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โทร 054-217101 แฟกซ 054-223058



ก

คํานํา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๔๘ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องอยางเปน
ประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวน
รวมของชุมชน และนําผลจากการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด
การประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาพัฒนาการจัด (องคการมหาชน) การศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา และไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี้ และไดแบงการรายงานออกเปน ๔ บทดังนี้

ตอนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา
ตอนท่ี ๒ การดําเนินงานของสถานศึกษา
ตอนท่ี ๓ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนท่ี ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา
และเปดเผยรายงานนี้ตอสาธารณชน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
มิถุนายน ๒๕๕๗



ข

สารบัญ

หนา

คํานํา ก
สารบัญ ข
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
ตอนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา ๑

๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ๑
๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา ๗
๑.๓ ระบบโครงสรางการบริหาร ๑๒
๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ๑๓

ตอนท่ี ๒ การดําเนินงานของสถานศึกษา ๑๖
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา ๑๖
๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑๗
๒.๓ มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ๑๘
๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ๒๑

ตอนท่ี ๓ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๔
มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ๒๔
มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๔๐
มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ๔๖
มาตรฐานท่ี ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๖๐
มาตรฐานท่ี ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ๖๒
มาตรฐานท่ี ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน ๖๕

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
มาตรฐานท่ี ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ๗๐



ค

สารบัญ (ตอ)

หนา

ตอนท่ี ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ๗๔
๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ๗๔
๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ๗๖

บรรณานุกรม ๘๕
ภาคผนวก ๘๖



ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

เม่ือพ.ศ.๒๔๘๐ จังหวัดลําปาง ไดจัดตั้งสถานศึกษาข้ึน ชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา” โดยใช
งบประมาณประชาบาลในการกอตั้ง ไดเปดทําการสอนชางทอผา เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๔๘๐ ในป
พ.ศ.๒๔๘๑ โดยเขาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณซื้อท่ีดินบริเวณหาแยกประตูชัย เนื้อท่ี ๘
ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา พ.ศ.๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีลําปาง” พ.ศ.๒๕๐๑ ไดรับ
อนุมัติใหเปดสอนระดับ “ระดับอาชีวะชั้นสูง” โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ (ม.ศ.๓)
เขาเรียนหลักสูตร ๓ ป  เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย  สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับนี้แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
พ.ศ.๒๕๑๙ เขารวมกับโรงเรียนการชางลําปาง และไดยกระดับเปนวิทยาลัย ใชชื่อวา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต ๒) และตอมาไดยกฐานะจากวิทยาเขต ๒ เปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลําปาง” ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปจจุบัน

สถานท่ีตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ตั้งอยูเลขท่ี ๒๗๒ ถ.พหลโยธิน  ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ มีพ้ืนท่ี ๘ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา หมายเลขโทรศัพท ๐ ๕๔๒๑ ๗๑๐๑ โทรสาร
๐ ๕๔๒๒ ๓๐๕๘ เว็บไซต www.lampangvc.ac.th

ปรัชญา “คุณธรรมนําหนา  พัฒนาวิชาชีพ” วิสัยทัศน เปนผูนําแหงภูมิภาคในการจัดการ
อาชีวศึกษา พันธกิจ ๑. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๒. สราง
ภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ และการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและ
สังคม ๓. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหการพัฒนาอยางตอเนื่อง ๔. สงเสริมใหมีการวิจัย สราง
นวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ ๕. สรางโอกาสใหผูเรียนและผูสนใจในการฝก
ทักษะสมรรถนะและความรูทางวิชาชีพเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ในสังคมโลกาภิวัตน เปาประสงค
ของสถานศึกษา ผูเรียนมีคุณลักษณะ L.V.C: L = Lusted Life ชีวิตใส V = Virtuous Mind ใจสวาง
C = Civilized Life พลเมืองดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องอยางเปน
ประจําทุกป โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวน
รวมของชุมชน และนําผลจากการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด
การประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาพัฒนาการจัด (องคการมหาชน) การศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา และไดจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสําหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี้



จ

ผลการประเมินตนเอง
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐาน ดีมาก ดี พอใช
ตอง
ปรับปรุง

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน

๑. ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 

๒. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

๓. ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๔. ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๕. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 

๖. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

๗. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 



ฉ

แนวการพัฒนาสถานศึกษาในครั้งตอไป

ลําดับ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1. เพ่ือสรางผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการและ

วิชาชีพ
1. Young Blood
2. อิคคิวซัง
3. มาไม2. เพ่ือสรางผูเรียนใหมีความสามารถในเชิงแขงขัน

3. เพ่ือสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

2 พัฒนาคุณภาพครู 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสอน 1. ครูโดราเอมอน
2. มาไม2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3. เพ่ือสรางคานิยมท่ีดีงามในการเปนครู

3 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารใหไดมาตรฐาน 1. ประดูบาน
2. เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
เปนประโยชน
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

4 พัฒนาคุณภาพแหลง
เรียนรู

1. เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาดานอาชีพ
2. สงเสริมการตอยอดองคความรูพัฒนาทักษะ
อาชีพ

1. วิทยาลัยนาอยู
2. Vocation Pizzazz
Center



ตอนที่ ๑
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

๑.๑. ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๑.๑.๑ ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
พ.ศ. ๒๔๘๐ จังหวัดลําปางไดจัดตั้ง  ใชชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา” โดยใชเงินงบประมาณ

ประชาบาล เปดทําการสอนชางทอผา เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๔๘๐
พ.ศ. ๒๔๘๑ โอนเขาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณซื้อท่ีดินบริเวณ หาแยก

ประตูชัย เนื้อท่ี ๘ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา
พ.ศ. ๒๔๘๒ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนชางเย็บเสื้อและทอผา” เปดสอนวิชาชางเย็บเสื้อผา

เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งวิชา
พ.ศ. ๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีลําปาง”
พ.ศ. ๒๕๐๑ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับ “ระดับอาชีวะชั้นสูง” โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ (ม.ศ.๓) เขาเรียนหลักสูตร ๓ ป  เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร  สาขาวิชา
ผาและเครื่องแตงกาย  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับนี้แลวไดรับ
ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง

พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดเขารวมอยูในโครงการยูนิเซฟ  เปดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
แผนกคหกรรมศาสตร

พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาลําปาง” เปดสอนสาขาวิชาพณิชยการ
อีกหนึ่งแผนก

พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรวมกับโรงเรียนการชางลําปางเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต ๒)
เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙

พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดยกฐานะจากวิทยาเขต ๒ เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เม่ือวันท่ี ๑
มกราคม ๒๕๒๒

พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ และ ปดไปใน พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ. ๒๕๒๕ เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตกรรม
กลุมวิชาวิจิตรศิลป

พ.ศ. ๒๕๒๖ เปดเพ่ิมกลุมวิชาศิลปะประยุกต ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
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พ.ศ. ๒๕๒๗ เปด ปวท. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย ปวท. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับนักเรียนท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมคหกรรมเขาเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือใหครบสูตร ปวช.สาขาวิชาผาฯ
อาหารและคหกรรมฯ

พ.ศ. ๒๕๒๙ เปด ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป
พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดรวมกับเอกชน คือ บริ ษัทเอกเซลเอนเตอร ไพรส จํา กัด เปดศูนย

คอมพิวเตอร สอนนักเรียนนักศึกษา และบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปด ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปด ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุมวิชาหัตถกรรม เครื่องเคลือบดินเผา

(เซรามิค)
พ.ศ. ๒๕๓๗ เปด ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.๖ เขาศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุมธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) และการ

โรงแรม ซึ่งกลุมวิชาการโรงแรมไดปดใน พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปดภาคสมทบระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปดภาคสมทบระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งไดปดใน พ.ศ.

๒๕๔๔ และเปดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และไดปดใน พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปดใน พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปดระดับ ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล เปดหอศิลป

คณะศิลปกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เขารวมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา

และจังหวัดลําปาง รวมเปนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปด ปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานประชาสัมพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปด ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน  สาขางาน

ธุรกิจรับจัดงาน และไดปดในป พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปด ปวส. ประเภทวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร สาขางานคหกรรมการ

โรงแรม
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๑.๑.๒ ขนาดและท่ีตั้ง
ขนาดพื้นท่ี ๘ ไร ๒ งาน ๕๖ ตารางวา
ท่ีตั้ง ๒๗๒ ถ.พหลโยธิน  ต.หัวเวียง อ.เมือง  จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐

๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
๑. ท่ีตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลําปาง ตั้งอยูภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ตามทาง

หลวงแผนดินสายพหลโยธิน ประมาณ ๖๐๒ กม. ตามทางรถไฟประมาณ ๖๒๕ กม. มีเนื้อท่ีประมาณ
๑๒,๕๓๓.๙๖๑ ตร.กม. หรือประมาณ ๗,๘๓๓,๗๒๖ ไร มีพ้ืนท่ีใหญเปนอันดับ ๕ ของภาครองจาก
เชียงใหม ตาก แมฮองสอน และเพชรบูรณ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดขางเคียงถึง ๗ จังหวัด ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพะเยา
ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดแพร และสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดลําพูน
๒. สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดลําปาง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล ๒๖๘.๘๐ เมตร พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนรูปยาวรี

ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง มีภูเขาสูงอยูท่ัวไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใตของ
จังหวัด และในบริเวณตอนกลางของจังหวัดบางสวนมีท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา และตามลักษณะทาง
กายภาพทางดานธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะเปน
แองแผนดินท่ียาวและกวางท่ีสุดในภาคเหนือ เรียกวา “อางลําปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน
๓ ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด เปนท่ีราบสูง ภูเขา และเปนปาคอนขางทึบ อุดมสมบูรณ
ดวยไมมีคา ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอเมืองปาน แจหม วังเหนือ และงาว

