารถจริง โดย
มีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนใบประกันความสามารถ  ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบวาดวย การประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  นักเรียนตองไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือนักเรียนได
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดจัดทําโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับอาชีวศึกษา
จังหวัดลําปางจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับผูเรียนท่ีจะจบการศึกษาอยางเปนระบบและเปนมาตรฐาน โดย
มีการวางแผนดําเนินการรวมกันทําแบบทดสอบ มาตรฐานการประเมินผานท่ีรอยละ 60  ข้ึนไป  ออกใบรับรอง 
และไดดําเนินการในรูปแบบนี้ตลอดมาจนถึงปจจุบัน 
              สัมฤทธิผล  
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ปการศึกษา  2553   รอยละ   96.29   อยูในระดับ ดี    ดังตารางท่ี   40 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 9 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดบั       ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี  ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน            
                     วิชาชพี 
 

ตารางท่ี 40   แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน 
                     วิชาชพี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนผูจบการศึกษาท่ีเขารับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวนท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

คิดเปนรอยละ 

หลักสูตร  ปวช.       

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม       

1. สาขาวิชาพณิชยการ       

1.1 สาขางานการบัญชี 169 167 98.82 

1.2 สาขางานการขาย 63 60 95.24 

1.3 สาขางานการเลขานุการ 88 87 98.86 

1.4 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ 125 118 94.40 

1.5 สาขางานการประชาสัมพันธ 28 26 92.86 

1.6 สาขางานธุรกิจคาปลีก 18 18 100.00 

ประเภทวิชาคหกรรม       

1. สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย       

    สาขางานการตัดเย็บเส้ือผา 13 13 100.00 

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       

    สาขางานการประกอบอาหาร   51 100 

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร       

    สาขางานคหกรรมการผลิต 20 19 95.00 

ประเภทวิชาศิลปกรรม       

1. สาขางานวิจิตรศิลป 32 29 90.63 

2. สาขางานการออกแบบ 25 24 96.00 

3. สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา 13 11 84.62 

รวม  ปวช. 594 623 104.88 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   เทากับ  รอยละ  96.29 
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ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดตระหนักถึงความรูความสามารถของผูเรียนท่ีจะออกสู
สถานประกอบการจะตองมีความรูความสามารถในทุกดานไมวาจะเปน ทางดานวิชาการทักษะวิชาชีพ และดาน
คุณธรรมจริยธรรม  ในสาขาวิชาท่ีตนเองไดเรียนรู ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางจึงไดใหมีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อใหเปนท่ีม่ันใจไดวาผูท่ีจบการศึกษาออกไปสูตลาดแรงงานมีความรูความสามารถจริง โดย
มีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเปนใบประกันความสามารถ  ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบวาดวย การประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  นักศึกษาตองไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือนักศึกษา
ไดลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือ
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดจัดทําโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  จัดการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพใหกับผูเรียนท่ีจะจบการศึกษาอยางเปนระบบและเปนมาตรฐาน โดยมาตรฐานการประเมิน
ผานท่ีรอยละ 60 ข้ึนไป และออกใบรับรองการสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับผูท่ีผานการประเมิน  

สัมฤทธิผล  
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ปการศึกษา  2553   รอยละ 97.69  อยูในระดับ ดี   ดังตารางท่ี 41  

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  10 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ       ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง   
                       ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
 

ตารางท่ี  41    แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง   
                       ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนผูจบการศึกษา/
เขารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวนผานการ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชพี 
คิดเปนรอยละ 

หลักสูตร  ปวส.       
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       

1. สาขาวิชาการบัญชี 188 186 98.94 

2. สาขาวิชาการตลาด 110 108 98.18 

3. สาขาวิชาการเลขานุการ 33 31 93.94 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ       

    สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 85 84 98.82 

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 10 9 90.00 

ประเภทวิชาคหกรรม       

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย       

    สาขางานการตัดเย็บเส้ือผาสตรีข้ันสูง 8 7 87.50 

2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ       

    สาขางานการประกอบอาหาร 40 39 97.50 

3. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร       

    สาขางานธุรกิจงานประดษิฐ 10 9 90.00 

ประเภทเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       

    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 35 97.22 

รวม   520 508 97.69 

 
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี   
เทากับ รอยละ  97.69 
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ตัวบงชี้ท่ี  11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน  1  ป 
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดจัดทําโครงการปจฉิมนิเทศ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา
ระดับช้ัน ปวช.3และ ปวส. 2 ท่ีกําลังสําเร็จการศึกษาไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาตอ 
และเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน และหลังจากนั้นไดมีการดําเนินงานตามโครงการติดตามผล
ภาวการณมีงานทําผูสําเร็จอาชีวศึกษา โดยจัดเก็บขอมูลการมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ จากการ
สอบถามโดยใชไปรษณียบัตรติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และรายงานผลการติดตามไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ความพยายาม  

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดมีการดําเนินงานตามโครงการปจฉิมนิเทศ เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมกอนท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ใหกับนักเรียน 
นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา      มีงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ เม่ือสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยไปแลว 

2. ติดตอประสานงานกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง ในเร่ืองขอมูลตลาดแรงงาน ตําแหนงวาง 
เพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทราบ 

3. สํารวจรายช่ือและท่ีอยู ท่ีสามารถติดตอไดหลังสําเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในแตละปการศึกษา 

4. สงหนังสือราชการ พรอมท้ังไปรษณียบัตรติดตามผลนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
5. เก็บรวบรวมขอมูลการมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาตอ จากไปรษณียบัตรท่ีนักเรียน 

นักศึกษาตอบกลับคืนมาวิทยาลัยฯ 
6. ในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษา ไมสงไปรษณียบัตรกลับมา วิทยาลัยฯ จะสอบถามขอมูลจากนักเรียน 

นักศึกษา โดยการโทรศัพท หรือสอบถามจากครู เพื่อน และญาติ 
7. รายงานผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาไปยังสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนประจําทุกปการศึกษา 
 สัมฤทธิผล ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ
ภายใน  1  ป ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.  รอยละ 98.90  อยูในระดับ ดี   ดังตารางท่ี 42 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  11 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ดี        พอใช       ปรับปรุง 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่  11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป

คน รอยละ คน รอยละ

หลักสูตร  ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ 514 514 5 6 496 7 0 11 2.14 507 98.64
สาขาวิชาผาและเครืองแตงกาย 14 14 0 2 12 0 0 2 14.29 14 100.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 54 54 1 4 45 4 0 5 9.26 50 92.59
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 21 21 0 1 20 0 0 1 4.76 21 100.00
สาขาวิชาศิลปกรรม 67 67 2 0 65 0 0 2 2.99 67 100.00

รวม  ปวช. 670 670 8 13 638 11 0 21 3.13 659 98.36
หลักสูตร  ปวส.

สาขาวิชาการบัญชี 198 198 23 1 174 0 0 24 12.12 198 100.00
สาขาวิชาการตลาด 112 112 11 0 101 0 0 11 9.82 112 100.00
สาขาวิชาการเลขานุการ 46 46 7 0 39 0 0 7 15.22 46 100.00
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 94 94 10 2 82 0 0 12 12.77 94 100.00
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 27 27 8 0 18 1 0 8 29.63 26 96.30
สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 13 13 5 0 8 0 0 5 38.46 13 100.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครืองแตงกาย 14 14 12 2 0 0 0 14 100.00 14 100.00
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 26 26 9 3 12 2 0 12 46.15 24 92.31
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 26 26 8 0 18 0 0 8 30.77 26 100.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 42 2 0 40 0 0 2 4.76 42 100.00

รวม  ปวส. 598 598 95 8 492 3 0 103 17.22 595 99.50
รวมทั้งหมด 1268 1254 98.90

ผูสําเร็จการศึกษาทีไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน  1  ป    เทากับ    รอยละ  98.90
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ตารางที่  42  แสดงรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1  ป 

วา
งง
าน

ติด
ตอ

ไม
ได


รวม ไดงานทํา/ประกอบอาชีพ
รวม ไดงานทํา/ประกอบ

อาชีพและศึกษาตอหลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาในปที่  

ผานมา (2552)

ผูส
ําเร็

จ

กา
รศึ

กษ
าที่
ตอ

บ



 77

ตัวบงชี้ท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินงานตามโครงการติดตามผลภาวะการมีงานทํา
ผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากไปรษณียบัตรท่ีผูสําเร็จการศึกษาตอบ
กลับมาวิทยาลัยฯ  และในกรณีท่ีไมสงไปรษณียบัตรกลับ  วิทยาลัยฯ จะทําการสอบถามขอมูลจากผูสําเร็จ
การศึกษาโดยทางโทรศัพท หรือสอบถามจากครู เพื่อน และญาติ  ท้ังนี้งานแนะแนวฯ ไดจัดทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา โดยใหสถานประกอบการ/หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาเขา
ทํางานกรอกแบบสอบถามใหวิทยาลัยฯ  
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ           ตอ
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา โดยใหสถานประกอบการ/หนวยงานท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานกรอก
ขอมูลและสงกลับคืนวิทยาลัยฯ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ผูสําเร็จการศึกษามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( x ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 สัมฤทธิผล 
              สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาคาเฉล่ีย 4.12 อยู
ในระดบั ดี ดังตารางท่ี 43 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี   12 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ       ดี        พอใช      ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา

ตารางที่  43 ก  แสดงระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

                       ในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

ดานความรู 

ความสามารถทางดาน

วิชาการ

ดานความรู 

ความสามารถพื้นฐานที่

จําเปนในการทํางาน

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 4.06 4.02 4.28 4.12 ดี

สถานศึกษา

78
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ระดับความ       

พึงพอใจ
คาเฉลี่ย



ตัวบงชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา

ตารางที่  43 ข  แสดงระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

                        ในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา

ดานความรู ความสามารถ

ทางดานวิชาการ

ดานความรู ความสามารถ

พื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน

ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ

หลักสูตร  ปวช.
สาขาวิชาพณิชยการ 3.93 4.05 4.17 4.05 ดี

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 4.50 4.27 4.53 4.43 ดี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.50 3.27 3.82 3.53 พอใช

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 3.72 4.06 4.88 4.22 ดี

สาขาวิชาศิลปกรรม 4.13 4.01 3.98 4.04 ดี

รวมคาเฉลี่ยของ  ปวช. 3.96 3.93 4.28 4.05

หลักสูตร  ปวส. 0.00

สาขาวิชาการบัญชี 4.75 4.23 4.48 4.49 ดี
สาขาวิชาการตลาด 4.13 4.00 4.25 4.13 ดี

สาขาวิชาการเลขานุการ 4.10 4.25 4.28 4.21 ดี

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3.91 4.30 4.48 4.23 ดี

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 3.95 3.80 3.85 3.87 พอใช

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 4.13 4.00 4.25 4.13 ดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 4.50 4.27 4.53 4.43 ดี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.50 3.27 3.82 3.53 พอใช

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 4.75 4.59 4.88 4.74 ดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.95 4.35 4.03 4.11 ดี

รวมคาเฉลี่ยของ ปวส. 4.17 4.11 4.29 4.19 ดี

รวมคาเฉลี่ยของทั้ง ปวช. และ ปวส. 4.06 4.02 4.28 4.12 ดี

หลักสูตร/สาขาวิชา
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
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ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน 
 

 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการท่ีจะใหนักเรียน 
นักศึกษาทุกแผนกวิชา มีความรู ความเขาใจและสามารถวางแผนธุรกิจ เพื่อใชในการประกอบอาชีพ 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ดําเนินการจัดการเรียน การสอน และฝกอบรม เกี่ยวกับการ
เขียนแผนธุรกิจแกนักเรียน นักศึกษา โดยดําเนินการดังนี้ 
  1. ทุกสาขามีการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการในระดับ ปวช.3 และปวส.2 
  2. สาขาวิชาการตลาดเปดรายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ โดยสอนใหนักเรียนนักศึกษา
เขียนแผนธุรกิจ และฝกประกอบวิชาชีพ มีรายไดระหวางเรียน 
  3. ดําเนินการจัดฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจแกนักเรียน นักศึกษา 
 สัมฤทธิผล 
              ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน รอยละ 99.42 อยูในระดับ ดี  
ดังตารางท่ี 44 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี   13 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ      ดี        พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชพี  และมีรายไดระหวางเรียน 
 

ตารางท่ี 44   แสดงรอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกจิ  ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนผูเรียนสามารถ
วางแผนธุรกิจประกอบ
อาชีพ และมีรายได
ระหวางเรียน 

รวม 

รอยละผูเรียนสามารถ
วางแผนธุรกิจประกอบ
อาชีพ และมีรายได
ระหวางเรียน 

หลักสูตร  ปวช.  ปวช.3   

สาขาวิชาพณิชยการ 494 492 492 99.60 

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 14 13 13 92.86 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 57 54 54 94.74 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 20 20 20 100.00 

