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รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  
 

 

 

 
 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมติรนครราชสีมา 
เลขท่ี ๑๗๘  หมูท่ี  ๒  ตําบลบานใหม   อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต  ๒ 

 

 

สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน 
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คํานํา 

 
                  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555  ที่ประกาศใชในวันที่  4  กรกฎาคม  2555  ประกอบดวย  

8  มาตรฐาน  45   ตัวบงช้ี   ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา    เพื่อนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

                   วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา     ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการประกัน

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนอยางย่ิง     จึงจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง  ( Self  Assessment  

Report :  SAR )ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนดภายในกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจ  เปาหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยี

สายมิตรนครราชสีมา   การดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ดําเนินการโดยยึดหลัก  ความเที่ยงตรง  แมนยํา  เปน

ธรรม  และโปรงใส   มีหลักฐานขอมูลตามสภาพจริง   สามารถตรวจสอบไดทุกตัวบงช้ี  มีการสงเสริมใหบุคลากรทุก

ฝายมีสวนรวม  ในการเมินคุณภาพภายในทุก ๆ  ครั้ง  สงผลใหรายงานการเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร

นครราชสีมาในครั้งน้ีสําเร็จลงไดดี   

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาขอขอบคุณ  สาขาวิชา  สาขางาน  คณะกรรมการ

ประเมินผลการกระกันคุณภาพ  และบุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือ ในการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน    เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา     เปนการรองรับการประกันคุณภาพนอกตอไป 

                    

  

 

 

 

                                                                          วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา    

                                                                                28       มิถุนายน     2556 
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สารบญั 
 คํานํา 
 บทสรุปผูบริหาร 

 ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

  1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

  2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชนบรเิวณสถานศึกษา 

  3. ประวัติสถานศึกษา 

  4. ระบบโครงสรางบริหารสถานศึกษา 

5. ขอมูลการบรหิาร 

6. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ 

7. จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลกัสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันป   

  8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

  9.เปาหมายความสําเรจ็การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ตอนท่ี 2 การดําเนินงานของสถานศึกษา  

  1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

  2 แผนปฏิบัติการประจําป 

  3. รายงานดานงบประมาณ 

  4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 ตอนท่ี 3  การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา    

  มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 2 ดานหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

  มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตอนท่ี 4  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา     

  1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

  2. จุดเดนและจุดที่ตองพัฒนา  

  3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 ภาคผนวก     รายชื่อคณะผูจัดทํา 
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                บทสรปุผูบรหิารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

       

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา 

1. ระดบัตัวบงช้ี 

1.1 ตัวบงช้ีผานเกณฑการประเมิน         จํานวน   32  ตัวบงช้ี 

1.2 ตัวบงช้ีไมผานเกณฑการประเมิน    จํานวน    3   ตัวบงช้ี    

 

2. ระดบัมาตรฐาน 

 2.1 มาตรฐานท่ีผานเกณฑการประเมิน          จํานวน      7     มาตรฐาน  

         2.2 มาตรฐานท่ีไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน      -     มาตรฐาน        

                          

3. ผลการประเมินผานเกณฑการประเมินคณุภาพการอาชีวศึกษาโดยหนวยงานตนสงักดั 

            ผานเกณฑการประเมิน                          ไมผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1๐ 11 12 รวม เฉล่ีย 

1 5 5 4 2 1 - 3 5 5    30 3.75 

2 5 5 5 5 4        24 4.80 

3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 55 4.58 

4 5            5 5.00 

5 5 4           9 4.50 

6 5 4 5 5         19 4.75 

7 5 4           9 4.50 

มาตรฐานที่ 

ตัวบงช้ีที่ 
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4.จุดเดน   

จุดเดนของสถานศึกษา 

 

    1.ผูบรหิารมกีารติดตามการปฎิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหดําเนินงานตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของวิทยาลัย 

    2.ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีที่จําเปนในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม มีบุคลกิภาพและมนุษย 