บริเวณตอนกลางของจังหวัด เปนท่ีราบและท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา ซึ่งเปนแหลง
เกษตรกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอหางฉัตร เมืองลําปาง เกาะคา แมทะ และสบปราบ

บริเวณตอนใตของจังหวัด เปนปาไมรัง บางสวนเปนทุงหญา ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอเถิน
แมพริก บางสวนของอําเภอเสริมงาม และแมทะ



๔

๓. การทองเท่ียว
๓.๑ ศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัด
จังหวัดลําปาง   เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพในดานการสงเสริมการทองเท่ียว

เพราะมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย ท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตและกิจการงานประเพณี โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะบริการใหนักทองเท่ียวมากมาย ดังนี้

ศักยภาพ รายละเอียด
- ดานการคมนาคม

- ดานท่ีพัก

- สามารถเดินทางไดท้ังทางเครื่องบิน รถไฟและ
ทางรถยนต โดยเฉพาะเสนทางรถยนต สามารถ
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบนไดทุก
จังหวัด
- มีท่ีพักรองรับนักทองเท่ียวไดอยางเพียงพอ ท้ัง
โรงแรม เก็สตเฮาส รีสอรท และ โฮมสเตย

- ดานบริการนําเท่ียว

- ดานรานอาหาร

- ดานขอมูลขาวสาร

- มีบริษัทนําเท่ียวใหบริการนักทองเท่ียว พรอม
มัคคุเทศก
- มีรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด ท้ังอาหาร
พ้ืนบานและอาหารท่ัว ๆ ไป จัดไวบริการใหแก
นักทองเท่ียวเลือกชิมมากมาย
- มีศูนยขอมูลขาวสารใหบริการแกนักทองเท่ียว
คือ ศูนยขอมูลขาวสารการทองเท่ียวในอาคาร
ศาลากลางจังหวัดหลังเกา และศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลนครลําปาง
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๓.๒ แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด
ประเภทแหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร/ศาสนสถาน ทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม
- อุทยานแหงชาติแจซอน
- ศูนยอนุรักษชางไทย
- เข่ือนก่ิวลม
- อุทยานแหงชาติถํ้าผาไท
- อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล
- น้ําตกวังแกว
- อางเก็บน้ําวังเฮือ
- ภูเขาไฟ
- สวนปาทุงเกวียน

- วัดพระธาตุลําปางหลวง
- ภาพเขียนสีกอน
ประวัติศาสตร
ประตูผา
- วัดมอนพระยาแช
- วัดพระธาตุเสด็จ
- วัดศรีรองเมือง
- วัดพระแกวดอนเตา
- วัดเจดียซาว
- วัดพระธาตุจอมปง
- วัดศรีชุม
- ศาลเจาพอประตูผา
- วัดปาฝาง
- วัดอักโขชัยคีรี
- ศาลเจาพอหลักเมือง
- วัดถํ้าพระสบาย
- วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค

- ศูนยศิลปาชีพแมต๋ํา
- หมูบานแกะสลัก (บานหลุก)
- หมูบานทอผาพ้ืนเมือง
- หมูบานกระดาษสา
- โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก
- บานเสานัก

ท่ีมา : www.lampang.go.th
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1.1.4 งบดําเนินการ ประจําปการศึกษา 2556
งบดําเนินการ  หมายถึง คาใชจายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบป ท้ังนี้ไมรวมคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา

งบดําเนินการ จากเงินงบประมาณ ปวช. ปวส. + เงินอุดหนุนการเรียนการสอน + เงินรายได
สถานศึกษา

ลําดับ
ที่

รายการ
รวม

งบดําเนินการ
เงิน

งบประมาณ
เงินอุดหนุนการจัด เงินรายได
การเรียนการสอน สถานศึกษา

1 คาตอบแทน 10,388,150.11 5,047,550.11 3,891,600.00 1,449,000.00

2 คาใชสอย 1,932,791.22 1,136,709.25 500,586.47 295,495.50

3 คาวัสดุ 8,215,847.17 2,650,295.90 3,388,045.92 2,177,505.35

4 คาสาธารณูปโภค 2,526,875.44 1,070,501.52 - 1,456,373.92
รวมงบดําเนินการ 23,063,663.94 9,905,056.78 7,780,232.39 5,378,374.77

ท่ีมา งานวางแผนและงบประมาณ
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๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ.๒๕๔๕ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปจจุบันของศึกษามี ดังนี้

๑.๒.๑ จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ดังแสดงใน
ตารางท่ี ๑.๒ ถึงตารางท่ี ๑.๕

ตารางท่ี ๑.๒ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับช้ัน หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
พาณิชยกรรม พณิชยการ การบัญชี 170 169 209 548

การขาย 80 74 65 219
การเลขานุการ 64 72 88 224
คอมพิวเตอรธุรกิจ 128 117 143 388
ธุรกิจคาปลีก 15 25 19 59
การประชาสัมพันธ 22 30 27 79

ศิลปกรรม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป 24 25 21 70
การออกแบบ 26 33 17 76
เครื่องเคลือบดินเผา 6 9 1 16

คหกรรม คหกรรม ออกแบบเสื้อผา 50 9 7 66
อาหารและโภชนาการ 82 54 62 198
คหกรรมการผลิต 0 0 8 8
คหกรรมเพ่ือการโรงแรม 40 41 0 81

รวม 707 658 667 2,032
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 รวม
บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 188 169 357

การตลาด การตลาด 147 106 253
การเลขานุการ การเลขานุการ 45 36 81
คอมพิวเตอรธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 40 38 78

การพัฒนาโปรแกรม 21 25 46
การจัดการธุรกิจ
คาปลีก

การจัดการธุรกิจ
คาปลีก 14 12 26

คหกรรม เทคโนโลยีผาและ
เครื่องแตงกาย

การตัดเย็บเสื้อผา
สตรีข้ันสูง 21 14 35

อาหารและ
โภชนาการ

การประกอบอาหาร 50 34 84

การบริหารงาน
คหกรรมศาสตร

การจัดการคหกรรม
การโรงแรม 31 12 43

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 51 38 89

ศิลปกรรม คอมพิวเตอรกราฟก คอมพิวเตอรกราฟก 14 0 14
รวม 622 484 1,106

ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ท่ีมา : งานทะเบียน



๙

ตารางท่ี ๑.๓ จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

ผูบริหาร/แผนกวิชา จํานวน
(คน)

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

ขา
รา

ชก
าร

พน
ักง

าน
ฯ

อัต
รา

จา
ง

ชา
ย

หญ
ิง

ป.เ
อก

ป.โ
ท

ป.ต
รี

ต่ํา
กว

า

คร
ูคศ

.๑

ชํา
นา

ญก
าร

ชํา
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

ฝายผูบริหาร ๕ 5 - - 2 3 1 4 - - - 1 4
แผนกวิชาพ้ืนฐาน 21 10 2 9 6 15 - 7 14 - - 6 4
แผนกวิชาคหกรรม 17 17 - - - 17 - 3 14 - - 12 5
แผนกวิชาศิลปกรรม 10 7 - 3 6 4 - 1 9 - - 1 6
แผนกวิชาพาณิชยกรรม 46 35 1 10 7 39 - 28 18 - - 25 10

รวม 99 74 3 22 21 78 1 43 55 - - 45 29

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2556
ท่ีมา : งานบุคลากร



๑๐

ตารางท่ี ๑.๔ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิ
การศึกษา

ขอ
งานตามโครงสราง
บริหารสถานศึกษา

จํานวน
(คน)

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ขา
รา

ชก
าร

ก.พ
.

ลูก
จา

งป
ระ

จํา

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว

ชา
ย

หญิ
ง

ม.ต
นห

รือ
ต่ํา

กว
า

ม.ป
ลา

ย/
ปว

ช.

ปว
ส./

อน
ุปร

ิญญ
า

ปร
ิญญ

าต
รี

สูง
กว

าป
ริญ

ญา
ตร

ี

๑ งานบริหารท่ัวไป 3 3 3
๒ งานบุคลากร 1 1 1
๓ งานการเงิน 1 1 2 1 1
๔ งานบัญชี 1 1 1
๕ งานพัสดุ 1 1 2 2
๖ งานอาคารสถานท่ี 5 11 14 2 16
๗ งานทะเบียน 2 2 2
๘ งานประชาสัมพันธ 1 1 1

๙ งานวางแผนและ
งบประมาณ

1 1 1

๑๐
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ

๑๑
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

๑๒ งานศูนยขอมูล
สารสนเทศ

2 1 1 2

๑๓ งานความรวมมือ

๑๔
งานสงเสริมผลิตผล
การคาและประกอบ
ธุรกิจ



๑๑

ขอ
งานตามโครงสราง
บริหารสถานศึกษา

จํานวน
(คน)

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ขา
รา

ชก
าร

ก.พ
.

ลูก
จา

งป
ระ

จํา

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว

ชา
ย

หญิ
ง

ม.ต
นห

รือ
ต่ํา

กว
า

ม.ป
ลา

ย/
ปว

ช.