สาขาวิชาศิลปกรรม 61 61 61 100.00 

รวม  ปวช. 646  640 99.07 

หลักสูตร  ปวส.  ปวส.2   

สาขาวิชาการบัญชี 193 197 193 100.00 

สาขาวิชาการตลาด 114 115 114 100.00 

สาขาวิชาการเลขานุการ 33 33 33 100.00 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 85 85 85 100.00 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 11 11 11 100.00 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 8 8 8 100.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 22 8 21 95.45 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 40 40 100.00 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 10 10 10 100.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 36 36 100.00 

รวม  ปวส. 552  551 99.82 

รวม  ปวช. และ ปวส. 1,198  1,191 99.42 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  1  
ตารางท่ี  45   แสดงสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 
ตามช้ันป 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

ดี 90.62 

2.  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนรู )เทียบกับผูยืน่คํารอง(  
 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

* ไมมีผูยื่นคํารองขอ
เทียบโอนผลการ

เรียน 
- 

3.  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกต
หลักการทางวทิยาศาสตร  
และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ดี 75.44 

4.  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร 
ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
‐ ปรับปรุง < 60 

ดี 82.03 

5.  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปน 
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ดี 85.22 

6.   รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ดี 100  

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนตามเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  
 

พอใช 70.36 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  
 

ดี 83.36 
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ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

(รอยละ) 

9. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ดี 96.29 

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ท่ีผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

ดี 97.69 

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- ดี >59  
- พอใช 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

ดี 98.90 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
ดานคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช 3.50-3.99  
- ปรับปรุง 1.00-3.49  
 

ดี 4.12 

13. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกจิ  
ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน 

  - ดี  >รอยละ 60 
- พอใช รอยละ 50 

-60  
- ปรับปรุง< นอย
กวารอยละ 50 

ดี 99.42 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1    สวนใหญอยูในระดับ ดี 
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มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

      ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดดําเนินการ ดานคุณภาพ ของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษา ท่ีมีการพัฒนาตามความตองการ ของตลาดแรงงาน โดยดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดทํา ขอมูลเสนทางอาชีพ และกําหนดอาชีพ กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะ
งานอาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พ.ศ. 2545  ปรับปรุง   พ.ศ.  2546  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สูงตรวิชาชีพช้ัน และประกาศนียบั    พ.ศ. 2546   ทุกสาขาวิชา เพื่อใหมีความรูความสามารถ ดานวิชาชีพ 
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแผนการเรียนของวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง   ไดดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีนโยบายในการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน  และใหหัวหนาสาขาวิชาปรับเปล่ียนรายวิชาในแผนการเรียน   โดยกําหนดสมรรถนะอาชีพใหสอดคลอง
กับความตองการ ของตลาดแรงงานในทุกปการศึกษา 
 สัมฤทธิผล  

 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนไดมีการรวบรวมขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีการ
ดําเนินการอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับขอกําหนดท้ัง 4 ขอ คือ 
  1. ความตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และชุมชน 
  2. ขอมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวชิา สาขางาน หรือรายวิชา  หรือ
แผนการเรียนท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและชุมน 
  3. รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา  สาขางาน  หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน 
  4.  รายงานการนําผลการประเมินไปใช 
 

    โดยทุกรายวชิาท่ีเปดสอนมีการดําเนนิการจัดทําและพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ             คิดเปน
รอยละ  100  อยูในระดับ ด ี
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  14  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ      ดี      พอใช     ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  15  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
 ความตระหนัก  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ไดมีการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดย
จัดประชุมใหหัวหนาสาขาวิชา กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตาง ๆ และแตงต้ังกรรมการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู 
 ความพยายาม  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ไดจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
รวมกับสถานประกอบการ  ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ไดจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝก
ปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพไดจัดหาวัสดุฝก ครุภัณฑ ใหมีเพียงพอแกผูเรียน มีการจัด
หองเรียน หองปฏิบัติการจริง ใหเหมาะสมกับวิชาท่ีมีตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดโดยดําเนินตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผูเรียนเขามาศึกษา ระดับ ปวช  .1  และระดับ ปวส  .1  ศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการ เชิญวิทยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามาใหความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน  
แตงต้ังกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรูเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบและรายงานการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู 
   สัมฤทธิผล  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดมีการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา    โดย
บูรณาการความรู แนวคิด วิทยาการใหม ตลอดจนการนําไปสูการปฏิบัติจริงนอกช้ันเรียน อันลวนเปนประโยชน
ตอผูเรียนท้ังส้ิน  ท้ังนี้วิทยาลัยฯ ไดเนนใหมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยมีการดําเนินการตามขอกําหนด
ท้ัง 4 ขอ ดังนี้   

 1. ตรวจแผนการเรียนรูจากฝายวิชาการ 
 2. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
 3. นิเทศการสอนประเมินผลการสอน 
 4. นําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ทุกรายวิชามีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  คิดเปนรอยละ   100 อยูในระดับ ด ี

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  15  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ      ดี      พอใช     ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



 86

ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดจัดประชุมวางแผนการพัฒนาครูผูสอนอยางตอเนื่องโดย
สนับสนุนใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สนับสนุนใหครูเขารวมอบรมสัมมนาดานการจัดการเรียนการสอนใน
สายวิชาชีพ โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการใหทันสมัย 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดสนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ดําเนินการ
อนุมัติใหครูเขารวมอบรมสัมมนาท่ีจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและองคกรอ่ืน ๆ จัด
โครงการสัมมนาอาจารยนิเทศ ผูควบคุมการฝกและครูฝกอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ
จัดโครงการการพัฒนาทักษะการสอนโดยใชเทคนิคการสอน  ในรูปแบบตาง ๆ  เชิญวิทยากรใหความรูพิเศษ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และดําเนินการพัฒนาหองปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอรใหทันสมัยข้ึน 
 สัมฤทธิผล  
 ผูเรียนมีความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน   คาเฉล่ีย 4.00   อยูในระดับ ดี  
ดังตารางท่ี 46 
 

 ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 16  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ดี      พอใช     ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
 

ตารางท่ี  46  แสดงระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคณุภาพการสอนของผูสอน 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา คาเฉลีย่สาขาวชิา 
ระดับความพึงพอใจ

เฉลีย่โดยรวม 

สาขาวิชาพณิชยการ 3.95 พอใช 

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 3.80 พอใช 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.84 พอใช 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 4.07 ดี 

สาขาวิชาศิลปกรรม 4.33 ดี 

สาขาวิชาการบัญชี 3.97 พอใช 

สาขาวิชาการตลาด 3.91 พอใช 

สาขาวิชาการเลขานุการ 4.00 ดี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 4.05 ดี 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 4.13 ดี 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 4.13 ดี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 3.80 พอใช 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.84 พอใช 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 4.07 ดี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.13 ดี 

วิชาสามัญสัมพันธ 4.01 ดี 

คาเฉลีย่รวมของสถานศึกษา 4.00 ดี 

 
ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน  มีคาเฉล่ีย  4.00   อยูในระดับ  ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  17  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม 
 
 ความตระหนัก   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอนให
แตละสาขาวิชาอยางเหมาะสม  โดยคํานึงถึงวัสดุในการฝกปฏิบัติวิชาชีพเปนสําคัญ  ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของ
สถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ  ในการอํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ  ดังนี้ 
                    1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณ ในแตละสาขาวิชาในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
                    2.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ในแผนปฏิบัติการประจําป  
ของสถานศึกษาเปนประจําทุกป  ตัวอยางเชน  คาซอมแซมครุภัณฑ  วัสดุคอมพิวเตอร  วัสดุหนังสือ  ตํารา  และ
จัดงบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรม / โครงการตาง ๆ  ท่ีเปนการพัฒนาผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรู  เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 ความพยายาม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดนํากิจกรรมดังกลาวขางตน ไปสูการปฏิบัติ     โดย
ดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  ประชุมวางแผน  ดําเนินการตามโครงการ  ติดตาม  
และประเมินผล  ในแตละกิจกรรม / โครงการจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค  ทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู 
เกิดทักษะ  ไดฝกปฏิบัติจริง   มีวัสดุ  อุปกรณท่ีทันสมัยในการเรียน   การสอน  งบประมาณท่ีไดรับการจัดซ้ือ
วัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ในปการศึกษา  2553  รวมใชงบประมาณ
ท้ังส้ิน  10,561,051.00  บาท  
 สัมฤทธิผล  
 งบประมาณของท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
รอยละ 45.14 อยูในระดับ ดี ดังตารางท่ี 47 
 

 คําชี้แจง   สาขาวิชารวบรวมขอมูลการจัดซ้ือวัสดุฝกในรายวิชา  จัดซ้ือวสัดุในโครงการท่ีบูรณาการฝก
ผูเรียน  และท่ีจัดซ้ือวัสด ุอุปกรณเพื่อจัดการเรียนการสอน  สงใหงานวางแผนและงบประมาณ  สรุปท้ัง
สถานศึกษา 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  17 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ        ดี      พอใช    ปรับปรุง 
 
 
 
 
 



ปวช. ปวส. รวม

การบัญชี 501 388 889 634,648.00 216,114.72 511,506.96 727,621.68 1,362,269.68 2.21

การเลขานุการ 318 61 379 371,300.33 137,174.61 324,669.09 461,843.70 833,144.03 1.35

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 58 29 87 189,535.06 25,019.27 59,216.37 84,234.64 273,770.71 0.44

การตลาด 257 198 455 229,607.49 110,861.24 262,389.80 373,251.04 602,858.53 0.98

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 395 123 518 634,702.84 170,389.85 403,283.93 573,673.78 1,208,376.62 1.96

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 107 107 112,694.83 -  -  - 112,694.83 0.18

ธุรกิจรับจัดงาน 91 8 99 63,050.07 39,254.37 92,908.45 132,162.82 195,212.89 0.32

เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย 124 32 156 415,370.84 53,489.47 126,600.52 180,090.00 595,460.83 0.96

อาหารและโภชนาการ 198 81 279 1,087,389.16 85,410.61 202,152.45 287,563.06 1,374,952.22 2.23

คหกรรมและการบริหารคหกรรมศาสตร์ 51 28 79 489,883.46 21,999.70 52,069.57 74,069.27 563,952.73 0.91

ศิลปกรรม 224 - 224 637,253.74 96,626.14 228,697.72 325,323.86 962,577.61 1.56

รวม 2,217 1,055 3,272 4,865,435.83 956,340.00 2,263,494.86 3,219,833.86 8,085,270.69 13.09

งบดําเนินการตาม SAR 53 (ยกเว้นงบลงทุน) 69,747,132.99

รวมวัสดุและเงิน

เรียนฟรี

อัตราการใช้ (%)

 ต่องบดําเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 17

ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

แผนกวิชา
ปี 2553

รวมวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน รวมเงินเรียนฟรี
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ตัวบงชี้ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ  เพื่อสรางเสริมใหผูเรียน
มีความรู ความสามารถจากการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีหองปฏิบัติการคุณภาพมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
เพียงพอและมีคุณภาพ 

ความพยายาม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  มีการบริหารจัดการดานระบบคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร ตลอดจนการใชหองปฏิบัติการฯ  ในรายวิชาประเภทวิชา  สาขางานท่ี
ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมีความเหมาะสมเพียงพอกับผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน  ใหมีคุณภาพสูตลาดแรงงานและ
ศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
 สัมฤทธิผล  

จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชคอมพวิเตอร  ผูเรียน : 
คอมพิวเตอร (1 คน : 1 เคร่ือง อยูในระดับ ดี) 
 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  18 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ      ดี      พอใช     ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  
พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดมีการวางแผนในการใชอาคาร สถานท่ีอยางเหมาะสม  ท้ัง
อาคารเรียน ประกอบสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก ท้ังภายในและนอกหองเรียน มีระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษาท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา พรอมท้ังสามารถ
รองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมได 
 ความพยายาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง พยายามบริหารจัดการพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
สนับสนุนงบประมาณและครุภัณฑท่ีเหมาะสมในการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ี   มีการมอบหมายใหมีผูดูแล
รับผิดชอบประจําอาคารและหองตาง ๆ ซ่ึงภายในอาคาร จะมีท้ังหองเรียนทฤษฎี หองปฏิบัติการและหองท่ีเปน
ศูนยรวมของส่ือท่ีอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยไวใหบริการทุกแผนกวิชาอยูตลอดเวลา 
 สัมฤทธิผล  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และภูมิทัศนใหนาอยูรมร่ืน 
ตลอดจน จัดหาครุภัณฑใหกับแผนกวิชา เพื่อใหบริการแกนักเรียนนักศึกษา ครู เจาหนาท่ี และบุคคลภายนอก
สถานศึกษาท่ีมาใชบริการ   

 ท้ังนี้ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พื้นท่ี
ฝกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน   มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุดของวิทยาลัยฯ  
ไดดําเนินการโดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 
 1.  มีการวางแผนการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติ 
 2.  มีการใชหองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน และพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติตามตารางการใช 
 3.  มีการติดตามประเมินผลการใชหองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน   
 4.   มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และพื้นท่ี 
ฝกปฏิบัติ 

ซ่ึงผลการประเมินของสถานศึกษาในดานความเหมาะสมของการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงาน รวมถึงการมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกดิ
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนอยูในระดับด ี ปฏิบัติครบท้ัง  4  ขอ อยูในระดับ ดี          ดงัตารางท่ี 48 