        สัมพันธที่ดี   ผูสําเร็จการศึกษาไดรบัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ    

        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

    3.วิทยาลัยมีการรวมมือกบัสถานประกอบการเพียงพอกบัจํานวนนักเรียนนักศึกษาและตรงกับสาขาวิชาที่จัดการ 

        เรียนการสอน 

    4.มีการจัดกจิกรรม/โครงการบรกิารวิชาชีพสูสงัคมอยางทั่วถึง   และมีหลากหลาย 

    5.มีกระบวนการติดตามผลผูสําเรจ็การศึกษาหลากหลายชองทาง   สงผลใหการติดตามสําเร็จและไดผลมากที่สุด 

    6.ผูบรหิารมีภาวะผูนําและการจัดการ  มีการกําหนดโครงการสรางการบรหิาร  แผนการบริหารงานที่ชัดเจน   

        และเปนเครือขาย 

    7.มีการดําเนินงานเพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

8.มีการพฒันาศักยภาพดานผูสอนและฝกทักษะดานภาษาใหครู  บุคลากร  นักเรียน-นักศึกษา    เพื่อกาวสูโลก 

  แหงการเรียนรูในประชาคมอาเซียน 

    

5.จุดควรพัฒนา   

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

1.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเขา 

2.  ควรศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของผูเรียน  และหาแนวทางการแกปญหา 

3.  ควรสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ และการวิจัยของผูเรียนใหครบตามเกณฑทกุ 

     สาขาวิชา/สาขางาน 

4.  ควรสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ และการวิจัยของครผููสอน 

5.  ควรสนับสนุนใหมีการเผยแพร นวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ และการวิจัยของผูเรียนและครผููสอนให 

     ครบตามเกณฑทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

6.  ควรพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลของแตละตัวบงช้ี  เพื่อนํามาใชในการประเมินคุณภาพประจําป 

7.  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ของนักเรียน - นักศึกษา 
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6.แนวทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคต  

    สําหรบัแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตน้ัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาไดวางแผนไว  ดังน้ี  

1.แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

    1.เรงรัดพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

     2.พัฒนาระบบบริหารจัดการทัง้ระดับฝาย   แผนกวิชา   และงานใหมีประสิทธิภาพ 

    3.พัฒนาระบบฐานขอมลูเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน  ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน 

    4.นําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกตใชในการบรหิารจัดการและเปนสถานศึกษาพอเพียง 

  2.แผนพัฒนาผูเรียน 

    1.สรางเครอืขายในการดูแลและชวยเหลือผูเรียนดานตาง ๆ 

    2.สงเสริมคุณลกัษณะที่ดีของผูเรียน  

3.แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

    1.ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

    2.สงเสริมการบรูณาการหลกัปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการเรียนการสอนทกุรายวิชา 

    3.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหผูเรียน  มีความรู  ทักษะวิชาชีพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร 

    4.มีโครงการสงเสริมใหครู  บุคลากร  นักเรียน-นักศึกษา  ไดมีกิจกรรมทีส่งเสริมดานตาง ๆ เพิ่มข้ึนเปน    

           เทาตัวโดยใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน  เพื่อกาวสูโลกแหงการเรียนรูในประชาคมอาเซียน 

  4.แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ   นวัตกรรมและงานวิจัย 

    1.สงเสริมใหครูผูสอน   ผูเรียนสราง พัฒนาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน 

             การสอนและพฒันาวิชาชีพ 

   2.ถายทอดองคความรู   นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐไปสูชุมชนและพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

5.แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชมุชนและสังคม 

    1.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

    2.เสริมสรางทักษะและประสบการณ สํานึกจิตอาสาใหแกครูและผูเรียน 

    3.สรางความเช่ือมั่น  ความศรัทธาจากผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน 