ปว
ส./

อน
ุปร

ิญญ
า

ปร
ิญญ

าต
รี

สูง
กว

าป
ริญ

ญา
ตร

ี

๑๕
งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

1 1 1

๑๖ งานครูท่ีปรึกษา

๑๗ งานปกครอง 1 1 1

๑๘
งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน

๑๙
งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

1 1 1

๒๐ งานสวัสดิการนักเรียน 2 2 1 1

๒๑
งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน

1 1 1

๒๒ งานวัดผลประเมินผล 1 1 1

๒๓
งานวิทยบริการและ
หองสมุด

2 2 1 1

๒๔
งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

๒๕
งานสื่อการเรียนการ
สอน

1 1 1

รวมท้ังหมด 41 1 6 34 16 25 24 15 2

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2556
ท่ีมา : งานบุคลากร



๑๒

๑.๓ ระบบโครงสรางการบริหาร

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศิรวินันทน  ศุภชนานันท

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร
นางสาววารี ชีวะเจริญ

หัวหนางานอาคารสถานที่
นางสาวศิวนาถ  พ่ึงคง

หัวหนางานพัสดุ
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร

หัวหนางานบัญชี
นางดวงพร มีสมบัติ

หัวหนางานการเงิน
นางบุษบา ครอบครอง

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
นายปณิทัต  ล้ีจินดา

หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางอัญจนา  โพธิ์อยู

หัวหนางานบุคลากร
นางประณิตา  ศรีสมุทร

หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางดวงทอง รูปดี

หัวหนางานทะเบียน
นางพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

สาขาวิชาทักษะชีวิตและสาขาวิชาชีพ
 หัวหนาสาขาวิชาทักษะชีวิต
 หัวหนาสาขาวิชาบริหารงาน

คหกรรมศาสตร
 หัวหนาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 หัวหนาสาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ
 หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี
 หัวหนาสาขาวิชาเลขานุการ
 หัวหนาสาขาวิชาการตลาด
 หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
 หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

คาปลีก
 หัวหนาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ
 หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
 หัวหนาสาขาวิชาวิจิตรศิลป
 หัวหนาสาขาวิชาออกแบบ
 หัวหนาสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
 หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

นางรจนา เฉลิมชัย

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

นางสาวอัมรา ศิริประยงค

หัวหนางานโครงการพิเศษและ การ
บริการชุมชน

นายจาตุรนต บริจินดา

หัวหนางานปกครอง
นายกฤษณะ เฉลิมชัย

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นางสาวจงกล นันทพล

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ

หัวหนางานวัดผลประเมินผล
นางสาวจําแรง วงศฟู

หัวหนางานวิทยบริการและ
หองสมุด

นางพัชรินทร ขุมนาค

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางปภัสสร อินทโสตถิ

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ

นางสาวจิตตใส แกวบุญเรือง

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวแพรวพรรณ  สิทธิวีระกุล

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคา
และประกอบธุรกิจ

นางศิริลักษณ  วิภาศรีนิมิต

หัวหนางานความรวมมือ
นางสาวอานีสรา  โศภนะศุกร

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นางชญานันทน ธิราช

หัวหนางานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นางอารีรัตน พุทธวงศ

งานควบคุมภายใน
นางอัญชนา  เหมวงศกุล

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายวิเชียร  เปยปลูก

หัวหนางานสื่อการเรียน
การสอน

นายนิพนธ  รองพืช



๑๓

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา

ผลงานรางวัลประจําป 2556
ประเภทสถานศึกษา

ลําดับท่ี รางวัลท่ีไดรับ สถานท่ีจัด/หนวยงาน
1 รางวัลชมเชย สถานศึกษาพระราชทาน

ประจําปการศึกษา 2556 ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลงานรางวัลประจําป 2556
ประเภท ผูบริหาร และครู

ลําดับท่ี รางวัลท่ีไดรับ ผูไดรับรางวัล สถานท่ีจัด/หนวยงาน
1 รางวัลชนะเลิศ การประกวด

การจัดสถานท่ีเรียนรู
เทคโนโลยีเฉพาะทาง
“หองปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

นายประยุทธ ภาคบุญ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

2 รางวัลชนะเลิศ การประกวด
บรรยายธรรม หัวขอปฏิบัติ
พอเพียงไดใจเปนสุข

นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ วัดพระธาตุแชแหง
จ.นาน

3 รางวัลพระราชทานเสาเสมา
ธรรมจักรจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดย
เปนรางวัลท่ีมอบใหแกผูทํา
คุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ประเภท
สงเสริมการเผยแพร
พระพุทธศาสนา สาขา
เผยแพรพระพุทธสาสนาใน
ประเทศ

นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ กรมการศาสนา งาน
สัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชาโลก
ประจําป พ.ศ.2556
ณ พลับพลามณฑล
พิธีทองสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร



๑๔

ลําดับท่ี รางวัลท่ีไดรับ ผูไดรับรางวัล สถานท่ีจัด/หนวยงาน
4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทบุคคลท่ัวไป
โครงการ “ชวนนองอาน
ผาน 100 หนังสือดีเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.
2556

นางกีรติกาญน  มาอยูวัง

6 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประเภทผูบริหาร

1.นายวิเชียร เปยปลูก
2.นางสาววารี  ชีวะเจริญ
3.นางสาวศิรวินันทน
ศุภชนานันท

คุรุสภา

7 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประเภทครู

1.นางสาวจําแรง  วงศฟู
2.นายจิรศักดิ์  คลุมดวง
3.นางพัชรินทร  มีทรัพย
4.นางกมลวรรณ  โลหิต-
กาญจน
5.นางมรรษณา  จัดดี
6.นางกีระติกาญจน  มาอยูวัง
7.นางพิชยา  เรือนบุรี
8.นางสาวเกษวรางค  พาน-
ประเสริฐ
9.นางสาวรุงนภา  ยืนยง-
วนานนทน
10.นางสาวพัชรา พรหม-
สาขา ณ สกลนคร
11.นางสาวศิวนาถ  พ่ึงคง
12.นางอารีรัตน  พุทธวงค
13.นางสาววัลลา ทศไนยธาดา
14.นางสาวอานีสรา โศภนะ-
ศุกร
15.นายไตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน
16.นางสาวอัยยกรณ  พันธุ-
จินา
17.นางสาวณฐนันธ  พิริยะ-
ธนาธรรม
18.นางสาวศิริพร ไชยรุงเรือง

คุรุสภา



๑๕

ลําดับท่ี รางวัลท่ีไดรับ ผูไดรับรางวัล สถานท่ีจัด/หนวยงาน
8 ครูผูสอนดีเดน ประจําป

2556
1.นายพินิจ  นครพันธุ
2.นางสาวจําแรง  วงศฟู
3.นายไตรสิทธิ์  สิงหภิวัฒน
4.นายวิญู   คงฉิม
5.นางสาวจิตตใส แกวบุญเรือง
6.นางอังคณา  สอนลาย
7.นางกีระติกาญจน มาอยูวัง
8.นายกฤษณะ  เฉลิมชัย

คุรุสภา



ตอนที่ ๒
การดําเนินงานของสถานศึกษา

๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา
ปรัชญา
คุณธรรมนําหนา  พัฒนาวิชาชีพ
Leading in Ethics and Developing Vocational Skills.
วิสัยทัศน
เปนผูนําแหงภูมิภาคในการจัดการอาชีวศึกษา
Leadership of the region in Vocational Education Management.
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
To qualify the teaching and learning methods of vocational education to

international standard.
๒. สรางภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ และการใหบริการวิชาชีพ

แกชุมชนและสังคม
To build a network of cooperation partners in vocational education, and

provide vocational services to the communities.
๓. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหการพัฒนาอยางตอเนื่อง
To promote and support the personals to have continuous improvement.
๔. สงเสริมใหมีการวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ
To facilitate the research works, create innovations and develop a knowledge

for vocational development.
๕. สรางโอกาสใหผูเรียนและผูสนใจในการฝกทักษะสมรรถนะและความรูทางวิชาชีพเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต ในสังคมโลกาภิวัตน
To provide opportunities for students and other people who interested in

practicing the vocational capability skills and vocational knowledge for long-life
education in globalization societies.



๑๗

เปาประสงคของสถานศึกษา
ผูเรียนมีคุณลักษณะ L.V.C
L = Lusted Life ชีวิตใส
V = Virtuous Mind ใจสวาง
C = Civilized Life พลเมืองดี

๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้

ดาน เปาหมายความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการ

พัฒนา
คุณภาพผูเรียน ๑.เพ่ือสรางผูเรียนใหมีศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ

๒.เพ่ือสรางผูเรียนใหมีความสามารถในเชิงแขงขัน
๓.เพ่ือสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

๑.Young Blood
๒.อิคคิวซัง
๓.มาไม

คุณภาพครู ๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสอน
๒.เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๓.เพ่ือสรางคานิยมท่ีดีงามในครู

๑.ครูโดราเอมอน
๒.มาไม

คุณภาพการ
บริหารจัดการ

๑.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารใหไดมาตรฐาน
๒.เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเปน
ประโยชน
๓.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

๑.ประดูบาน

คุณภาพแหลง
เรียนรู

๑.เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาดานอาชีพ
๒.สงเสริมการตอยอดองคความรูพัฒนาทักษะอาชีพ

๑.วิทยาลัยนาอยู
๒.Vocational
Pizzazz Center



๑๘

๒.๓ มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึง

กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ

๒.๓.๑ ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา

๑. มาตรการไมอนุญาตใหนักเรียน
ระดับปวช. ออกนอกสถานศึกษา
กอนเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒.ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณ
ทางเขาออกวิทยาลัย และใน
บริเวณท่ีเปนจุดอับหรือพ้ืนท่ีเสี่ยง
๓.ติดตั้งตูแดงของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปางไว บริเวณ
ประตดูานหนาวิทยาลัย