 
ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 19 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ดี พอใช   ปรับปรุง 
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ตารางที่  48   แสดงความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน           
                พ้ืนที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสม  กับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

สาขาวิชา 

การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ 

การปฏิบัต ิ
มีการวางแผน/
ตารางการใช

หอง 

มีการใชงาน
ตามตารางท่ี
กําหนด 

มีการดูแล
บํารุงรักษามี 
การติดตาม

ประเมินผลการใช 

มีการนําผลการ
ประเมินมาใช
ปรับปรุง 

สาขาวิชาพณิชยการ     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาศิลปกรรม     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาการบัญชี     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาการตลาด     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาการเลขานุการ     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร     ครบ  4  ขอ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ครบ  4  ขอ 

 
การจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ 
วิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด   อยูในระดับ  ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  20   ระดับความเหมาะสมในการจัด  ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ความตระหนกั  งานวิทยบริการและหองสมุด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางเห็นความสําคัญของการจัด
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอประสิทธิภาพของการศึกษาคนควาและการเรียนรูของนักเรียน นกัศึกษา บุคลากรของ
วิทยาลัย และชุมชน 
 ความพยายาม   งานวิทยบริการและหองสมุด  วิทยาลัยอาชวศึกษาลําปางไดดําเนินการพัฒนาดาน
อาคารสถานท่ี การบริการ  และส่ือสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อสรางเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 สัมฤทธิผล  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  พรอมท้ังจัดหาครุภัณฑ และอุปกรณ
การศึกษา ใหแก  หองสมุด  ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง อาคารวิทยบริการ  หองโสตทัศนศึกษาและหอง
อินเตอรเน็ต เพื่อใหบริการแกนักเรียนนักศึกษา ครู เจาหนาท่ี ตลอดจนบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีมาใชบริการ   

 ท้ังนี้ความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู   วิทยาลัยไดดําเนินการโดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 
  1.  มีจํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีในศูนยวิทยบริการ มีส่ือท่ีหลากหลาย และขอมูลการ 
ใชงาน 
  2.  มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน 
  3.  สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม   
  4.  มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

 ซ่ึงผลการประเมินของสถานศึกษาในดานความเหมาะสมของการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับ
วิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด ไปจนถึงการใหบริการ  ท่ีมีคุณภาพกับ
บุคคลภายนอก ปฏิบัติครบท้ัง 4 ขอ อยูในระดับ ดี 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 20  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ดี      พอใช       ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  21  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ 
 

ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการเรียนการสอน ให
อยางเหมาะสม  โดยคํานึงถึงวัสดุในการฝกปฏิบัติวิชาชีพ และการทํางานของบุคลากรในวิทยาลัยฯเปนสําคัญ 
ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการในการ
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนในดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
อยางเต็มศักยภาพ 

ความพยายาม  
1.  จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป และหัวหนาสาขาวชิา หัวหนางาน 

ในการจดัสรรงบประมาณวสัดุการศึกษา และงานตาง  ๆ ของวิทยาลัยฯ 
3.  สรุปจัดสรรงบประมาณวัสดุการศึกษา และงบประมาณของงานฝายตาง  ๆ บรรจุลงในแผนปฏิบัติ

การประจําป 
 สัมฤทธิผล  
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดดําเนินการจดัใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการศึกษา ใหแก  นักศึกษา ครู 
เจาหนาท่ี  โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ    เชน มีแนวทางในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณ  มีแบบบันทึกคําขอการใช แบบรายงานการซอมบํารุง มีโครงการจัดหา
ครุภัณฑและอุปกรณท่ีทันสมัย  โครงการจัดซอมแซมครุภัณฑประจําปการศึกษา 
 

 ท้ังนี้ความเหมาะสมในการจดั ใหมีครุภัณฑ  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการโดยพิจารณาจากประเดน็ตอไปนี ้
 1.  จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา / สาขางาน ท่ีใชงานไดดี 
 2.  จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา / สาขางาน มีความเพียงพอ 
 3.  จํานวนครุภัณฑและอุปกรณท่ีมีอยูในสาขาวิชา / สาขางาน  มีความทันสมัย  
 4.   ผลการประเมินความพึงพอใจในความเหมาะสมและความเพียงพอของครุภัณฑ อุปกรณ 
และเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใช 
 5.  มีการปรับปรุงโดยใชผลการประเมิน 

ผลการประเมินของสถานศึกษาในดานความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณตาม
สาขาวิชา /  สาขางานใหมีสภาพใชงานได มีความทันสมัย  พอเพียงและเหมาะสม   อยูในระดับปรับปรุง   
เปนจํานวน 7 สาขาวิชา ดังตารางท่ี 49 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  21 เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ   ดี        พอใช       ปรับปรุง    
 
 



ตัวบงชี้ที่  21  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ

ตารางที่  49  แสดงระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ

จํานวนครุภัณฑอุปกณ

อยูในสภาพที่ใชงานได

จํานวนครุภัณฑอุปกณ

อยูมีเพียงพอ

จํานวนครุภัณฑอุปกณ

อยูมีความทันสมัย

มีผลการประเมินพึง

พอใจ / ความเพียงพอ / 

ความเหมาะสมของ

ครุภัณฑ อุปกรณ และ

เครื่องมือตาง ๆ ที่ใช

มีการปรับปรุงโดยใช

ผลการประเมิน

สาขาวิชาพณิชยการ - - ปรับปรุง
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย - - ปรับปรุง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - ปรับปรุง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร - พอใช

สาขาวิชาศิลปกรรม ดี

สาขาวิชาการบัญชี ดี

สาขาวิชาการตลาด ดี

สาขาวิชาการเลขานุการ - พอใช

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - - ปรับปรุง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก - - ปรับปรุง
สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน ดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย - - ปรับปรุง
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - พอใช

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร - พอใช

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - ปรับปรุง

ความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ   อยูในระดับ  ปรับปรุง

97

สาขาวิชา

การจัดการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน

ผลการปฏิบัติ
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ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั  ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ  
การเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
เรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียนอยางมีคุณภาพ 
 ความพยายาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดมีการปรับปรุง ดูแล อาคารและพ้ืนท่ีตาง ๆ  ท่ีชํารุดและ 
มีการจัดหาอุปกรณท่ีทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใหบริการในสถานศึกษาอยางท่ัวถึง  ติดต้ังปายคําเตือน
ความปลอดภัย  มีอุปกรณดับเพลิงตามอาคารเรียนตาง ๆ  มีอุปกรณปฐม-พยาบาลเบ้ืองตน  มีการฝกซอมเม่ือมี
เหตุการณพิบัติภัย 
 สัมฤทธิผล  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดมีการปรับปรุงหองเรียนแตละสาขาวิชา  หองโสตฯ    หองอินเตอรเน็ต  
หองน้ําหองสวม  และปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษา พรอมท้ังไดจัดหาครุภัณฑท่ีทันสมัยมาใหบริการแก
ผูเรียนใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
        ในแตละสาขาวิชาไดพจิารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้  

1.   มีปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
2.   มีการติดต้ังระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณปองกนัอัคคีภัย 
3.   มีปายแสดงข้ันตอนการใช อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ฯลฯ 
4.   มีสถานท่ีและการจัดเก็บ วสัดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ฯลฯ 
5.   มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประจําพืน้ท่ีนอกเหนือจากหองพยาบาล 
6.   มีการบันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
7.   มีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
8.   มีการรายงานขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
 

  สรุป ทุกสาขาวิชามีการการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู ตามองคประกอบการพิจารณา จํานวน 8 ขอ  คิดเปนรอยละ 100 ของสาขางานท้ังหมด อยูใน ระดับด ี
ดังตารางท่ี 50 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  22  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ด ี     พอใช     ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั  ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ 
                       ตอการเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 
ตารางท่ี  50    แสดงระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ                          
                       สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 

สาขาวิชา 

การจัดการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 
ความ

เหมาะสม 
ขอ

 1 

ขอ
 2 

ขอ
 3 

ขอ
 4 

ขอ
 5 

ขอ
 6 

ขอ
 7 

ขอ
 8 

สาขาวิชาพณิชยการ         ดี 

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย         ดี 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         ดี 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร         ดี 

สาขาวิชาศิลปกรรม         ดี 

สาขาวิชาการบัญชี         ดี 

สาขาวิชาการตลาด         ดี 

สาขาวิชาการเลขานุการ         ดี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ         ดี 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก         ดี 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน         ดี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย         ดี 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         ดี 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร         ดี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ดี 

 
การจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ในสาขาวิชา   
อยูในระดับ  พอใช 
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ตัวบงชี้ท่ี  23  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรตามหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุน  โดยสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีรับผิดชอบ  
ท้ังดานวิชาชีพท่ีสอนและงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  การเขารวมประชุม  สัมมนาทางวิชาการ  การฝกอบรม
อยางตอเนื่อง  
 ความพยายาม  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัด ใหบุคลากรเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงาน และมีการ
ติดตอขอเขาศึกษาดูงาน การจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมสัมมนาตาง ๆ ท่ีตรงกับหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ หรืองานท่ีปฏิบัติ และตรงกับสายการสอน  ท้ังหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอกจัด เม่ือ
การศึกษาดูงาน อบรม ประชุมสัมมนา เสร็จส้ินแลวสามารถนําความรูท่ีไดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และมีการรายงานการไปศึกษาดูงานตอผูบริหาร  
 สัมฤทธิผล  
               บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง ตอคน 
ตอป รอยละ 100 อยูในระดบั ดี ดังตารางท่ี 51 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  23  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ       ดี         พอใช    ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  23  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 

ตารางท่ี  51   แสดงแบบสรุปขอมูลบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ( 20 ชม./คน/ป) 
 

ประเภทบุคลากร 
จํานวนบุคลากร

ท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา (20 

ชม. / ป) 

รอยละของบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนา 

ครู  100 100 100 
บุคลากรสายสนับสนุน 43 43 100 

รวมทั้งหมด 143 143 100 

 
บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ   รอยละ  100 
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ตัวบงชี้ท่ี  24    จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดระดมทรัพยากรบุคคลเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอ่ืน ๆท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาไดรับความรวมมือ ท้ังจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งไดสนับสนุน
โครงการตาง  ๆ  ท่ีบุคลากรในสถานศึกษารวมกันจัดทํา และยังไดรับการสนับสนุนจากสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนวิทยากรใหความรูแกชุมชน โดยมีโครงการตาง  ๆ  
ดังตอไปนี้ 

1. โครงการความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา (MOU) 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
3. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ันแกชุมชน 
4. โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
6. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
7. โครงการวิชาชีพบูรณาการเพ่ือการจําหนายเคกและของขวัญปใหม 
8. การสนับสนุนทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 

 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดติดตอกับบุคลากรท้ังในสถานศึกษา รวมท้ังจากสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขอความรวมมือและขอสนับสนุน เพื่อใหเกดิการจัดการ  ในสถานศึกษา
อยางเปนระบบโดยใหบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนวทิยากรใหความรูแกชุมชน โดยมีคําส่ังตาง  ๆ และมีการ
ทําหนังสือ จากสถานศึกษาท้ังหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือขอบคุณวิทยากรและอ่ืน  ๆ  
 สัมฤทธิผล  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกอยางมี
ประสิทธิภาพจํานวนมากกวา  25  คร้ัง  อยูในระดับดี   ดงัตารางท่ี 52 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  24  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ดี       พอใช     ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่  24  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ตารางที่  52 แสดงการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

จํานวนครั้งในการระดม จํานวนครั้งในการระดม

ทรัพยากรจากภายในฯ ทรัพยากรจากภายนอกฯ
สาขาวิชาพณิชยการ 0 0
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกายสาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 2 0 เงิน ครุภัณฑ เครื่องมือ และเครื่องจักร 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 5 เงิน และบุคลากร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรและสาขาวิชาบรหารงานคหกรรมศาสตร 5 7 เงิน ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร และ บุคลากร
สาขาวิชาศิลปกรรม 3 26 เงิน และบุคลากร
สาขาวิชาการบัญชี 13 12 เงิน ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร และ บุคลากร
สาขาวิชาการตลาด 3 0 บุคลากร
สาขาวิชาการเลขานุการ 1 1 เงินและบุคลากร
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 0 เงิน และบุคลากร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 18 44 เงิน ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร และ บุคลากร
สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 0 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 2 2 เงิน ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0

รวม 52 97

รวมทั้งสิ้น

ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  จํานวน  149  ครั้ง

สาขาวิชา ประเภททรัพยากร

149

103
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ตัวบงชี้ท่ี  25  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ 
 
 ความตระหนัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดกําหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ โดยมุงเนนความรวมมือกับหนวยงานสถานประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะ
ฝมือจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อใหผูสามารถเขาใจและตระหนักการเตรียมความพรอมเขา
สูตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพไดในอนาคต 
 ความพยายาม งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดใหมีการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 
เพื่อใหผูเรียนไดมีทักษะความรูทางดานวิชาชีพเนนทักษะการฝกงานจริงในสถานประกอบการเพ่ือใหสามารถ
ผลิต และพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 สัมฤทธิผล 
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดมีการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ การศึกษาระบบทวิภาคี 
และระบบปกติ   จํานวน 483 สถานประกอบการ อยูในระดับ ดี 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  25  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ      ดี      พอใช    ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  26   จํานวนคน – ชั่วโมง  ของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ท่ีมีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน 
 
 ความตระหนัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดดําเนินการจัดความรวมมือกับหนวยงานและสถาน
ประกอบการ จัดใหมีการเรียนการสอน ในสถานประกอบการและมีครูฝกเปนผูเช่ียวชาญในหนวยงาน สถาน
ประกอบการนั้น  ๆ  เปนผูสอนและควบคุมดูแลการเรียนการสอน ใหเกิดการพัฒนาผูเรียนตรงตามสาขาวิชาชีพ
ของผูเรียน 
 ความพยายาม งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดจัดใหมีการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรวมกับสถาน
ประกอบการ โดยมีผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ินใหมามีสวนรวมในการฝกจริงในสถาน
ประกอบการ ทําใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สัมฤทธิผล  
               ผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน จํานวน 77 คน รวม
จํานวน 364 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับ ดี ดังตารางท่ี 53 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  26  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ดี     พอใช     ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  53   แสดงจํานวนคน – ชั่วโมง  ของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน   ท่ีมีสวนรวม 
                      ในการพัฒนาผูเรียน 
 

สาขาวิชา 
จํานวน

ผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน
ชั่วโมง 

จํานวนคน-
ชั่วโมง 

สาขาวิชาพณชิยการ 3 92   1:3 

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 2 6   1:3 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 12   1:6 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 7 9   1:1 

สาขาวิชาศิลปกรรม 7 19   1:2 

สาขาวิชาการบัญชี 24 22   1:1 

สาขาวิชาการตลาด 6 18   1:3 

สาขาวิชาการเลขานุการ 3 9   1:3 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 6   1:2 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 9 156 1:17 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 0 0 0:00 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 0 0 0:00 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 7 9   1:1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 6   1:1 

รวม 77 364   1:4 

 
จํานวนคน – ชั่วโมง  ของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา 
ผูเรียน  อยูในระดับ  ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  27  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  เห็นถึงความสําคัญในการจัดหาครูผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชาใหมีอัตราสวนตอผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยไดมีการจัดหาบุคลากรท่ีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชาใหมีความเพียงพอตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดคัดเลือกครูท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา 
ท่ีตรงกับความถนัดและความสามารถของผูสอนอยางเต็มท่ี และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน โดยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษาในแตละสาขางานจากงานทะเบียน และขอมูลครูผูสอน
ประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพ ในแตละสาขาวิชา จากงานบุคลากร แลวดําเนินการเปรียบเทียบอัตราสวนของ
ผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา ตอจํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชา เพื่อใหอัตราสวน
ระหวางครูผูสอนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 สัมฤทธิผล  
               สาขาวิชาท่ีผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพตอผูเรียนตามเกณฑผูสอน 1 คน ตอผูเรียน  ไมเกิน 35 คน  
มีท้ังส้ิน 12 สาขาวิชา   คิดเปนรอยละ 80.00 อยูใน ระดับ ดี ดังตารางท่ี 54 
  

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  27  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ดี     พอใช     ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  54  แสดงอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
จํานวนผูสอน
ประจําท่ีสอน 

จํานวนผูเรียน 
ทุกระดับ 

คิดเปนอัตราสวน 

สาขาวิชาพณชิยการ 43 1731 1:41 

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 5 113 1:23 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 8 223 1:28 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 45 1:09 

สาขาวิชาศิลปกรรม 11 256 1:24 

สาขาวิชาการบัญชี 11 401 1:37 

สาขาวิชาการตลาด 8 200 1:25 

สาขาวิชาการเลขานุการ 9 63 1:07 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 7 132 1:19 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 2 45 1:23 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 1 8 1:08 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 5 23 1:05 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 8 86 1:11 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 5 26 1:06 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 116 1:58 

รวม 130 3,468 1:27 

 
อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา  เทากับ  1:27   อยูในระดับ   ดี 
รอยละ 86.67 
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ตัวบงชี้ท่ี  28  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
 ความตระหนกั วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดเหน็ถึงความสําคัญในการจัดหาครูผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชาใหเพียงพอตอจํานวนผูเรียน ตามเกณฑท่ีกําหนด 
 ความพยายาม วิทยาลัยฯ มีนโยบายกําหนดครูผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิท่ีเหมะสมตอผูเรียนอยางจริงจัง 
มีการรวบรวมขอมูล จํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอน จํานวนนักเรียน นักศึกษาในแตละสาขางานจากงานทะเบียน 
และขอมูลครูผูสอนประจําในแตละสาขาวิชาจากงานบุคลากร แลวดําเนินการเทียบอัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผ ูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด และเม่ือมีการโยกยายของขาราชการครู วิทยาลัยฯ จะพยายามหาครูผูสอนประจํา
มาทดแทน และจัดทําเปนแผนปฏิบัติระหวางป หากจําเปนไมสามารถหาครูประจําได  จึงจัดหาครูพิเศษแทน
จนกวาจะไดครูประจํา โดยมีการเปดรับสมัครครูใหเพียงพอตอผูเรียนท้ังหมด 
 สัมฤทธิผล  
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางมีผูสอนประจําตอผูเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  คิดเปนอัตราสวน   1:23  
อยูในระดับดี ดังตารางท่ี 55 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  28  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ดี   พอใช   ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  55  แสดงอัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียนปการศึกษา 2553 

 

สาขาวิชา 
จํานวนผูสอน
ประจําที่สอน 

จํานวนผูเรียน 
      อัตราสวน      
ครู : นักเรียน 

สาขาวิชาพณิชยการ 43 1731 1:41 

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 5 113 1:23 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 8 223 1:28 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 45 1:09 

สาขาวิชาศิลปกรรม 11 256 1:24 

สาขาวิชาการบัญชี 11 401 1:37 

สาขาวิชาการตลาด 8 200 1:25 

สาขาวิชาการเลขานุการ 9 63 1:07 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 7 132 1:19 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 2 45 1:23 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 1 8 1:08 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 5 23 1:05 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 8 86 1:11 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 5 26 1:06 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 116 1:58 

วิชาสามัญสัมพันธ 23 - - 

รวม 153 3,468 1:23 

 
อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน     เทากับ  1:23 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผล
ของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(รอยละ) 

14.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ(รายวิชาท่ีมีการ
พัฒนาครบ 4 ขอ)   

- ดี >75 
- พอใช60-75 
- ปรับปรุง< 60 ดี 100 

15.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยมีการ
ดําเนินการ 
1.   ผานการตรวจการเขียนแผนฯ จากฝายวิชาการ 
2.   มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน บันทึกหลังสอน3.   ผาน
การนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4.   มีการนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู    เชน  พัฒนาสื่อ 
แผนฯ 

- ดี >75 
- พอใช60-75 
- ปรับปรุง< 60 

 
 

ดี 

 
 

100 
 
 

16.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอน 

- ดี 4.00-5.00 
- พอใช 3.50-3.99 
- ปรับปรุง 1.00-3.49 

 
ดี 

 
4 

17.  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม(เทียบกับ
งบดําเนินการท้ังหมด) 

- ดี >15 
- พอใช10-15 
- ปรับปรุง< 10 

 
ดี 

 
45.14 

18.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร
ในแตละสาขาวิชา(จํานวนผูเรียนตอครั้งของการเรียนในรายวชิา
ท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร) 

- ดี  1 : 1 
- พอใช 2 : 1 
- ปรับปรุง 3 : 1 

ดี 
 

1 : 1 
 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรยีนรู และ
เกิดประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ 
-  พอใช ปฏิบัติ 

- ปรับปรุง 
ดี ปฏิบัติทุกขอ 
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ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผล
ของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 
(รอยละ) 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสม
กับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 
- ปรับปรุง 

ดี ปฏิบัติทุกขอ 

21.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  - ดี ปฏิบัติทุกขอ  
- พอใช ปฏิบัติ 1-4 
- ปรับปรุง 

ปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1-3 

22.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสถานศึกษา
ท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวย
ความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ 

- ดี >70 
- พอใช60-70 
- ปรับปรุง< 60 

ดี 100 

23.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา
ตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช 75-89 
- ปรับปรุง< 75 

  
ดี 

  
100 

24.  จํานวนครัง้หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

- ดี >25 ครั้ง 
- พอใช 20-24 
- ปรับปรุง< 20  

ดี 149 

25.  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

- ดี >20 แหง  
- พอใช 15-19  
- ปรับปรุง< 15  

  
ดี 

  
154 

26.  จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปญญาทองถิ่น  ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  (รอยละของ
สาขาวิชาท่ีจัดหาผูเช่ียวชาญ) 

- ดี >89 
- พอใช 75-89 
- ปรับปรุง< 75 

ดี 100 

27.  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรยีน
ในแตละสาขาวิชา 

- ดี 100 
- พอใช 50-99  
 - ปรับปรุง< 50     

ดี 80 

28.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน - ดี  1 : 25 
- พอใช 1 : 25-30 
- ปรับปรุง 1 : 30     

พอใช 1:23 
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มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
ตัวบงชี้ท่ี  29  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง มีนโยบายใหครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาเปนประจําทุก
เชา  โดยมีการรวมทํากิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ  ควบคุมดูแล  ตรวจสอบรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม  ตลอดจน
ใหคําปรึกษา  ตักเตือนใหความชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาในดานตาง ๆ  และครูท่ีปรึกษามีการพบปะนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อแจงขอมูลขาวสารและอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา และ 
คัดกรองพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในความปกครองและครูท่ีปรึกษาสรุปผลการพบนักเรียน นักศึกษา        
สงงานครูท่ีปรึกษาเปนประจําทุกสัปดาหจึงไดประชุมวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม  ตรวจรายช่ือเขาแถว
หนาเสาธง  และโครงการ    กิจกรรม/ Home Room 
 ความพยายาม - ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ดังกลาว  ดังนี้ 

1. จัดทําคําส่ังแตงต้ังครูท่ีปรึกษาประจําระดับช้ันตาง ๆ  
2. ครูท่ีปรึกษาพบและรายงานการพบนักเรียน นักศึกษาเปนประจําทุกสัปดาห 
3. งานครูท่ีปรึกษาสรุปและรายงานผลการพบนักเรียน นักศึกษาเปนประจําทุกเดือน 
4. งานครูท่ีปรึกษา  งานปกครอง รวมกับครูท่ีปรึกษา  ดูแลใหคําปรึกษาแกไขปญหา  หากนักเรียน

นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมจะประสานไปยังผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา  โดยการสง
หนังสือเชิญผูปกครองมาพบ  เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

5. งานครูท่ีปรึกษารวมกับ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา ดําเนินการพิจารณาเร่ืองกองทุนเงิน
ใหกูยืม เพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนการศึกษา 

 สัมฤทธิผล 
ภาคเรียนท่ี  จํานวน 1  17 คร้ัง     ภาคเรียนท่ี 2  จํานวน 17 คร้ัง  
รวมกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา (Home Room)   ในปการศึกษา 2553   จํานวน  34 คร้ัง   

 

สรุป   สถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา  สัปดาหละ  1  คร้ัง   เทากับ  34  คร้ังตอป 
อยูในระดับ ด ี

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  29  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ         ดี     พอใช    ปรับปรุง 
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ตัวบงชี้ท่ี  30  จํานวนคร้ังของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
 
 ความตระหนัก การปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา จัดข้ึนเพื่อเปนการปองกันสารเสพติดและ
อบายมุขตาง  ๆ ใหแก นักเรียน นักศึกษา โดยความรวมมือของสถานศึกษา ครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา 
ผูปกครอง 
 ความพยายาม สถานศึกษาไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพ เพื่อนักเรียนนักศึกษาหางไกลยาเสพติดและ
อบายมุขโดย โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจําป 
 1.  มีนักเรียน นักศึกษาเขาตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด คิดเปนรอยละ 100  ของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมด 
 2.  หลังการตรวจหาสารเสพติด มีผูรับการตรวจปลอดสารเสพติด คิดเปนรอยละ 100 
 สัมฤทธิผล  
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติด ใหแกนักเรียนนักศึกษา ในป
การศึกษา 2553  จํานวน 1 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 100    อยูในระดับ ดี   ดังตารางท่ี 57 
   

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  30  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ   ดี         พอใช       ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  57  แสดงจํานวนคร้ังการจัดบริการตรวจสารเสพติดระดับ ปวช./ปวส. ภาคเรียน/ปการศึกษา 2553 
 