๑.เพ่ือปองกันไมใหนักเรียน
ระดับปวช.ออกไปนอก
สถานศึกษา แกปญหาการ
ทะเลาะวิวาท ม่ัวสุมตามหอพัก
บานเชาและสวนสาธารณะ
๒.เพ่ือเปนการปองปรามและ
บันทึกเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน
เก็บไวเปนหลักฐาน
๓.เพ่ือใหมีตํารวจสายตรวจมา
ดูแลความเรียบรอยหนา
วิทยาลัย ในชวงเวลานักเรียน
นักศึกษาเลิกเรียน

๒.๓.๒ ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท

๑. แตงตั้งครูปกครองประจํา
สาขาวิชา
๒.แตงตั้งครูท่ีปรึกษาประจํา
นักเรียนนักศึกษาทุกกลุม
๓.สรางเครือขายและประสาน
ความสัมพันธกับครูปกครองของ
สถานศึกษาอ่ืน ท้ังของภาครัฐและ
เอกชน

๑.เพ่ือดูแล ปกครอง แกปญหา
และพัฒนาวินัยใหแกนักเรียน
นักศึกษาในสาขาวิชาท่ี
รับผิดชอบ
๒.เพ่ืออบรมสั่งสอน ดูแล
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแก
นักเรียนนักศึกษา
๓.เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ชวยเหลือกัน สอดสองดูแล
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของ
นักเรียนนักศึกษา



๑๙

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ
๒.๓.๓ ความเสี่ยงดาน
สิ่งเสพติด

๑.รณรงคสรางภูมิคุมกันดานยา
เสพติด
๒.คัดกรองเพ่ือคนหาผูใชสารเสพ
ติด
๓.ปองปราบ ตรวจคน สุมตรวจ
ปสสาวะเพ่ือปรามการเก่ียวของ
กับสารเสพติดในสถานศึกษา
๔.แกไข บําบัดผูเสพ ผูติดสารเสพ
ติด
๕.ดูแล ติดตาม กํากับ การใชชีวิต
การเรียน เพ่ือใหภาวะจิตใจ
เขมแข็ง

๑.ผูคายาเสพติดไมมีปรากฏใน
วิทยาลัย
๒.ผูเสพไดรับการบําบัด ลด ละ
เลิกเสพในท่ีสุด
๓.เปนสถานศึกษาสีขาว

๒.๓.๔ ความเสี่ยงดานสังคม
เชน การตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร , โรคเอดส

๑.จัดทําโครงการ (Up to Me)
ปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึง
ประสงค
๒.จัดทําโครงการ (STOP TEEN
MOM) หยุดคุณแมวัยใส
๓.จัดทําโครงการปองกัน
ปลอดภัยหางไกลเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

๑.นักเรียนนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาของการแพร
ระบาดของโรคเอดสและการ
ปองกัน
๒.นักเรียนนักศึกษาทราบขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับโรคเอดสและ
รวมมือเผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนเพ่ือเสริมสราง
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับโรคเอดส
๓.นักเรียนนักศึกษามีความรูใน
การปองกันโรคเอดส เขาใจเรื่อง
เพศและปฏิบัติตนในเรื่องความ
รักใหเหมาะสมกับวัย



๒๐

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ
๒.๓.๕ ความเสี่ยงดานการ
พนันและการม่ัวสุม

๑. มาตรการไมอนุญาตใหนักเรียน
ระดับปวช. ออกนอกสถานศึกษา
กอนเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒. แตงตั้งครูปกครองประจํา
สาขาวิชา
๓.แตงตั้งครูท่ีปรึกษาประจํา
นักเรียนนักศึกษาทุกกลุม
๔.สรางเครือขายและประสาน
ความสัมพันธกับครูปกครองของ
สถานศึกษาอ่ืน ท้ังของภาครัฐและ
เอกชน
๕.ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณ
ทางเขาออกวิทยาลัย และใน
บริเวณท่ีเปนจุดอับหรือพ้ืนท่ีเสี่ยง
๖.ติดตั้งตูแดงของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปางไว บริเวณ
ประตดูานหนาวิทยาลัย

๑.เพ่ือปองกันไมใหนักเรียน
ระดับปวช.ออกไปนอก
สถานศึกษา แกปญหาการ
ทะเลาะวิวาท ม่ัวสุมตามหอพัก
บานเชาและสวนสาธารณะ
๒.เพ่ือดูแล ปกครอง แกปญหา
และพัฒนาวินัยใหแกนักเรียน
นักศึกษาในสาขาวิชาท่ี
รับผิดชอบ
๓.เพ่ืออบรมสั่งสอน ดูแล
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแก
นักเรียนนักศึกษา
๔.เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ชวยเหลือกัน สอดสองดูแล
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของ
นักเรียนนักศึกษา
๕.เพ่ือเปนการปองปรามและ
บันทึกเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน
เก็บไวเปนหลักฐาน
๖.เพ่ือใหมีตํารวจสายตรวจมา
ดูแลความเรียบรอยหนา
วิทยาลัย ในชวงเวลานักเรียน
นักศึกษาเลิกเรียน



๒๑

๒.๔ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก
๑. สถานศึกษา ควรสงเสริมผูเรียน ไดจัดทํา
ผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ
ของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชนในระดับจังหวัด
ชุมชน ระดับภาค และระดับชาติ มากข้ึน โดยหา
แหลงเงินทุนสนับสนุนจากชุมชน ทองถ่ิน  หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน   พรอมท้ัง
จัดหาเวทีเพ่ือนําเสนอผลงานหรือเขารวมการ
แขงขันตาง ๆ

สถานศึกษาไดจัดทําการจัดใหมีการสงเสริมให
นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาจัดทําสิ่งประดิษฐ
และโครงงานวิชาชีพ เขาแขงขันในเวทีตาง ๆ
จากงบประมาณท่ีตนสังกัดจัดสรร

๒.สถานศึกษา  ควรสงเสริมครูผูสอน ไดพัฒนา
ตอยอดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูท่ีนําไปใช
ประโยชน ในระดับจังหวัด ชุมชน ระดับภาค
และระดับชาติ มากข้ึน รวมท้ังหาแหลงเงินทุน
สนับสนุน จากภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน

สถานศึกษาเชิญชวนใหคณะครูและบุคลากร
จัดทํางานวิจัย และสิ่งประดิษฐทุกสาขาวิชา

๓. สถานศึกษา  ควรจัดทําแผนโครงการ/
กิจกรรมใหผูเรียนไดออกใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน ให
ครบทุกสาขางาน และครบทุกประเด็น

สถานศึกษาไดจัดใหมีกิจกรรมการบริการ
วิชาชีพของผูเรียนตอชุมชนทุกภาคเรียน



๒๒

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
๑. ควรพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคานิยมท่ีดีงาม มี
บุคลิกภาพเหมาะสม เชน แตงกายใหถูกตองตาม
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เรื่อง
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง

มีระบบครูท่ีปรึกษา (คป.๐๑-๐๕)
• คป.๐๑ ประวัติ รูปถาย นักเรียน นักศึกษา

แผนท่ีบานผูปกครอง
• คป.๐๒ แบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับนักเรียน
นักศึกษา
• คป.๐๓ แบบบันทึกรายงานเก่ียวกับผูปกครอง
นักเรียน นักศึกษา
• คป.๐๔ บันทึกกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer
Group)
• คป.๐๕ แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานครู
ท่ีปรึกษา

๒.ในการทําหลักสูตร DVT รวมกับ Big C เปนสิ่ง
ท่ีดีมากและนาจะดําเนินการเชนนี้กับสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน

สงเสริมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

๓.ในการทํางบประมาณเก่ียวกับการจัดซื้อวัสดุ
ฝกสําหรบการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม ตองมีความเหมาะสมของ
งบดําเนินการ และวัสดุฝก อยางถูกตอง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกงาน ทุก
โครงการ

๔.กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสามารถประกอบอาชีพ
และหารายไดใหกับผูสําเร็จการศึกษาได

- SALE Model
- ศูนยบมเพาะ
- โครงการหารายไดระหวางเรียน

๕.ควรดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตองผาน
ผูรับผิดชอบหลักแลวกระจายสูสาขาวิชา

เขียนข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Job Description)

๖.ครูและผูเรียน บุคลากรเปนผูมีความรูดานวิจัย
และแหลงคนควาไดมากข้ึน

-วิจัยในชั้นเรียน
-วิจัยของนักศึกษา
-วิจัยวิชาโครงการ/โครงงานวิทย/วิชาสัมมนา



๒๓

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
๗.การจัดทําแผนพัฒนาใหสอดรับกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา

-กําหนดแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา

๘.การรวบรวมผลงานวิจัย นวัตกรรม ของคร-ู
นักเรียนทุกสาขาวิชาอยางครบถวน

-วิจัยในชั้นเรียน
-วิจัยของนักศึกษา
-วิจัยวิชาโครงการ/โครงงานวิทย/วิชาสัมมนา

๙.การพัฒนาการใหบริการหองสมุดมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในดานปริมาณหนังสือท่ีจัด
เพ่ิมข้ึนทุกป

พัฒนาระบบงานหองสมุด

๑๐.การสงเสริมการจัดทําผลงานวิจัยในภาพรวม
ของสถาบัน เพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนด
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจะสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการขององคกร

- แตงตั้งทีมงานในดานการทําวิจัยสถาบัน



๒๔

ตอนที่ ๓
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป

สาขางาน ระดับ
ช้ัน

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียน
ท้ังหมด

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ข้ึนไป

จํานวน รอยละ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การบัญชี ปวช.๑ 170 8 162 160 98.77

ปวช.๒ 169 5 164 164 100.00
ปวช.๓ 209 1 208 208 100.00

รวม/เฉลี่ย 548 14 534 532 99.63
การตลาด ปวช.๑ 80 9 71 63 88.73

ปวช.๒ 74 3 71 61 85.92
ปวช.๓ 65 0 65 62 95.38

รวม/เฉลี่ย 219 12 207 186 89.86
การเลขานุการ ปวช.๑ 64 4 60 48 80.00

ปวช.๒ 72 3 69 64 92.75
ปวช.๓ 88 2 86 83 96.51

รวม/เฉลี่ย 224 9 215 195 90.70
คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.๑ 128 6 122 110 90.16

ปวช.๒ 117 3 114 106 92.98
ปวช.๓ 143 2 141 140 99.29

รวม/เฉลี่ย 388 11 377 356 94.43
การจัดการธุรกิจคาปลีก ปวช.๑ 15 4 11 11 100.00

ปวช.๒ 25 2 23 22 95.65
ปวช.๓ 19 3 16 16 100.00

รวม/เฉลี่ย 59 9 50 49 98.00



๒๕

สาขางาน ระดับ
ชั้น

จํานวน
ผูเรียนที่

ลงทะเบียน
ทั้งหมด

จํานวน
ผูเรียนที่

ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนที่มี
อยูจริง

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐
ขึ้นไป

จํานวน รอยละ

การประชาสัมพันธ ปวช.๑ 22 3 19 16 84.21
ปวช.๒ 30 4 26 22 84.62
ปวช.๓ 27 2 25 25 100.00

รวม/เฉลี่ย 79 9 70 63 90.00
วิจิตรศิลป ปวช.๑ 24 1 23 16 69.57

ปวช.๒ 25 1 24 22 91.67
ปวช.๓ 21 0 21 17 80.95

รวม/เฉลี่ย 70 2 68 55 80.88
การออกแบบ ปวช.๑ 26 1 25 24 96.00

ปวช.๒ 33 3 30 29 96.67
ปวช.๓ 17 1 16 16 100.00

รวม/เฉลี่ย 76 5 71 69 97.18
ศิลปกรรมเซรามิก ปวช.๑ 6 2 4 1 25.00

ปวช.๒ 9 1 8 7 87.50
ปวช.๓ 1 0 1 1 100.00

รวม/เฉลี่ย 16 3 13 9 69.23
แฟชั่นสิ่งทอ ปวช.๑ 50 18 32 31 96.88

ปวช.๒ 9 3 6 6 100.00
ปวช.๓ 7 0 7 7 100.00

รวม/เฉลี่ย 66 21 45 44 97.78
อาหารและโภชนาการ ปวช.๑ 82 7 75 67 89.33

ปวช.๒ 54 3 51 46 90.20
ปวช.๓ 62 0 62 62 100.00

รวม/เฉลี่ย 198 10 188 175 93.09
คหกรรมการผลิต ปวช.๑ 0 0 0 0 0.00

ปวช.๒ 0 0 0 0 0.00
ปวช.๓ 8 0 8 8 100.00

รวม/เฉลี่ย 8 0 8 8 100.00
คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช.๑ 40 4 36 36 100.00

ปวช.๒ 41 2 39 38 97.44
ปวช.๓ 0 0 0 0 0.00

รวม/เฉลี่ย 81 6 75 74 98.67
รวม/เฉลี่ยระดับปวช. 2,032 111 1,921 106 94.482
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สาขางาน ระดับ
ช้ัน

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียน
ท้ังหมด

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ข้ึนไป

จํานวน รอยละ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
การบัญชี ปวส.๑ 188 6 182 181 99.45

ปวส.๒ 169 2 167 167 100.00
รวม/เฉลี่ย 357 8 349 348 99.71

การตลาด ปวส.๑ 147 17 130 118 90.77
ปวส.๒ 106 3 103 102 99.03

รวม/เฉลี่ย 253 20 233 220 94.42
การเลขานุการ ปวส.๑ 45 4 41 41 100.00

ปวส.๒ 36 0 36 36 100.00
รวม/เฉลี่ย 81 4 77 77 100.00

การพัฒนาเว็บเพจ ปวส.๑ 40 2 38 38 100.00
ปวส.๒ 38 0 38 38 100.00

รวม/เฉลี่ย 78 2 76 76 100.00
การพัฒนาโปรแกรม ปวส.๑ 21 2 19 19 100.00

ปวส.๒ 25 0 25 25 100.00
รวม/เฉลี่ย 46 2 44 44 100.00

การจัดการธุรกิจคาปลีก ปวส.๑ 14 1 13 13 100.00
ปวส.๒ 12 0 12 12 100.00

รวม/เฉลี่ย 26 1 25 25 100.00
การตัดเย็บเสื้อผาสตรี
ข้ันสูง

ปวส.๑ 21 1 20 20 100.00
ปวส.๒ 14 0 14 13 92.86

รวม/เฉลี่ย 35 1 34 33 97.06
การประกอบอาหาร ปวส.๑ 50 3 47 46 97.87

ปวส.๒ 34 4 30 30 100.00
รวม/เฉลี่ย 84 7 77 76 98.70

การจัดการคหกรรม
การโรงแรม

ปวส.๑ 31 5 26 22 84.62
ปวส.๒ 12 2 10 10 100.00

รวม/เฉลี่ย 43 7 36 32 88.89
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.๑ 51 0 51 51 100.00

ปวส.๒ 38 1 37 37 100.00
รวม/เฉลี่ย 89 1 88 88 100.00
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สาขางาน ระดับ
ช้ัน

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ลงทะเบียน
ท้ังหมด

จํานวน
ผูเรียนท่ี

ออก
กลางคัน

จํานวน
ผูเรียนท่ีมี
อยูจริง

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ข้ึนไป

จํานวน รอยละ

คอมพิวเตอรกราฟก ปวส.๑ 14 0 14 14 100.00
ปวส.๒ 0 0 0 0 0.00

รวม/เฉลี่ย 14 0 14 14 100.00
รวม/เฉลี่ยระดับปวส. 1,106 53 1,053 1,033 98.10
รวม/เฉลี่ยท้ังหมด 3,138 163 2,975 2,849 90.79

รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป มีคาเทากับรอยละ 90.79

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดีมาก รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕
ดี รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ๔

พอใช รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๓
ตองปรับปรุง รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ ๑



๒๘

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน

เครื่องมือท่ี
ใชประเมิน

จํานวนท่ีตอบกลับ

จํานวนของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนท่ีมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐

รอยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนท่ีมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐

สถาน
ประกอบการ

ชุมชน สถาน
ประกอบการ

ชุมชน สถาน
ประกอบการ

ชุมชน

แบบประเมิน 60 5 60 5 100.00 100.00

รอยละของสถานประกอบการและบุคคลในชุมชนท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ 100 เม่ือเทียบกับขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓) ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒) ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๑) ๑



๒๙

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร

จํานวนเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

รอยละ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี 206 206 100.00
- สาขาวิชาการตลาด 62 55 88.71
- สาขาวิชาการเลขานุการ 83 82 98.80
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 142 133 93.66
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 26 26 100.00
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 16 16 100.00

รวม 535 518 96.82
2.ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผา 7 7 100.00
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 60 59 98.33
- สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 8 8 100.00

รวม 75 74 98.67
3.ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป 19 19 100.00
- สาขาวิชาการออกแบบ 16 16 100.00
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 0 0 0.00

รวม 35 35 100.00
รวม ปวช. 645 627 97.21
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา

จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร

จํานวนเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

รอยละ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี 165 163 98.79
- สาขาวิชาการตลาด 100 81 81.00
- สาขาวิชาการเลขานุการ 35 33 94.29
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 61 59 96.72
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 10 4 40.00

รวม 371 340 91.64
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขาวิชาการตัดเย็บชั้นสูง 13 12 92.31
- สาขาวิชาการประกอบอาหาร 32 23 71.88
- สาขาวิชาธุรกิจงานประดิษฐ 9 9 100.00

รวม 54 44 81.48
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36 7 19.44

รวม 36 7 19.44
รวม ปวส.๒ 461 391 84.82

รวมท้ังหมดเฉลี่ย 1,106 1,018 92.04

รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา มีคารอยละ 92.04

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดีมาก รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕



๓๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕
ดี รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ๔

พอใช รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๓
ตองปรับปรุง รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ ๑

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป

สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
ผูเรียนที่

ลงทะเบียน
เขา

ทดสอบ

วิชา
พ้ืนฐาน

ความรูพ้ืนฐาน
ประเภทวิชา

จํานวน
ผูเรียนที่มี

ผลการสอน
ผานทั้ง ๒

วิชา

รอยละ
ผาน

เกณฑ รอยละ ผาน
เกณฑ รอยละ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี 210 175 83.33 181 86.19 157 74.76

- สาขาวิชาการตลาด 58 26 44.83 22 37.93 15 25.86

- สาขาวิชาการเลขานุการ 78 50 64.10 44 56.41 36 46.15

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 138 91 65.94 75 54.35 64 46.38

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 18 5 27.78 3 16.67 3 16.67

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 26 18 69.23 10 38.46 9 34.62

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผา 7 5 71.43 6 85.71 5 71.43

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 59 28 47.46 37 62.71 24 40.68

- สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 8 6 75.00 5 62.50 5 62.50

ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป 15 8 53.33 12 80.00 8 53.33

- สาขาวิชาการออกแบบ 14 11 78.57 11 78.57 10 71.43

- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม ปวช. 632 423 66.93 406 64.24 336 53.16



๓๒

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป มีคารอยละ 53.16

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

พอใช รอยละ ๔๕ - ๕๔.๙๙ ๓

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก รอยละ ๖๕ ข้ึนไป ๕
ดี รอยละ ๕๕ – ๖๔.๙๙ ๔