สาขาวิชา 

จํานวน
คร้ังใน
การ
ตรวจ 

จํานวน
ผูเรียน
ทุก
ระดับ 

จํานวน
ผูเรียนท่ี
ตรวจสาร
เสพติด 

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ตรวจพบสาร
เสพติด 

สาขาวิชาพณชิยการ 1 1,731 1,731 0 
สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 1 113 113 0 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 223 223 0 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1 45 45 0 
สาขาวิชาศิลปกรรม 1 256 256 0 
สาขาวิชาการบัญชี 1 401 401 0 
สาขาวิชาการตลาด 1 200 200 0 
สาขาวิชาการเลขานุการ 1 63 63 0 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 132 132 0 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 1 45 45 0 
สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 1 8 8 0 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 1 23 23 0 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 86 86 0 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 1 26 26 0 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 116 116 0 

รวม 1 3,460 3,460 0 

 
สถานศึกษาไดจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน  1  คร้ัง/ปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี  31  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
 
 ความตระหนัก   วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
มีจํานวนนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับแรกเขาไดแก โครงการกิจกรรมโฮมรูม  (Home Room) การทัศนศึกษาดูงาน 
โดยสาขาวิชา  การแจงผลการเรียนใหนักเรียน นักศึกษา เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความต่ืนตัว การติดตามนักเรียน 
นักศึกษาเพื่อใหกลับมาลงทะเบียนเรียนเม่ือครบกําหนดลาพักการเรียน 
 ความพยายาม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการดังนี้ 

1. โครงการครูท่ีปรึกษาทํากิจกรรมโฮมรูม โดยงานครูท่ีปรึกษา 
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานในสัปดาหท่ี 2 ของการเปดภาคเรียนโดยสาขาวิชา 
3.  แจงผลการเรียนใหนักเรียน นักศึกษา เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความต่ืนตัว 
4. งานปกครองจัดโครงการประชุมผูปกครอง-ครูท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2553  โดยแลกเปล่ียน

ขอมูลดานผลการเรียน และพฤติกรรมท่ัวไปของนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดการออกกลางคันและพบปะกัน
ระหวางผูปกครองกับครูท่ีปรึกษา 
 สัมฤทธิผล  
               ผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา   คิดเปนรอยละ 15.98   อยูในระดับ ดี   ดังตารางท่ี 58 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  31  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ดี         พอใช      ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  58   แสดงผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
 

หลักสูตร จํานวนผูเรียนแรกเขา 
จํานวนผูเรียนท่ีออก

กลางคัน 
คิดเปนรอยละ 

ปวช.       

ปวช.1 904 116 12.83 

ปวช.2 791 176 22.25 

ปวช.3 830 173 20.84 

รวม ปวช. 2,525 465 18.42 

ปวส.       

ปวส.1 523 44 8.41 

ปวส.2 613 76 12.40 

รวม ปวส. 1,136 120 10.56 

รวมท้ังหมด 3,661 585 15.98 

 
ผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา   เทากับรอยละ 15.98 
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ตัวบงชี้ท่ี  32  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงาม
ในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 

ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  จัดทําแผนการดําเนินงานท่ีจะสงเสริมดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธในแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 2553  เชน โครงการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ  โครงการประชุมทางวิชาการและ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับหนวย ระดับภาค และระดับชาติ   โครงการอบรมคุณธรรมนําความรูคูเศรษฐกิจ
พอเพียง  เปนตน 
 ความพยายาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  จัดกิจกรรมสงเสริมทางดานวิชาการ  เชน  การจัดการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ  จัดกิจกรรมแสดงผลงานสงเสริมการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานวิชาชีพ  
การฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน โครงการอบรมคายคุณธรรมนําวิชาชีพ  กิจกรรมชมรมตาง ๆ  กิจกรรมลูกเสือ  
โครงการฝกซอมและสงนักกีฬาเขารวมกีฬาประจําป  กีฬาอาชีวเกมสระดับภาคเหนือและระดับชาติ   แนะแนว
เพื่อการศึกษาและอาชีพ    อบรมการจัดกิจกรรมทางการตลาดในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน   มหกรรมกีฬา 
ตานยาเสพติด กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด   การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม  โครงการนอง-พี่บัญชี
สัมพันธ โครงการนองใหม ใจบริสุทธ์ิ  โครงการพี่ใหม  ใจเขมแข็ง  โครงการพี่ใหญ ใจสู  คายเสริมทักษะการ
ใชโปรแกรมบัญชี โครงการนําความรูขยายผลบริการชุมชน  โครงการวันสําคัญตาง ๆ เชน วันแมแหงชาติ 
พิธีไหวครู คายอาสาพัฒนาของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการส่ือสาร
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูสถานประกอบการ โครงการคายคุณธรรมนําวิชาชีพ โครงการละลายพฤติกรรม
นําวิชาชีพ   ละลายพฤติกรรมนําวิชาชีพ  อบรมนายหมูลูกเสือ  การเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  โครงการ 
สรางวินัยจากใจตนเอง โครงการสรางงานใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน  จัดกิจกรรมแสดงผลงานสงเสริม
การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานวิชาชีพ  การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน การจําหนายผลิต
ผลงานอาชีพซ่ึงเปนผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา จําหนายเคกและคุกกี้ในชวงเทศกาลสงทายปเกา 
ตอนรับปใหม   โครงการการจัดนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา 53  การจําหนายผลิตผลงานอาชีพซ่ึงเปน
ผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา จําหนายเคกและของขวัญปใหม  ใหผูเรียนแสดงผลงานในงานแขงขันทักษะ 
ในระดับหนวยและระดับภาค   จัดกิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ  เชน 
กิจกรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ปลูกฝง คานิยมท่ีดีในวิชาชีพ   ประกวดคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพดี ความประพฤติดี  มีภาวะผูนํา   
 

สัมฤทธิผล 
                

สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 ประเภทกิจกรรม  ทุกสาขาวิชา 
คิดเปนรอยละ 100   ของสาขาวิชาท้ังหมด   ดังตารางท่ี  59 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  32  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี     พอใช        ปรับปรุง 



 117

ตารางท่ี   59   แสดงจํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คณุธรรม  จริยธรรม  คานิยม 
                      ท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ 
 

สาขาวิชา 

จํานวนคร้ัง/ประเภทกิจกรรม 

สงเสริม
วิชาการ 

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคานิยมท่ีดีงาม 

สงเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ 

สาขาวิชาพณชิยการ 44 42 38 

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 3 3 3 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4 3 3 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 1 3 

สาขาวิชาศิลปกรรม 9 9 9 

สาขาวิชาการบัญชี 4 5 6 

สาขาวิชาการตลาด 9 10 7 

สาขาวิชาการเลขานุการ 8 6 6 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 6 5 4 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 4 2 2 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 1 1 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 24 2 2 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3 2 2 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 9 4 6 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 

รวม 134 96 93 

 
ทุกสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม คานิยมท่ีดงีามในวิชาชีพ   
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ   ครบท้ัง  3  ประเภทกิจกรรม    เทากับ    รอยละ  100 
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ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม  ประเพณี  
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ทําแผนการดําเนินงานท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรม  ในแผนปฏิบัติการประจําป  2553  พระมหากษัตริย  โครงการวันไหวครู  กิจกรรมปลูกตนไม  
พัฒนาวัด วิทยาลัย และชุมชน  เปนตน 
 ความพยายาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมในรูปแบบตาง  ๆ 
เชน กิจกรรมองคการ  กิจกรรมชมรม  สงเสริมการจัดกิจกรรมดานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีหรือสงบุคลากร
รวมงานดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน  เนนใหผูเรียนสวมใสชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร  รวมถึงการ
จัดกิจกรรมและรวมกิจกรรมตาง  ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  เชน  จัดกิจกรรมที่สงเสริมส่ิงแวดลอม   กิจกรรมปลูกตนไม   กิจกรรมวันสงกรานต  
กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  กิจกรรมรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต   กิจกรรมไหวครู  เปนตน 
 สัมฤทธิผล     
              สาขาวิชาท่ีไดจัดกจิกรรมสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี    ครบท้ัง 2 ประเภทกิจกรรม   จํานวน 13 สาขาวิชา  
คิดเปนรอยละ 86.67  ของสาขาวิชาท้ังหมด   อยูในระดับ ดี     ดังตารางท่ี 60 
  

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  33  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ      ด ี       พอใช      ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  60  แสดงประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง 
                      ศิลปวัฒนธรรม 
 

สาขาวิชา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรมสงเสริม
อนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมอนุรักษและ

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี 

รวม 

สาขาวิชาพณิชยการ 19 34 53 

สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 1 1 2 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 0 6 6 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 4 4 8 

สาขาวิชาศิลปกรรม 9 20 29 

สาขาวิชาการบัญชี 2 6 8 

สาขาวิชาการตลาด 6 10 16 

สาขาวิชาการเลขานุการ 6 6 12 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 1 2 3 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 2 2 4 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 1 1 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 1 2 3 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 0 4 4 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 4 4 8 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 

รวม 57 103 160 

 
สาขาวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม   ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครบท้ัง  2  กิจกรรม  มีจํานวน  13  สาขาวิชา  ในสาขาวิชาท้ังหมด  15  สาขาวิชา     
เทากับ  รอยละ  86.67 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตารางท่ี  61  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  3  
 

สรุปมาตรฐานท่ี  3  เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผล
ของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(รอยละ) 

29.  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา - ด ี>25 คร้ัง  
- พอใช 20-25   
- ปรับปรุง< 20 คร้ัง     

 
ดี 

 
34  คร้ัง 

30.  จํานวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน 

- ดี 1คร้ัง >90%  
- พอใช 1คร้ัง 80-
90% 
- ปรับปรุง 1คร้ัง
<80%            

ดี 100 

31.  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา - ด ี< 31 
- พอใช 31-40   
- ปรับปรุง>40            

ดี 15.98 

32.  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดาน
วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ (รอยละของ
สาขาวิชาท่ีจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช 75-80   
- ปรับปรุง< 75            

 
ดี 

100% 

33.  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณ ี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  (รอยละของสาขาวิชาท่ีจดักิจกรรมครบ
ท้ัง 2 กิจกรรม) 

- ด ี>80  
- พอใช 75-80   
- ปรับปรุง< 75        

 
ดี 

86.67 
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มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี  34   จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและฝกทักษะวิชาชีพ 
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดจัดกิจกรรมและโครงการใหบริการวิชาชีพ และความรู 
ในการดูแล ซอมบํารุงรักษา ไดแก ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix It Center) และมีการจัดบริการวิชาชีพ 
ใหความรูแกประชาชน เชน โครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี   108 อาชีพ   หลักสูตรสอนอาชีพระยะส้ัน  โครงการ 
เพิ่มศักยภาพผูวางงานเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  (ตนกลาอาชีพ) โครงการสรางอาชีพ 
เพื่อชุมชน  
 ความพยายาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดจัดบริการวิชาชีพ  หลักสูตรระยะส้ัน  108 อาชีพและ
จังหวัดเคล่ือนท่ี  เนนฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน โครงการเพิ่มศักยภาพ   ผูวางงาน
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน(ตนกลาอาชีพ)  โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชนรวมถึงโครงการ
ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนซ่ึงมีภารกิจหลักคือ การถายทอดความรูใหประชาชนเพื่อใหรูวิธีการใช
และการดูแลรักษาและพัฒนาทักษะชุมชนในการถายทอดความรู พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมตอ
ยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพื่อเปนการลดรายจายโดยยืดอายุการใชงานเครื่องมือ เคร่ืองจักร ท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพ และเคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
 สัมฤทธิผล  
               ประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและมีทักษะวิชาชีพ   2 โครงการหลัก  
ท่ีออกใหบริการ  รวมท้ังหมด 9 คร้ัง  มีผูเขารับบริการจํานวน 5,300 คน  อยูในระดบั ด ี  ดังตารางท่ี 62 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  34  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ   ดี      พอใช     ปรับปรุง 

ตารางท่ี  62  แสดงโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการวิชาชพี 
 

โครงการ/กิจกรรม ที่ใหบริการวิชาชีพ 
จํานวน
คร้ัง 

จํานวนครั้งประเภท 

รวมจํานวนคนทีร่ับ
บริการ 

บริการ
วิชาชีพ 

สงเสริม
ความรูใน
การพัฒนา
ชุมชน 

ฝกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือ
การประกอบ

อาชีพ 

โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน   4 4 4 4 5,000 

(Fix it Center)           

โครงการวิชาชีพระยะสั้น 5 5 5 5 300 

รวมทั้งหมด 9 9 9 9               5,300  
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ตัวบงชี้ท่ี  35  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการท่ีใหบริการวิชาชพี  และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนนิการ 
 
 ความตระหนัก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  เห็น
ความสําคัญตอการใหบริการวิชาชีพและสงเสริมอาชีพ  โดยไดดําเนินการจัดใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและ
หนวยงานอ่ืน ๆ  ไดแกการใหบริการหลักสูตรระยะส้ัน  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix  it  center)  
โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน  และบริการ 108 อาชีพ แกประชาชนในเขตจังหวัดลําปางอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป 
 ความพยายาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดดําเนินการในแตละกิจกรรม /โครงการเพ่ือใหเกิดผลส ำเร็จ  
โดยดําเนินการดังนี้ 
                    1.  จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะดําเนินงานตามโครงการ   /  กิจกรรม 
                    2.  ดําเนินการประชุม  วางแผนการดําเนินงานและช้ีแจงคณะกรรมการดําเนินการและ ผูท่ีเกี่ยวของ 
                    3.  ดําเนินการติดตามในแตละโครงการ   /  กิจกรรม 
                    4.  มีการสรุปผลการดําเนินงาน  
  