พอใช รอยละ ๔๕ - ๕๔.๙๙ ๓
ตองปรับปรุง รอยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๓๕ ๑



๓๓

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางาน จํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเขาทดสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ
ผานเกณฑ รอยละ

การบัญชี 210 141 67.14
การขาย 58 21 36.21
การเลขานุการ 78 41 52.56
คอมพิวเตอรธุรกิจ 138 86 62.32
ธุรกิจคาปลีก 18 5 27.78
การประชาสัมพันธ 26 13 50.00
ตัดเย็บเสื้อผา 7 4 57.14
อาหารและโภชนาการ 59 21 35.59
คหกรรมการผลิต 8 3 37.50
วิจิตรศิลป 15 5 33.33
การออกแบบ 14 7 50.00
เครื่องเคลือบดินเผา 1 0 0.00

รวม ปวช. 632 347 54.91

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ มีคารอยละ 54.91
ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
พอใช รอยละ ๔๕ - ๕๔.๙๙ ๓

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก รอยละ ๖๕ ข้ึนไป ๕
ดี รอยละ ๕๕ – ๖๔.๙๙ ๔

พอใช รอยละ ๔๕ - ๕๔.๙๙ ๓
ตองปรับปรุง รอยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๓๕ ๑



๓๔

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

ยกเวนการประเมินตัวบงชี้ท่ี ๑.๖ ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
อาชีวศึกษา เรื่องการประเมินคุณภายภายในอาชีวศึกษาตามตัวบงชี้ท่ี ๑.๖ ของมาตรฐานท่ี ๑ ในป
การศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

ตัวบงช้ี ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

ระดับช้ัน/สาขางาน
จํานวนผูเรียนแรกเขา

ของรุนนั้น

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาจากผูเรียน

แรกเขาของรุน
รอยละ

ระดับช้ัน ปวช.
การบัญชี 226 201 88.94
การตลาด 90 57 63.33
การเลขานุการ 110 76 69.09
คอมพิวเตอรธุรกิจ 167 134 80.24
ธุรกิจคาปลีก 28 15 53.57
การประชาสัมพันธ 39 24 61.54
ออกแบบเสื้อผา 9 7 77.78
อาหารและโภชนาการ 96 56 58.33
คหกรรมการผลิต 15 8 53.33
วิจิตรศิลป 41 15 36.59
การออกแบบ 39 16 41.03
เครื่องเคลือบดินเผา 5 0 0.00

รวม ปวช. 865 609 70.40



๓๕

ระดับช้ัน/สาขางาน จํานวนผูเรียนแรก
เขาของรุนนั้น

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาจากผูเรียน

แรกเขาของรุน
รอยละ

ระดับช้ัน ปวส.
- การบัญชี 176 161 91.48
- การตลาด 117 94 80.34
- การเลขานุการ 36 35 97.22
- การพัฒนาเว็บเพจ 37 33 89.19
- การพัฒนาโปรแกรม 27 25 92.59
- ธุรกิจคาปลีกเฉพาะอยาง 8 7 87.50
- ธุรกิจคาปลีกทั่วไป 6 2 33.33
- การตัดเย็บเสื้อผาสตรีชั้นสูง 15 12 80.00
- การประกอบอาหาร 39 31 79.49
- การจัดการงานคหกรรมการโรงแรม 17 9 52.94
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 48 35 72.92

รวม ปวส. 526 444 84.41
รวมเฉลี่ย 1,391 1,013 72.83

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา มีคาเทากับ 72.83

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ดี ๔

เกณฑการตัดสิน
เกณฑการตัดสิน ระดับคุณภาพ คาคะแนน

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ดีมาก ๕
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ดี ๔
รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ พอใช ๓
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ตองปรับปรุง ๒

ต่ํากวารอยละ ๕๐ ตองปรับปรุงเรงดวน ๑



๓๖

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน ๑ ป

ระดับ ปวช.

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา

ผูไดงานทําภายใน
๑ ป

ผูประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป

ผูศึกษาตอภายใน
๑ ป

รวมผูไดงานทํา
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาตอ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

การบัญชี 148 4 2.70 1 0.68 143 96.62 148.00 100.00

การตลาด 71 10 14.08 0 0 61 85.92 71.00 100.00

การเลขานุการ 89 8 8.99 0 0 80 89.89 88.00 98.88

คอมพิวเตอรธุรกิจ 101 8 7.92 0 0 93 92.08 101.00 100.00

การประชาสัมพันธ 24 7 29.17 0 0 17 70.83 24.00 100.00

การจัดการธุรกิจคาปลีก 11 1 9.09 0 0 10 90.91 11.00 100.00

วิจิตรศิลป 20 0 0.00 0 0 20 100.00 20.00 100.00

การออกแบบ 24 6 25.00 0 0 18 75.00 24.00 100.00

เครื่องเคลือบดินเผา 5 0 0.00 0 0 5 100.00 5.00 100.00

ตัดเย็บเสื้อผา 69 50 72.46 0 0 19 27.54 69.00 100.00

อาหารและโภชนาการ 53 8 15.09 0 0 45 84.91 53.00 100.00

คหกรรมการผลิต 12 2 16.67 0 0 10 83.33 12.00 100.00

รวม ปวช. 627 104 16.59 1 0 521 83.09 626.00 99.84



๓๗

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา

ผูไดงานทําภายใน
๑ ป

ผูประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป

ผูศึกษาตอภายใน
๑ ป

รวมผูไดงานทํา
ประกอบอาชีพและ

ศึกษาตอ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

การบัญชี 192 65 33.85 0.00 0.00 126 65.63 191.00 99.48

การตลาด 101 46 45.54 0.00 0.00 54 53.47 100.00 99.01

การเลขานุการ 33 12 36.36 0.00 0.00 21 63.64 33.00 100.00

คอมพิวเตอรธุรกิจ 73 28 38.36 0.00 0.00 45 61.64 73.00 100.00

การจัดการธุรกิจคาปลีก 20 20 100.00 0.00 0.00 0 0.00 20.00 100.00

เทคโนโลยีการตัดเย็บ
เสื้อผา

19 13 68.42 0.00 0.00 6 31.58 19.00 100.00

อาหารและโภชนาการ 37 32 86.49 0.00 0.00 5 13.51 37.00 100.00

การบริหารงานคหกรรม
ศาสตร

9 6 66.67 0.00 0.00 3 33.33 9.00 100.00

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

37 11 29.73 0.00 0.00 26 70.27 37.00 100.00

รวม ปวส. 521 233 44.72 0.00 0.00 286 54.89 519.00 99.62

รวม ปวช. และปวส. 1,148 337 29.36 1 0.09 807 70.30 1,145 99.74

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป มีคา
เทากับ 99.74

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดีมาก รอยละ ๑๐๐ ๕
เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก รอยละ ๘๐ ข้ึนไป ๕

ดี รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ๔
พอใช รอยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๓

ตองปรับปรุง รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวารอยละ ๕๐ ๑



๓๘

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน หรือผูรับบริการท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

สาขางาน
จํานวน
สถาน

ประกอบการ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน
คาเฉลี่ยดานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค
ดานสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทั่วไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ

ระดับ ปวช. 15 4.58 4.37 4.88 4.61
ระดับ ปวส. 38 4.68 4.69 4.52 4.63

รวมท้ังหมด 4.63 4.53 4.70 4.62

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.40 เม่ือเทียบกับ
ขอมูลท่ีไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์
ผลท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕) ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔) ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓) ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒) ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๑) ๑



๓๙

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๑

ตัวบงช้ี คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
การประเมิน

๑.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป ๕ ดีมาก
๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ
คุณภาพของผูเรียน

๕ ดีมาก

๑.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๕ ดีมาก
๑.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาระดับชาติข้ึนไป

๓ พอใช

๑.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาระดับชาติข้ึนไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

๓ พอใช

๑.๖ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง

ยกเวนการประเมิน

๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 4 ดี
๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาตอภายใน ๑ ป

๕ ดีมาก

๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน หรือ
ผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

๕ ดีมาก

เฉลี่ย 4 ดี



๔๐

มาตรฐานท่ี ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)
๑ สาขางานมีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร มี
๒ สาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ
มี

๓ สาขางานมีการทดลองใชหลักสูตร มี
๔ สาขางานมีการประเมินหลักสูตร มี
๕ สาขางานมีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแลวตามขอ

(๑) – (๔) ไมเกิน ๓ ป อยางนอยรอยละ ๕๐ ของจํานวนสาขางานท่ีจัดการ
เรียนการสอน

รอยละ 100

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑



๔๑

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน

มี

๒ สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา

-

๓ สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา

-

๔ สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดสถานศึกษา

-

๕ สถานศึกษามีครูท่ีดําเนินการตาม (๑) ๘๐ ข้ึนไป ของจํานวนครูผูสอน
ท้ังหมดในสถานศึกษา

รอยละ
95.70

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๕) ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๕) ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๔) ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๓) ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(๑) และมีผลตาม (๒) ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑



๔๒

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถระอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน

รอยละ 100

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน

รอยละ
94.79

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละ
คนทําบันทึกหลักการสอน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาท่ีสอน

รอยละ 100

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือ
แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน

มี

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน

มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๔๓

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัด

และประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน
มี

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรูทุกรายวิชาท่ีสอน

มี

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีสอน

มี

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใหเปนผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน

มี

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชใน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน

มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๔๔

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความ

รวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับงาน
มี

๒ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มี
๓ สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หนวยงาน
มี

๔ สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงาน

มี

๕ สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพ่ือนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หนวยงาน ท่ีเก่ียวของเขารวมการสัมมนา

มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๔๕

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒

ตัวบงช้ี คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
การประเมิน

๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

๕ ดีมาก

๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ๕ ดีมาก
๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ๕ ดีมาก
๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา

๕ ดีมาก

๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน ๕ ดีมาก
เฉลี่ย ๕ ดีมาก



๔๖

มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี

๑ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายท่ีเก่ียวของ

มี

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

มี

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ

มี

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษาและมีผลการ ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

ไมทําการ
ประเมิน

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๔๗

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

มี

๒ สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา

มี

๓ สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป มี
๔ สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุง
มี

๕ สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑



๔๘

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มี

๒ สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

มี

๓ สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ มี
๔ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี
๕ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑



๔๙

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงาน

ตนสังกัด
มี

๒ สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง

มี

๓ สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการ
อาชีวศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

มี

๔ สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของไป
ใชในการพัฒนาสถานศึกษา

มี

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐

4.94

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๐

ตัวบงช้ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีขอมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภทและอาจมีขอมูลอ่ืน ท่ีจําเปนสําหรับ

สถานศึกษาท่ีครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูล
สารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล

มี

๒ สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน มี
๓ สถานศึกษาใหครู บุคลากรทุกฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชน

จากฐานขอมูลสารสนเทศ
มี

๔ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน

มี

๕ สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

3.54

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๑

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงท่ี

สําคัญอยางนอย ๕ ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท
ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาผูเรียนและผูปกครอง

มี

๒ สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี
๓ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี
๔ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี
๕ สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย ๓ ดาน ลดลง 3 ดาน

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑



๕๒

ตัวบงช้ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน มี
๒ สถานศึกษามีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษาและจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาอยางนอย

สัปดาหละ ๑ ครั้ง
มี

๓ สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน มี
๔ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยาง

นอยรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนท่ีรองขอ
รอยละ 100

๕ สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๓

ตัวบงช้ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ
การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและ

ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน

มี

๒ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน

มี

๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ผลการประเมิน
4.20

๕ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๔

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

และคอมพิวเตอร
มี

๒ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี
๓ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน

มี

๔ สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ผลการประเมิน
4.85

๕ สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๕

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา รอยละ
๑ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

การฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕

91.49

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๕

39.00

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืน
หรือหนวยงานองคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕

15.96

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไมนอยกวารอยละ ๗๕

96.81

๕ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ ๕

34.04

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๖

ตัวบงช้ี ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ

หัวขอ ประเด็นพิจารณา งบดําเนินการ งบท่ีจัดสรร รอยละ
๑ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก

อุปกรณและสื่อสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนไมนอยกวา
รอยละ ๑๐ ของงบดําเนินการ

23,063,633.83 4,699,991.98 20.09

๒ สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคา
ของผลผลิต ผลงานจากการใช
วัสดุฝกในการจัดการเรียนการ
สอนไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของ
คาวัสดุฝก

4,699,991.98 1,025,844 22.14

๓ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก
อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ ๑ ของงบดําเนินการ

23,063,633.83 573,720 2.49

๔ สถานศึกษามีรายจายในการ
สงเสริม สนับสนุนใหครูและ
ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอย
กวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ

23,063,633.83 614,340 2.66

๕ สถานศึกษามีรายจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทย
และพลโลก ไมนอยกวารอยละ ๕
ของงบดําเนินการ

23,063,633.83 1,337,368 5.80



๕๗

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๘

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน
ประเทศและหรือตางประเทศ

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ
มี

๒ สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของจํานวนสาขางานท่ีเปดสอน

รอยละ 100

๓ สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ
ท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอยกวา ๒๐ แหง

จํานวน 414
แหง

๔ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ ฯลฯ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา ๕
รายการ

มีมากกวา 5
รายการ

๕ สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ
หรือตางประเทศ เพ่ือการปรับปรุง

มี

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๕๙

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓

ตัวบงช้ี คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
การประเมิน

๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย

๔ ดี

๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ๕ ดีมาก
๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ๕ ดีมาก
๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ๕ ดีมาก
๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

๕ ดีมาก

๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ๕ ดีมาก
๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน ๕ ดีมาก
๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ
สถานศึกษาและ การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ศูนยวิทยบริการ

๕ ดีมาก

๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร

๕ ดีมาก

๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕ ดีมาก
๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 3 พอใช
๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขายท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ

๕ ดีมาก

เฉลี่ย ๕ ดีมาก



๖๐

มาตรฐานท่ี ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดย

การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
มี

๒ สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา ๒ โครงการ
กิจกรรมตอป

มี

๓ สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ กิจกรรม

มี

๔ สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ ๖๐
เขารวมโครงการ กิจกรรม

มี

๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑- ๕.๐๐

4.24

ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔
พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๖๑

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4

ตัวบงช้ี คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
การประเมิน

๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๕ ดีมาก
เฉลี่ย ๕ ดีมาก



๖๒

มาตรฐานท่ี ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ของผูเรียน

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)
๑ สาขางานสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการประกวด จัดแสดง

โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
มี

๒ สาขางานดําเนินการใหผูเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ
เฉลี่ยระดับชั้น ปวช. ๓ จํานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น ปวส. ๒ จํานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น

มี

๓ สาขางานไดจัดประกวด และไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย ไมนอยกวา รอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา

มี

๔ สาขางานไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ไมนอยกวา
รอยละ ๒๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน

มี

๕ สาขางานดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ผลท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๖๓

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)
๑ สาขางานสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการประกวด จัด

แสดง โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย
มี

๒ สาขางานดําเนินการใหครูทุกคน จัดทําโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย

มี

๓ สาขางานไดจัดประกวด และไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย ไมนอยกวา รอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานท้ังหมด ไปใช
ประโยชนในสถานศึกษา

มี

๔ สาขางานไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน

มี

๕ สาขางานดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผลงานท้ังหมด นําไปใช
ประโยชนหรือไดรับรางวัลระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

มี

ผลสัมฤทธิ์
ผลท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๖๔

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๕

ตัวบงช้ี คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
การประเมิน

๕.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของผูเรียน

๕ ดีมาก

๕.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค
หรืองานวิจัยของครู

๕ ดีมาก

เฉลี่ย ๕ ดีมาก



๖๕

มาตรฐานท่ี ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)

๑ สาขางานมีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม

มี 5 กิจกรรม

๒ สาขางานดําเนินการใหผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

มี

๓ สาขางานดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย เขารวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

มี

๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

4.50

ผลสัมฤทธิ์
ผลท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕



๖๖

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)
๑ สาขางานมีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ธรรมชาติ ไมนอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม
มี

๒ สาขางานดําเนินการใหผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ

มี

๓ สาขางานดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย เขารวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ

มี

๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ -๕.๐๐

3.55

ผลสัมฤทธิ์
ผลท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๖๗

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)
๑ สาขางานมีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไม

นอยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม
มี

๒ สาขางานดําเนินการใหผูเรียนทุกคน เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการ

มี

๓ สาขางานดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย เขารวมโครงการ กิจกรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ

มี

๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการ
กีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีตอภาพลักษณของสถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

4.35

ผลสัมฤทธิ์
ผลท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๖๘

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล (มี/ไมมี)
๑ สาขางานมีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝายในสาขางานและผูเรียน
มี

๒ สาขางานมีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน

มี

๓ สาขางานมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มี

๔ สาขางานมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา และผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

มี

๕ สาขางานมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

3.60

ผลสัมฤทธิ์
ผลท่ีได ระดับคุณภาพ คาคะแนน
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ขอ ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ขอ ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ขอ ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ขอ ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ขอ ๑



๖๙

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๖

ตัวบงช้ี คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
การประเมิน

๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

5 ดมีาก

๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ธรรมชาติ

5 ดมีาก

๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 5 ดมีาก
๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5 ดมีาก

เฉลี่ย 5 ดีมาก



๗๐

มาตรฐานท่ี ๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ (Achievement) ในแตละตัวบงชี้ มีดังตอไปนี้

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล มี/ไมมี
๑ สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียนชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน

มี

๒ สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
๓ สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มี

๔ สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี
๕ สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
มี

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ(๕) ๕
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔) ๔

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓) ๓
ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒) ๒

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑) ๑



๗๑

ตัวบงช้ีท่ี ๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

มาตรฐาน ตัวบงช้ี
ผลการตัดสินตามเกณฑ

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุง
เรงดวน

๑ ๑.๑ 
๑.๒ 
๑.๓ 
๑.๔ 
๑.๕ 
๑.๖ ยกเวนการประเมิน
๑.๗ 
๑.๘ 
๑.๙ 

๒ ๒.๑ 
๒.๒ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 

๓ ๓.๑ 
๓.๒ 
๓.๓ 
๓.๔ 
๓.๕ 
๓.๖ 
๓.๗ 
๓.๘ 
๓.๙ 

๓.๑๐ 
๓.๑๑ 
๓.๑๒ 

๔ ๔.๑ 
๕ ๕.๑ 

๕.๒ 



๗๒

มาตรฐาน ตัวบงช้ี
ผลการตัดสินตามเกณฑ

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุง
เรงดวน

๖ ๖.๑ 
๖.๒ 
๖.๓ 
๖.๔ 

๗ ๗.๑ 
๗.๒ 

รวม 28 3 3

รวมตัวบงชี้ท่ีมีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน  ดีมาก จํานวน 28 ตัวบงชี้

ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน

ดี ๒๔-29 ตัวบงชี้ ๔

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน

ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบงชี้ และไมมีตัวบงชี้ใดอยูในเกณฑ
ตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน

๕

ดี ๒๔-29 ตัวบงชี้ ๔
พอใช ๑๘-๒๓ ตัวบงชี้ ๓

ตองปรับปรุง ๑๒-๑๗ ตัวบงชี้ ๒
ตองปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา ๑๒ ตัวบงชี้ ๑



๗๓

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๗

ตัวบงช้ี คาคะแนนผล
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
การประเมิน

๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕ ดมีาก
๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

๔ มาก

เฉลี่ย ๕ ดีมาก



๗๔

ตอนที่ ๔
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ สรุปไดดังนี้
๔.๑.๑ มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้

มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑
มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒
มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓
มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๘
มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๙
มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑
มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒
มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓
มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔
มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๔
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๕
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๗
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๘
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๐



๗๕

มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๒
มาตรฐานท่ี ๔ ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑
มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑
มาตรฐานท่ี ๕ ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒
มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑
มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒
มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบงชี้ท่ี ๖.๓
มาตรฐานท่ี ๖ ตัวบงชี้ท่ี ๖.๔
มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบงชี้ท่ี ๗.๑

๔.๑.๒ มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับดี เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๗
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑
มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบงชี้ท่ี ๗.๒

๔.๑.๓ มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับพอใช เรียงตามลําดับดังนี้
มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔
มาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕
มาตรฐานท่ี ๓ ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑๑

๔.๑.๔ มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้
- ไมมี -

๔.๑.๕ มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับ
ดังนี้

- ไมมี -



๗๖

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้

แผนพัฒนาสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558

ลําดับ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1. เพ่ือสรางผูเรียนใหมีศักยภาพดาน

วิชาการและวิชาชีพ
1. Young Blood
2. อิคคิวซัง
3. มาไม2. เพ่ือสรางผูเรียนใหมีความสามารถใน

เชิงแขงขัน
3. เพ่ือสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค

2 พัฒนาคุณภาพครู 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสอน 1. ครูโดราเอมอน
2. มาไม2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3. เพ่ือสรางคานิยมท่ีดีงามในการเปนครู
3 พัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการ
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารใหไดมาตรฐาน 1. ประดูบาน
2. เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และเปนประโยชน
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

4 พัฒนาคุณภาพแหลง
เรียนรู

1. เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาดาน
อาชีพ

1. วิทยาลัยนาอยู
2. Vocation
Pizzazz Center2. สงเสริมการตอยอดองคความรูพัฒนา

ทักษะอาชีพ



๗๗



๗๘



๗๙



๘๐



๘๑



๘๒



๘๓



๘๔



๘๕

บรรณานุกรม

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๕, คูมือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา. แผนกวิชาการพิมพ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ,
กรุงเทพมหานคร.

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๕,
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร.



ภาคผนวก



ตัวบงช้ีท่ี 2.1 มีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

สาขาวิชามีการปรับปรุงหลักสูตร และเปดรายวิชาเลือกเสรี ระดับ ปวช.2 ดังนี้

กลุม รหัสวิชา ช่ือวิชา
1 2200-9001 พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร
2 2200-9002 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3 2200-9003 การตลาดเบื้องตน
4 2200-9004 เครือขายเบื้องตนและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานธุรกิจ
5 2200-9005 ธุรกิจขนาดยอมเบื้องตน
6 2400-9001 การประดิษฐของใชในบาน
7 2300-9001 การเขียนภาพการตูน
8 2300-9002 การทําหุนจําลองเบื้องตน
9 2300-9003 คอมพิวเตอรสรางสรรค

10 2300-9004 งานหัตถกรรมของท่ีระลึก
11 2300-9005 เซรามิกสรางสรรค
12 2000-9001 ภาษาจีนเบื้องตน



ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้

รายงานการวิจัยในช้ันเรียน ปการศึกษา 2556

ภาคเรียนท่ี ประเภทวิชา จํานวนเรื่อง
1 พาณิชกรรม 42
1 ศิลปกรรม 9
1 คหกรรม 17
1 ทักษะชีวิต 21
2 พาณิชกรรม 43
2 ศิลปกรรม 11
2 คหกรรม 15
2 ทักษะชีวิต 21

รวม 179



ตัวบงช้ีท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน

วิทยาลัยมีจํานวนสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับ
งานจํานวน 414 แหง มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน

ปฐมนิเทศกอนออกฝกงาน



มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการ
วัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน



ตัวบงช้ี ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ท่ีมา : www.lampangvc.ac.th/data



ตัวบงช้ีท่ี ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงท่ีสําคัญ ดังนี้

1. โครงการรักเปน รักดี (การตั้งครรภกอนวัยอันควร)
2. โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง
3. การติดตามปญหาการขาดเรียน หนีเรียน

สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลง 3 ดาน ดังนี้

ความเสี่ยง ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ผล
ดานการทะเลาะวิวาท 5 ครั้ง 3 ครั้ง ลดลง
ดานการพนัน 1 ครั้ง - ลดลง
ดานการม่ัวสุม - 3 ครั้ง เพ่ิมข้ึน
ดานสังคม (การตั้งครรภ) 29 ราย 33 ราย เพ่ิมข้ึน
ดานสิ่งเสพติด ผูเสพ 6 ราย

ผูคา 2 ราย
ผูเสพ 3 ราย
ผูคา - ราย

ลดลง



ตัวบงช้ี ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน

จํานวนครั้งของครูท่ีปรึกษาท่ีพบผูเรียน ปการศึกษา 2556

ลําดับท่ี สาขาวิชา/สาขางาน จํานวนครั้ง
1 - การบัญชี 1,042
2 - การตลาด 480
3 - การเลขานุการ 569
4 - คอมพิวเตอรธุรกิจ 561
5 - การประชาสัมพันธ 96
6 - การจัดการธุรกิจคาปลีก 236
7 - คหกรรม 801
8 - ศิลปกรรม 320
9 - คอมพิวเตอรกราฟก 37

10 - เทคโนโลยีสารสนเทศ 66



ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศ
และหรือตางประเทศ

สถานศึกษาไดรับเงินสนับสนุน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาจากจากชมรมผูปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใหดําเนินงานโครงการตาง ๆ ดังนี้

1. โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน
2. โครงการอานพระธรรมคําแปล
3. โครงการรักเปนรักดี
4. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง
5. ทุนการศึกษา จํานวน 30 ทุน
6. สนับสนุนเงินจัดอาหารวาง ในการประชุมผูปกครอง



ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ไดจัดโครงการ L.O.V.E Festival’56 ข้ึนในระหวางวันท่ี 19-16
กรกฎาคม 2556 และใหแตละสาขาจัดใหมีการบริการวิชาการวิชาชีพ





มาตรฐานท่ี ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

รายการสิ่งประดิษฐ ประจําปงบประมาณ 2556

ท่ี ช่ือสิ่งประดิษฐ แผนกวิชา ประเภท งบประมาณ (บาท)
1 ขาวเกรียบสับปะรด อาหารและโภชนาการ 3 6,000
2 กระทงจากใบตองแหง คหกรรมเพ่ือการโรงแรม ๓ ๕,000
3 งานประดิษฐตากผายีนส ผาและเครื่องแตงกาย 3 5,000
4 โคมไฟจากวัสดุเหลือใช ออกแบบ 1 5,000
5 แผนประคบรอนเซรามิก เครื่องเคลือบดินเผา 2 5,000
6 ผลิตภัณฑจากกระดาษเหลือใช วิจิตรศิลป 3 5,000
7 กระดานเอนกประสงค คอมพิวเตอรกราฟก 2 6,000
8 ขาวกรอบปรุงรส การบัญชีและการตลาด 3 7,000
9 เม็ดอมสมุนไพร การตลาด การบัญชี และ

คอมพิวเตอรธุรกิจ
6 9,000

10 ผงยอมผมจากสมุนไพร การตลาด 3 7,000
11 กระเปาเอนกประสงค การเลขานุการ 3 5,000
12 หองสมุดจิ๋ว การเลขานุการ 3 5,000
13 เครื่องเตือนภัยน้ําทวม คอมพิวเตอรธุรกิจ 7 10,000
14 ผลิตภัณฑสมุนไพรดับกลิ่นข้ีมา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 5,000
15 การพัฒนาขาวแคบจากผลํา สามัญสัมพันธ 3 5,000



ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

มีโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ดังนี้

1. โครงการ L.O.V.E Theatre
2. โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3. โครงการ L.O.V.E Festival
4. โครงการเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ์
5. โครงการ L.O.V.E Contest



ตัวบงช้ีท่ี ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ มีดังนี้

1. โครงการรักษปา
2. โครงการปลูกปา ปลุกจิตสํานึก
3. โครงการสรางฝายชะลอน้ํา
4. โครงการรักษน้ํารักษปา
5. โครงการคืนตนไมใหผืนปา



ตัวบงช้ีท่ี ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีดังนี้

1. โครงการกีฬาตานยาเสพติด (กีฬาสีภายใน)
2. โครงการอาชีวเกมสระดับภาค
3. โครงการ Star Search To Be Number One
4. โครงการอาชีวเกมระดับชาติ
5. โครงการกีฬาสาขาวิชาบัญชี
6. โครงการกีฬาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอรธุรกิจ)



ตัวบงช้ีท่ี ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้

1. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
2. โครงการบันทึกรายรับ-รายจาย-เงินออม
3. โครงการทําปุยหมักชีวภาพ
4. โครงการตามรอยพระยุคลบาท
5. โครงการประดิษฐของเหลือใช



ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑ ระดับคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายใน
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