 สัมฤทธิผล งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการและมีทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ ไมรวมงบลงทุน  คิดเปนรอยละ 3.93   อยูในระดับ ดี    ดงัตารางท่ี 63 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  35  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ด ี      พอใช       ปรับปรุง 

 
ตารางท่ี  63  แสดงงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรู 
                      ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/ โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ 
                      อาชีพปการศึกษา 2553 

โครงการ / กิจกรรม ท่ีใหบริการ 
จํานวนงบประมาณท่ีใช 

รวม
งบประมาณ 

รอยละ 
จากตนสังกัด จากหนวยงานอ่ืน 

โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน   294 ,958.67 0 294 ,958.67 2.76 

(Fix it Center)         

โครงการวิชาชีพวิชาชีพระยะสั้น 125,500.83  0 125,500.83 1.17 

รวม     420,459.50 3.93 
 
งบดําเนินการ  ประจําปการศึกษา  2553         =      10,701,273.39    บาท 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4  
 

ตารางท่ี  64  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิผ์ล
ของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(รอยละ) 

34.  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ี
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการ     ฝกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

- ดี >=4 กิจกรรม  
- พอใช 2-3 กิจกรรม   
- ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม            
 

ดี 9 ครั้ง 

35.  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / 
โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 

- ดี >รอยละ 0.2 
- พอใช   รอยละ 0.11-0.22 
- ปรับปรุง นอยกวารอยละ0.11      
  

ดี 9.93 
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มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจยั 
       
ตัวบงชี้ท่ี  36  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดษิฐ  งานวิจัย  และโครงงาน 
 

 ดานความตระหนัก  สถานศึกษาไดดําเนนิการดังนี ้
  สนับสนุนผูสอน  บุคลากร  ผูเรียนทุกสาขาวิชา  สาขางาน  สรางและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน  โดยจัดทําแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ  ประชาสัมพันธการใหครู บุคลากรและ 
ผูเรียนทราบ ใหหัวหนาแผนกวิชาไปศึกษาดูงานการประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค ประชุม
ช้ีแจงแนวคิดการทําส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยฯ  และประเภทของส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  แจงขาวสารการประกวด
แขงขันใหทราบ เพื่อเตรียมผลงาน 
 ดานความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินงานโครงการ กิจกรรม จัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน ดังนี้ 

-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจยั นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ  
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ป 2553 

  -   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
 -    โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

-     โครงการ การพัฒนาตอยอดผลิตภณัฑในทองถ่ิน 
  -   โครงการพัฒนาตอยอดน้ําหลนเอนกประสงค 
  -   โครงการผลิตน้ํารากบัวเกล็ดหิมะ     
  -   โครงการวจิัย เร่ือง การพฒันาระบบควบคุมอุปกรณไฟฟา ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
  -   โครงการสรางเกาอ้ี Portable Chair 
  -   โครงการวจิัย (นวัตกรรม) เร่ือง กิจกรรมการเรียนรู วชิา การจัดการผลิตภัณฑในทองถ่ิน โดยใช    
       การแกปญหาแบบรวมมือ เร่ือง แผนธุรกิจ สําหรับนักเรียน ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  
       (ปวช.) สาขางานการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
  -  โครงการวจิัย (นวตักรรม) เร่ือง การสงเสริมความรูและความคงทนในการจดตามคําศัพท   วิชา    
       ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชสมุดจดศัพทของนักเรียนแผนกพณิชยกรรม วทิยาลัย 
       อาชีวศึกษาลําปาง 
   -  โครงการวจิัย เร่ือง ปจจัยทางพุทธศาสนาท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน นักศึกษา    
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
   -   โครงการวิจัยเร่ือง สาเหตุของการไมเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษาวิทยาลัย 
       อาชีวศึกษาลําปาง 
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   -   โครงการวิจัย )นวัตกรรม(   เร่ือง การใชแหลงวิทยาการชุมชนในการจัดกิจกรรมชีวิต และ 
       วัฒนธรรมไทยของนักศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

    -    โครงการวิจัย )นวัตกรรม(  เร่ือง การศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมทักษะพัฒนาการทอง 
          คําศัพท โดยใชเทคนิคการทองคําศัพททีละ 7 และจําทีละ 7  

  -   เอกสารประกอบการสอนวิชา เส้ือผาวยัรุน 2401-2218  
-     รายงานผลการพฒันาเอกสารประกอบการสอน วิชา เส้ือผาวัยรุน 2401-2218  

ฯลฯ 
 

รองรอยการปฏิบัตงิานท่ีแสดงถึงความตระหนักและความพยายาม  มีดงันี้ 
 

รองรับตัวบงชี้ สมศ. หลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงาน 
4,  5 [ ]  แผนพัฒนาสถานศึกษา                                [ ]  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

[ ] รายงานการดําเนินงานโครงการ                    [ ] ผลงานของผูเรียนและครู                           
[ ]  รายงานการทําผลงาน                                  [ ] โล  เกียรติบัตรและรางวัลที่ไดรับ 
[ ]  รายงานการปฏิบัติงานของครู /แผนกวิชา      [ ] ภาพกิจกรรมตาง  ๆ   
 
ขอมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุขางตน 
1. ............................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................ 
 

 
ดานสัมฤทธิผล  
  ครู บุคลากรและผูเรียนในสถานศึกษามีการจัดทํา นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน  
จํานวนท้ังส้ิน  528 ช้ินงาน/ปการศึกษา แบงเปน  

• ระดับ  ปวช.   
    ภาคเรียนท่ี  1  จํานวน  - ช้ินงาน   ภาคเรียนท่ี  2 จํานวน  292 ช้ินงาน   

• ระดับ  ปวส.    
    ภาคเรียนท่ี  1  จํานวน  - ช้ินงาน   ภาคเรียนท่ี  2  จํานวน  236  ช้ินงาน   
ดังตารางท่ี  65 
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ตารางท่ี  65  แสดงจํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานระดับ  ปวช./ปวส.  ปการศึกษา  2553 
  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผลงานท่ีจัดทํา/ภาค
เรียน ผลเทียบกับเกณฑ 

1/2553  2/2553 รวม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)         

1. ประเภทวิชาพาณชิยกรรม         

        1.1 สาขาวิชาพณิชยการ         

               1.1.1  สาขางานการบัญชี  - 32 32   

               1.1.2  สาขางานการขาย  - 37 37   

               1.1.3  สาขางานการเลขานุการ  - 14 14   

               1.1.4  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกจิ  - 60 60   

               1.1.5  สาขางานการประชาสัมพันธ  - 12 12   

               1.1.6  สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก  - 4 4   

               รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม  - 159 159 6 

2.  ประเภทวิชาศิลปกรรม         

      2.1  สาขางานวิจิตรศิลป  - 32 32   

      2.2  สาขางานการออกแบบ  - 25 25   

      2.3  สาขางานเคร่ืองเคลือบดินเผา  - 13 13   

               รวมประเภทวิชาศิลปกรรม  - 106 106 3 

3.  ประเภทวิชาคหกรรม         

       3.1  สาขาวิชา/สาขางานผาและเคร่ืองแตงกาย  - 7 7   

       3.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  - 11 11   

       3.3  สาขาวิชา/สาขางานคหกรรมศาสตร  - 9 9   

รวมประเภทวชิาคหกรรม  - 27 27 3 

รวมหลักสูตร ปวช.   292 292 12 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มี 12 สาขางาน  ผานเกณฑท่ี 2 ช้ินงานตอปการศึกษาทุกสาขางาน   
คิดเปนรอยละ  100 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผลงานท่ีจัดทํา/ภาค
เรียน 

ผลเทียบกับ
เกณฑ 

 1/2553  2/2553 รวม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)         

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         

      1.1  สาขางานการบัญชี  - 32 32   

      1.2  สาขางานการตลาด  - 37 37   

      1.3  สาขางานการเลขานุการ  - 14 14   

      1.4  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  - 60 60   

      1.5  สาขางานการประชาสัมพันธ  - 12 12   

      1.6  สาขางานการจัดการธุรกิจคาปลีก  - 4 4   

               รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม  - 159 159 6 

2.  ประเภทวิชาศิลปกรรม         

      2.1  สาขางานวิจิตรศิลป  - 32 32   

      2.2  สาขางานการออกแบบ  - 25 25   

      2.3  สาขางานเคร่ืองเคลือบดินเผา  - 13 13   

               รวมประเภทวิชาศิลปกรรม  - 106 106 3 

3.  ประเภทวิชาคหกรรม         

       3.1  สาขาวิชา/สาขางานผาและเคร่ืองแตงกาย  - 7 7   

       3.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  - 11 11   

       3.3  สาขาวิชา/สาขางานคหกรรมศาสตร  - 9 9   

รวมประเภทวิชาคหกรรม  - 27 27 3 

รวมหลักสูตร ปวช.   292 292 12 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มี 12 สาขางาน   
ผานเกณฑท่ี  2  ช้ินงานตอปการศึกษาทุกสาขางาน  คิดเปนรอยละ  100 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 

จํานวนผลงานท่ีจัดทํา/ 
ภาคเรียน 

ผลเทียบ
กับเกณฑ 

1/2553 2/2553 รวม  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.)     

1.   ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ - - - - 

 1.1  สาขาวิชาการบัญชี  - 62 62  
  1.2  สาขาวิชาการตลาด  - 58 58  
  1.3  สาขาวิชาการเลขานุการ - 24 24  
  1.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  - 25 25  
  1.5  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน  - 2 2 X 

  1.6  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก - 5 5 X 

รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ - 176 176 4 

2.  ประเภทวิชาคหกรรม - - - - 

  2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย - 6 6 X 

  2.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - 13 13  
  2.3  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร - 23 23  

รวมประเภทวิชาคหกรรม - 40 40 2 

3.   ประเภทวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - - - - 

  3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 18 18  

รวมประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร - 18 18 1 

รวม ระดับ ปวส. - 236 236 7 

รวมท้ังส้ิน (ปวช. + ปวส.) - 528 528 19 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  มี  10  สาขางาน ผานเกณฑท่ี  8  ช้ินงานตอปการศกึษา  7  สาขา 
คิดเปนรอยละ 70   รวมท้ังหมด (ปวช. +  ปวส.)  มี  22 สาขางานผานเกณฑ  19  สาขางาน   คิดเปนรอยละ 86.36 
 ผลการประเมิน 
 สาขางานท้ังหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ท่ีมีการจดัทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงานตามเกณฑท่ีกําหนด (ระดับ ปวช. อยางนอย 1 เร่ืองหรือช้ินงาน/ภาคการศึกษาและระดับ ปวส. อยาง
นอย 4 เร่ืองหรือช้ินงาน/ภาคการศึกษา) จาํนวน 19 สาขางาน จากท้ังหมด 22 สาขางาน คิดเปนรอยละ 86.36 อยู
ในระดบัดี รอยละ 75-79 ไดคะแนนเทากับ 3 
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ตัวบงชี้ท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/ หรือไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ     
 
                ดานความตระหนัก  สถานศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้ 
  สนับสนุนผูสอน บุคลากรและผูเรียน ทุกสาขาวิชา  สาขางาน  ตลอดจนสรางและพฒันานวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงานดานวิชาชีพ สงเขาประกวดหรือเผยแพรในระดับ อศจ. ระดับภาค และ
ระดับชาติ  และนําไปใชประโยชน   

 ดานความพยายาม   สถานศึกษาไดดําเนนิงานโครงการ กิจกรรม เพื่อจดัทําและเผยแพรนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  โครงงานหรือนําไปใชประโยชนทางวิชาชีพ ดงันี้ 

-  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
-  โครงการ การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ 
- โครงการพัฒนาตอยอดน้ําหลนเอนกประสงค 
- โครงการผลิตน้ํารากบัวเกล็ดหิมะ     
- โครงการวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบควบคุมอุปกรณไฟฟา ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
- โครงการสรางเกาอ้ี Portable Chair 
- โครงการวิจยั เร่ือง กิจกรรมการเรียนรู วชิา การจัดการผลิตภัณฑในทองถ่ิน  
โดยใชการแกปญหาแบบรวมมือ เร่ือง แผนธุรกิจ สําหรับนักเรียน ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  
(ปวช. 2) สาขางานการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
- โครงการวิจยั เร่ือง การสงเสริมความรูและความคงทนในการจดตามคําศัพท 

วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชสมุดจดศัพทของนักเรียนแผนกพณิชยกรรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

- โครงการวิจยั เร่ือง ปจจยัทางพุทธศาสนาท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน นักศึกษา วทิยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง 

- โครงการวิจัย เร่ือง สาเหตุของการไมเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

- โครงการวิจยั เร่ือง การใชแหลงวิทยาการชุมนุมในการจดักิจกรรมชีวติและวัฒนธรรมไทยของ
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 

- โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมทักษะพัฒนาการทองคําศัพท โดยใชเทคนิคการ
ทองคําศัพททีละ 7 และจําทีละ 7 

-  เอกสารประกอบการสอนวิชา เส้ือผาวัยรุน 2401-2218 
- รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา เส้ือผาวัยรุน 2401-2218  ฯลฯ 
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รองรอยการปฏิบัตงิานท่ีแสดงถึงความตระหนักและความพยายาม  มีดังนี ้
รองรับตัวบงช้ี สมศ. หลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงาน 

4,  5 [ ]  แผนพัฒนาสถานศึกษา                         [ ]  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ      
[ ] รายงานการดําเนินงานโครงการ            [ ]  รายงานการเผยแพร             
[ ] ผลงานของผูเรียนและครู                       [ ]  โล  เกียรติบัตร  รางวัลที่ไดรับ               
[ ] ภาพกิจกรรมตาง  ๆ                               [ ]   แผนพับ                                      
[ ] ทะเบียนรับเอกสารเผยแพร                              
ขอมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุขางตน 
1. วารสาร  หนังสือตอบรับการเผยแพร   
2. หนา   Web site  ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 
ดานผลสัมฤทธิผล 
  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั โครงงานท่ีเปนประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ 
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  ดังรายละเอียด 
 

จํานวนช้ินงาน
ท้ังหมดท่ีจดัทํา 

จํานวนช้ินงาน 
ท่ีเผยแพร 

ระดับการใชประโยชนและ /หรือเผยแพร  )ช้ินงาน(  
ภายในสถานศึกษา อศจ./ชุมชน ภาค ชาติ 

528 528 528 528 2 2 
 
ผลการประเมิน 
 นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ   มีจํานวน  528  ช้ินงาน   
มีการเผยแพรในระดับ อศจ. /ชุมชน  จํานวน   528   ช้ินงาน     เผยแพรในระดับภาค  จํานวน  2  ช้ินงาน   และ 
เผยแพรในระดับชาติ    จํานวน   2   ช้ินงาน   

สรุป  มากกวา  2  ช้ิน   ดังตารางท่ี  66 

 
ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  37  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช       ปรับปรุง 

 
ตารางท่ี  66  แสดงจํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพ 
                      และ/ หรือไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ
 

จํานวนช้ินงาน
ท้ังหมดท่ีจดัทํา 

จํานวนช้ินงาน ระดับการใชประโยชนและ/หรือเผยแพร (ช้ินงาน) 

ท่ีเผยแพร ภายใน 
สถานศึกษา อศจ./ชุมชน ภาค ชาติ 

528 528 528 528 2 2 
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ตัวบงชี้ท่ี  38  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง  พฒันา  และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย   
และโครงงานตองบดําเนินการ 
 

 ดานความตระหนัก  สถานศึกษาไดดําเนนิการดังนี ้
  จัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับใชในการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยัและโครงการ  พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหผูเรียน  ครูและบุคลากรจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยัและโครงการ  และจัดทําโครงการวิจัยเสนอขอทุนจากหนวยงาน 
ภายนอก   

 ดานความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินงานโครงการ กิจกรรมจัดสรรงบประมาณประจําปในการ
สราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงการ ดังนี ้
  -  แผนงบประมาณสนับสนนุดานงานวิจยั นวัตกรรม โครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
  -  แผนงานโครงการสงเสริมพัฒนางานดานการวจิัย นวตักรรม โครงการวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี   
  - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
  - โครงการวิจยัของครู  และบุคลากรในฝาย งานตางๆฯลฯ 

 
 หลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความตระหนักและความพยายาม  มีดงันี้    
 

รองรับตัวบงชี้ สมศ. หลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงาน 
4,  5 [ ] แผนพัฒนาสถานศึกษา                          [ ] แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ       

[ ] แผนงานโครงการวิจัย                            [ ] บันทึกขออนุญาตดําเนินงานโครงการ               
[ ] ผลงานของผูเรียนและครู                        [ ] รายงานการใชงบประมาณ                             
[ ]  ประมาณการจัดซื้อ                                 
 

 
ดานสัมฤทธิผล  
 รอยละของงบประมาณท่ีใชจริงตองบประมาณท้ังหมด  (ยกเวนงบลงทุน)   เทากับ  1.10  อยูในระดับ ด ี
ดังตารางท่ี  67 
 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  38  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช       ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  67    แสดงงบประมาณท่ีใชในการสรางนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
                       งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ  ปการศึกษา 2553        
 
 งบประมาณท้ังหมด   )ยกเวนงบลงทุน(   23,397,098.77 บาท 
 งบประมาณท่ีใชจริง    

งบท่ีไดจากสถานศึกษา                  78,000.00 บาท 
งบท่ีไดจากหนวยงานอ่ืน                                         180,000.00 บาท 

 รวมงบประมาณท่ีใชจริง                       258,000.00 บาท 
 
                รอยละของงบประมาณท่ีใชจริง                           1.10  
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ตัวบงชี้ท่ี  39   จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงาน   
 

 ดานความตระหนัก  สถานศึกษาไดดําเนนิการ ดังนี ้
   ทําการสงเสริม  สนับสนุนใหเจาของผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน
เผยแพรผลงานดวยวิธีท่ีหลากหลาย   เชน  จัดนิทรรศการภายในและภายนอกสถานศึกษาในโอกาสตาง  ๆ  
จัดทําแผนพับ  นําไปเผยแพรยังชุมชน  เว็บไซตสถานศึกษาและประชาสัมพันธหนาเสาธง  นําเสนอในโอกาส
ประชุมสัมมนาทางวิชาการตางๆ ฯลฯ   

 ดานความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน ดังนี ้

 -  โครงการส่ิงประดิษฐและผลิตภัณฑสําเร็จรูปคนรุนใหม 
 -  โครงการสงเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร     

 -  โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการวิชาชีพฯลฯ 
 

 หลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความตระหนักและความ พยายาม  มีดงันี้    
 

รองรับตัวบงช้ี สมศ. หลักฐานและรองรอยการปฏิบัติงาน 
4, 5 [ ]  แผนงานโครงการ                                 [ ]  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

[ ]  CD ผลงาน                                            [ ] รายงานการดําเนินงานโครงการ        
[ ]  หลักฐานการตอบรับการเผยแพร          [ ]  เอกสาร  วารสารที่ตีพิมพเพ่ือเผยแพร 
[ ]  ช่ือเว็บไซตที่เผยแพร                             [ ]  เกียรติบัตร  รางวัลตาง ๆ 
[ ]  แผนพับ                                                 [ ] ทะเบียนรับเอกสารเผยแพร                              
ขอมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุขางตน 

  หนา Web site  ในการเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

 
 ดานสัมฤทธิผล  
  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน   
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผานชองทาง ตาง  ๆ จํานวน  17   คร้ัง  7  ชองทาง  ดังตารางท่ี  68   
อยูในระดับ  ด ี   ไดคะแนน   เทากับ  3 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  39  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช       ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  68  แสดงชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย     
                      และโครงงาน 

 

ชองทางท่ีเผยแพรขอมูล จํานวนคร้ัง 
ท่ีเผยแพร 

หมายเหตุ 

1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 2 1. ภายในสถานศึกษา   

2.  นําเสนอทางเว็บไซต   1  ผลงาน เคร่ืองปลูกผักเล้ียงปลาสวยงาม  

     -  ของสถานศึกษา   1     (Aquaponics Machine)                 

     -  ของ  สอศ.   1 2. ผลงาน ขาวทอดอบกรอบ (Poprice)  

3. นําเสนอในที่ประชุมทางวชิาการ    2 1. ผลงาน ขาวทอดอบกรอบ (Poprice) 

4.  ประกวดแขงขัน     

    - ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร       1 1. ทุกโครงการ 

    - ประกวดส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 1 2. ผลงาน ขาวทอดอบกรอบ (Poprice) 

    - แขงขันแผนธุรกิจโครงการอาชีวะ 1 3. ผลงาน เคร่ืองปลูกผักเล้ียงปลาสวยงาม  

      สรางสรรคแปรฝนสูธุรกิจ       (Aquaponics Machine)                 

5.  ตีพิมพในหนังสือ 5 1. นวัตกรรมการเรียนการสอน จํานวน 5 ช้ิน 

6.  แผนพับ/ปายประกาศไวนิล    1 1. ผลงาน (ขาวทอดอบกรอบ (Poprice)  

2. เคร่ืองปลูกผักเล้ียงปลาสวยงาม  

    (Aquaponics Machine)                  

7.  สอนอาชีพในชุมชน  2 1. โครงการ/กิจกรรมศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

รวม  17  คร้ัง  7  ชองทาง   
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  5   
 
ตารางท่ี  69  แสดงสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธ์ิผล
ของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน  
(รอยละ) 

36.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัยและ
โครงงาน 

- ดี 100  

พอใช 86.36 

ปวช.>1ช้ิน/ภาคเรียน 

ปวส.>4ช้ิน/ภาคเรียน 

- พอใช 75-99   

- ปรับปรุง < 75            

รอยละของสาขางานท้ัง  

ปวช. ท่ีและ ปวส. 

37.  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ 
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

- ด ี>=3 ช้ิน  

ดี 
มากกวา  

2 ช้ิน 

- พอใช 2 ช้ิน   

- ปรับปรุง 1 ช้ิน            

 

38.  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง 
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยั และโครงงานตองบดําเนินการ  (ยกเวน
งบลงทุน) 

- ด ี>1.00  

ดี 1.10 
- พอใช 0.50-1.00   

- ปรับปรุง< 0.50            

  

39.  จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  
และโครงงาน  

- ดี 4  คร้ัง 4 ชองทาง  

ดี 
17 คร้ัง 

7 ชองทาง 

- พอใช 2-3 คร้ัง 2-3 
ชองทาง   

- ปรับปรุง 1 ครั้ง 1 ชองทาง   
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มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
          
 ตัวบงชี้ท่ี  40  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 
 
         ความตระหนัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดเล็งเหน็ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม โดยได
ดําเนินการดังนี้  

1.   มีการพัฒนาวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติและทองถ่ิน  
จากทุกสวนท่ีเกี่ยวของ 

2.   มีโครงการที่ดาํเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพในการบริหารงานของสถานศึกษา 
3.   มีเอกสารการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจําป 
4.   มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
5.   มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการใชจายของสถานศึกษา 
6.   ตรวจสอบได 
7.   มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 
8.   มีการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ และพฒันาทีมงาน เพื่อพัฒนาไปสูองคกร 
9.   การเรียนรู 

          ความพยายาม  
1. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิงานในแตละโครงการ /กิจกรรม 
2. ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการและลงมือปฏิบัติงานตามโครงการ /กิจกรรม 
3. สรุปในการทํางานตามโครงการในแตละกจิกรรม 

          สัมฤทธิผล 
1. ทุกสวนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาชาติ

และทองถ่ิน 
2. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนรวมและใหความรวมมือ ในการบริหาร การตัดสินใจและการจัด

การศึกษา 
3. มีการกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรในแผนกวิชามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการ

ดําเนินงานในการจัดการ 
4. ใหสาขาวิชา/สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการกําหนดจุดมุงหมาย/เปาหมาย/ทิศทางการวางแผนการ

จัดการศึกษาของตนเอง 
5. มีการพึ่งพาตนเองท่ีเนนใหสาขาวิชา/สถานศึกษามีระบบการบริหารตนเอง  มีอํานาจหนาท่ี 

รับผิดชอบการดําเนินงาน  ตามความพรอมของสาขาวิชา/สถานศึกษา 
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6. มีการประสานงานท้ังบุคลากรภายในและภายนอกสาขาวิชา/สถานศึกษา  รวมท้ังการแสวงหาความ
รวมมือ  ความชวยเหลือดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ 

7. มีความสามารถในการปรับใชการบริหารตามสถานการณท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิไดอยางตอเนื่องและ
หลากหลาย 

8. มีการพัฒนาตนเองท้ังการพัฒนาองคกร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคลและพัฒนาทีมงานเพ่ือการพัฒนา
ไปสูองคกรการเรียนรู 

9. มีการตรวจสอบและถวงดุล โดยสถานศึกษาตนสังกัด  กําหนดนโยบายควบคุมมาตรฐานและ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา  /สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  โดยพิจารณาจากองคประกอบท้ัง 9 ขอพบวา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการครบ    จํานวน  8  ขอ   อยูในระดับ ดี    ดังตารางท่ี 70 

 
ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  40  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี      พอใช       ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  70    แสดงระดับคณุภาพการบริหารงานของผูบริหารท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ 
                      การมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 
 

สาขาวิชา 
การจัดการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน 

ระดับการปฏิบัต ิ

ขอ
 1 

ขอ
 2 

ขอ
 3 

ขอ
 4 

ขอ
 5 

ขอ
 6 

ขอ
 7 

ขอ
 8 

สาขาวิชาพณชิยการ         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาศิลปกรรม         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาการบัญชี         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาการตลาด         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาการเลขานุการ         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ือง
แตงกาย         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี  41  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี 
 
 ความตระหนัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพ โดยไดสรุปจํานวนบุคลากรท้ังหมดของสถานศึกษา จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพครู  /ใบอนุญาต จํานวนครูท่ีผานการประเมินตามขอบังคับ คุรุสภา  วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ  .ศ .   2548  ของบุคลากร สรุปจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมตามระเบียบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 ความพยายาม  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดใหความรวมมือเปนอยางดีท่ีจะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ ครูทุกแผนกวิชามีหนาท่ีรับผิดชอบประสานงาน มีการแตงต้ังคณะกรรมการ  โดย
มีผูบริหารควบคุมดูแล เพื่อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและขั้นตอน โดยครูทุกคนมี    สวนรวมและสรางความ
เขาใจ 
 สัมฤทธิผล ครูท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  คิดเปน
รอยละ 100    อยูในระดับ ดี     ดังตารางท่ี 71 
 
ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  41  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ดี       พอใช       ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  71  แสดงรอยละบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี  
ปการศึกษา 2553 

 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ใบประกอบ
วิชาชพี 

ผานการประเมินตามขอบังคับคุรุสภา   
พ.ศ. 2548 

มี คิดเปน
รอยละ 

มาตรฐาน
การ

ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน 

คิดเปน
รอยละ 

สาขาวิชาพณชิยการ 43 43 100 43 43 100 

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 5 5 100 5 5 100 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 8 8 100 8 8 100 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 5 100 5 5 100 

สาขาวิชาศิลปกรรม 11 11 100 11 11 100 

สาขาวิชาการบัญชี 11 11 100 11 11 100 

สาขาวิชาการตลาด 8 8 100 8 8 100 

สาขาวิชาการเลขานุการ 9 9 100 9 9 100 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 7 7 100 7 7 100 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก 2 2 100 2 2 100 

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 1 1 100 1 1 100 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ือง
แตงกาย 5 5 100 5 5 100 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 8 8 100 8 8 100 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร 5 5 100 5 5 100 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 100 2 2 100 
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ตัวบงชี้ท่ี  42  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
 ความตระหนกั วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดเล็งเหน็ความสําคัญของการจัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ตอการบริหารจดัการและการจัดการความรูของสถานศึกษา โดยไดดําเนินการจดัทําขอมูลพื้นฐาน 
ท้ัง 8 ดาน ท่ีเกีย่วกับสถานศึกษาท้ังหมด เชน ขอมูลผูเรียน บุคลากร งบประมาณ จดัทําระบบบริหารจัดการ
ขอมูลท่ีเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ รวมการจดัการความรูของสาขาวิชา/สาขางานเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 ความพยายาม  
 1. มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานท้ัง 8 ดาน (ขอมูลนักเรียน นกัศึกษา  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลงบประมาณ  
ขอมูลหลักสูตร  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลท่ัวไป  ขอมูลสถานประกอบการ   ขอมูลสถานท่ี) อยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนปจจุบัน 
 2. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสม ทันสมัย รวมถึงมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการขอมูลของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 3. มีการปรับปรุงตามผลการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการ
ขอมูล 
 สัมฤทธิผล  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
ดังตอไปนี้  

1. มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนปจจุบัน  
2. มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ 
3. มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา 
4. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 
5. มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง 

สรุป จากรายการประเมินคุณภาพการจดัขอมูลสารสนเทศและการจดัการความรูตามองคประกอบท้ัง 5 
ขอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดมีการดําเนนิงานครบทุกขอ  คิดเปนรอยละ 100   อยูในระดับดี   ดังตารางท่ี 72 

 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  42  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี    พอใช   ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  72  แสดงการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 

ท่ี รายการคุณภาพการจัดขอมูลสารสนเทศและการจัดการความรู 
ปฎิบัติไดตามเกณฑ  

( ) 

1 มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนปจจบัุน  

2 มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ  

3 มีระบบฐานขอมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา  

4 
มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหาร
จัดการขอมูล 

 

5 มีการปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนือ่ง  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6  
 
ตารางท่ี  73  แสดงสรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงชี้ 
 

ตัวบงชี ้
เกณฑเชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธ์ิผล
ของการ
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(รอยละ) 

40.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา 
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

- ดี 8 ขอ  

ดี 

  

- พอใช 6-7 ขอ 8 

- ปรับปรุง<6ขอ   

41.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

- ด ี>90  

ดี 100 - พอใช 85-90   

- ปรับปรุง < 85     

42.  ระดับคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
เพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

- ด ีปฏิบัติ 4-5  

ดี 
ปฏิบัติ
ครบท้ัง   

5 ขอ 

- พอใช 1-3   

- ปรับปรุง 1-2       
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มาตรฐานท่ี  7  การประกันคุณภาพภายใน 
       
 ตัวบงชี้ท่ี  43  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
 ความตระหนัก สถานศึกษามีการประชุมวางแผนดําเนินการปรับปรุงระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในโดยวางแผนพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ระดับแผนก
วิชา และระดับสถานศึกษา 
 ความพยายาม สถานศึกษาดาํเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  ดําเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
ประเมินคุณภาพทุกแผนกวิชาและสถานศึกษา 
 

 สัมฤทธิผล  
               สถานศึกษามีระบบกลไกในการประเมินคุณภาพ ดังนี ้

1. มีคูมือและแผนการประกันคุณภาพ 
2. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศกึษา 2553 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชาและสถานศึกษา 
               สรุป  จากรายการประเมินคุณภาพ  รายการระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ตาม
องคประกอบท้ัง 4 ขอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  ไดมีการดําเนินงานครบทุกขอ  คิดเปนรอยละ 100  
อยูในระดับ ดี    ดังตารางท่ี 74 
 
ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  43  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ     ด ี       พอใช      ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  74  แสดงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

ท่ี รายการระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
ปฏิบัติได  
ตามเกณฑ   

( ) 
1 มีคูมือและแผนการประกันคุณภาพ  

2 มีหลักฐานหรือรายงานการตรวจสอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป  

3 มีขอมูลหลักฐานการตอบสนองขอคิดเหน็ ขอรองเรียน เพื่อการปรับปรุงระบบ หรือ
กลไกการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

4 มีรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชาสาขางาน/สถานศึกษา  
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ตัวบงชี้ท่ี  44  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
 ความตระหนกั  สถานศึกษามีการประชุมวางแผนการรายงานผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน 
 ความพยายาม  สถานศึกษาไดดําเนนิการ  รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา  สาธารณชน  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) สํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  (สมศ.)  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เผยแพรทาง
เว็บไซตและสถานศึกษาในสังกดั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 สัมฤทธิผล  

1.  รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา และสาธารณชน 
นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐานและจัดทํา แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

2.  จัดอบรมใหความรู และสรางความเขาใจใหแกครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง  
และรายงานประเมินตนเองในระดับแผนกและระดับสถานศึกษา พรอมท้ังจัดใหมีการประเมินคุณภาพทุกป
การศึกษา 
 
 

 สรุป  จากรายการประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ตามองคประกอบท้ัง 3 ขอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลําปาง  ไดมีการดําเนินงานครบทุกขอ   คิดเปนรอยละ 100   อยูในระดบั ดี       ดังตารางท่ี 75 

 
ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี  44  เม่ือเทียบกับเกณฑอยูในระดับ    ด ี      พอใช        ปรับปรุง 
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ตารางท่ี  75  แสดงประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 
 

ท่ี รายการประสทิธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ปฏิบัติได 
ตามเกณฑ   

( ) 

1 มีการรายงายผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน 

 

2 
มีการนําผล การประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารใหไดมาตรฐานและจดัทํา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

3 
มีการดําเนนิการอยางตอเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดี  
(Good Practice)  หรือการเปนแหลงอางอิงของสถานศึกษาอ่ืน  รวมท้ังเกิดการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7   
 

ตารางท่ี  76  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7  ในแตละตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี ้
เกณฑเชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธ์ิผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

43.  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

- ดี ปฏิบัติ  1-4  

ดี 4 ขอ - พอใช  1-3   

- ปรับปรุง  1-2   

44.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน - ดี ปฏิบัติ  1-3  

ดี 3 ขอ - พอใช  1-2   

- ปรับปรุง  1       
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ตอนที่  6 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553   สรุปไดดังนี้ 
 

1. มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับด ี เรียงตามลําดับดังนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี  1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 

 ตัวบงชี้ท่ี  3  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาใช 
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ตัวบงชี้ท่ี  4  รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และ 
การสนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี  5  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปน ใน 
การศึกษาคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ท่ี  6  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มี 
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 

ตัวบงชี้ท่ี  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ตัวบงชี้ท่ี  8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ    การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวบงชี้ท่ี  9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาตอภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ท่ี  12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จ
การศึกษา   

 ตัวบงชี้ท่ี  13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี  15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
ตัวบงชี้ท่ี  16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 



 150

ตัวบงชี้ท่ี  17 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการ 
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

ตัวบงชี้ท่ี  18 ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน   

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ท่ี  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี 
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ 
สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
              ตัวบงชี้ท่ี  23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ท่ี  24   จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี  25 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  
จัดการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

ตัวบงชี้ท่ี  26  จํานวนคน-ช่ัวโมง  ของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ท่ีมี 
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  
            ตัวบงชี้ท่ี  28  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  29 จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  30 จํานวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  31 รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
ตัวบงชี้ท่ี  32 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม   

จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
ตัวบงชี ้ 33   จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม   

วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี  34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ ฝก 

ทักษะวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และ 
ฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนนิการ 

ตัวบงชี้ท่ี  37 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ท่ีมีประโยชนทางวชิาชีพ 
และหรือ ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 
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ตัวบงชี้ท่ี  38 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานตองบดาํเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี  39 จํานวนคร้ังและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม   
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงาน  

ตัวบงชี้ท่ี  40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตร 
และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

ตัวบงชี้ท่ี  41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อการบริหาร 
จัดการ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกดิการพัฒนา 
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ตัวบงชี้ท่ี  44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
2.   มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช  เรียงตามลําดับดังนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี  27  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี  36  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงาน 

  
       3.   มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  21  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ  
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หมายเหตุ  
  ตัวบงชี้ท่ี  2 รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู   
     (ไมมีผูยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนรู) 
 
6.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

เพื่อใหการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี ้

6.2.1 แผนพฒันาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การบริหารงานบนรากฐานของวัฒนธรรมจัดทํายุทธศาสตรสรางประชาธิปไตย 

ในการจดัการตามนโยบายวทิยาลัย 4 ขอ ไดแก 
1. หนึ่งใจเดยีวกนั (Oneness) 
2. สรางสรรคมาตรฐาน (Standard Creativity) 
3. สานพลังสังคม (Harmony social Power) 
4. รมเย็นเปนสุข (Happinness) 

6.2.2    การพัฒนาผูเรียน 
 พัฒนาผูเรียนตามอัตลักษณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
 (Lampang Vocational College : LVC)  คือ  

 L  = Lustred  Life ชีวิตใส 
 V = Virtual  Mind ใจสวาง  
 C = Civilized Life พลเมืองดี 

พัฒนาผูเรียนตามปรัชญาวิทยาลัยฯ  “คุณธรรมนําหนา พฒันาวิชาชีพ” ในรูปแบบกิจกรรม 
โครงการ อาทิ 

 -  LOVE  PERIOD 
  - LOVE  THEATRE 
  - LOVE  CONTEST 
  - LOVE  FESTIVAL 

6.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 -  จัดทําแผนพฒันาหลักสูตรทุกสาขาวิชา ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

อยางตอเนื่อง 
 -  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 -  ปรับแผนการเรียน การฝกงาน 
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 6.2.4   การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
  - สํารวจความตองการการบริการวิชาการและวิชาชีพในชุมชน พื้นท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
  - เพิ่มจํานวนสาขาวิชาท่ีออกใหบริการ  ใหครบทุกสาขา 
 6.2.5   การจัดหาทรัพยากรและแหลงเรียนรู 
  - จํานวนสถานประกอบการในแตละปเพิม่ 
  -  พัฒนาศูนยวทิยบริการโดยรวมมือกับสํานักพิมพ 
 6.2.6   การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 - สงเสริม สนับสนุนใหพฒันาตนเองดวยการเขารับการอบรมตามสาขาวิชาชีพ และหัวขอท่ี
เกี่ยวของ  และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
6.2.7  การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา 
 - เพิ่มจํานวนเครือขาย และสถานประกอบการ 
 - ประสานงานกับเครือขาย และสถานประกอบการอยางตอเนื่อง 
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ตอนที่  7 
ภาคผนวก 

ขอมูลเพ่ิมเติมของสถานศึกษา 
 
 

ภาคผนวก  ก       คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง     
                            ประจําปการศึกษา  2553 – 2554 
ภาคผนวก  ข       คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง    ปการศึกษา  2553    
ภาคผนวก  ค       คําส่ังแตงต้ังคณะอนกุรรมการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  
    ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง    ปการศึกษา  2553 
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