6.แผนพัฒนาการบริการจัดการสถานศึกษา 

    1.พัฒนาระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพฒันากําลังคน 

    2.พัฒนาเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถานศึกษา  สถานประกอบการทัง้ 

            ภาครัฐและเอกชน เพื่อแสวงหาทรัพยากรและแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7.แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    1.สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินชีวิตตามแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

    2.สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนทั้งดานวิชาการและดานวิชาชีพใหทันตอการ 

    เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงูข้ึน 

    3.สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา   ไดพัฒนาตนทั้งดานวิชาการและดานวิชาชีพ  เพื่อกาวสูโลกแหง 

การเรียนรูในประชาคมอาเซียน 

8.แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา 

    1.สงเสริม สนับสนุนใหทุกเครือขาย เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในการกําหนดนโยบายการจัด 

การศึกษาเพื่อผลิตและพฒันากําลังคน  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

 

1.ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ความสําเรจ็ตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน  ประจําปการศึกษา  2555    

ดาน เปาหมายความสาํเร็จ 

1.ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา -มีกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุน  สงเสรมิ  เนนสราง

ศักยภาพนักเรียน  นักศึกษา   เชน  กิจกรรมออกหนวย

บริการ  ฝกอบรมคุณธรรม   จริยธรรม    

2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา -จํานวนนักเรียน   นักศึกษาในระดับผานเกณฑการ

ประเมินผลของวิทยาลัย 

-มีแผนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

-มีผูเรียนเขารบัการฝกงานในสถานประกอบการ 

3.บรหิารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา -มีการระดมทรัพยากรรวมกบัเครือขายในการจัดการ

อาชีวศึกษา 

-มีการพัฒนาสภาพแวดลอม สภาพภูมิทัศนของ

สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที ่
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4.การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ -มีการออกหนวยเคลือ่นทีร่วมดวยชวยกัน บริการซอม 

ลาง  เครื่องปรับอากาศ  

5.นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรอืงานวิจัย  -มีวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐโดยใชวิธีการสอน

รูปแบบตาง ๆ 

- มีการสงเสริมการเรียนรูการจัดทําวิจัยในรายวิชา  

6.การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก 

-มีการปลูกฝงใหนักเรียนรกัสิง่แวดลอม  และมกีารจัด

คายคุณธรรมจริยธรรม 

7.การประกันคุณภาพการศึกษา -มีการจัดระบบงานประกันคุณภาพ 

-พัฒนาปรบัปรุงในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
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                                            ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕  

ตอนท่ี ๑  

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศกึษา 

    ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   [รหัสสถานศึกษา  ๓๗๑๐๐๑๐๔   ]  

           ไดรับอนุญาตใหจัดต้ัง  วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2546 

    ๑.๒  ปจจุบันต้ังอยูเลขท่ี 178 หมู 2 ตําบลบานใหม  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย  

30140 โทรศัพท 0-4433-0499  โทรสาร 0-4433-0498 E-mail stc.korat@gmail.com Website 

www.smtech.ac.th    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2   

เขตตรวจ  สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่  2  

 

      ๒. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

๑. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณวิทยาลัย  

๑.๑  สภาพสังคมของชุมชน  

              อําเภอหนองบุญมาก     สภาพพื้นที่เปนเนินสลบัสูงตํ่า   สวนที่เปนทีร่าบลุมเหมาะแกการ    

ทํานา  สวนทางใตเปนเนินสงูตํ่าเหมาะแกการทําไร    ทิศเหนือติดตอกับอําเภอจักราชและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสมีา  เปนที่ราบลุมสภาพดินเปนดินรวนปนทราย  ดินไมอุมนํ้า มีลุมนํ้าจักราชไหลผาน ที่ดินเหมาะ

สําหรับทํานาขาว ออย การเลี้ยงสัตว    ทิศใต ติดตอกับอําเภอครบุรี  เปนที่ราบสงูสภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปน

ลูกรงั    ดินไมอุมนํ้า ไมมีแมนํ้าไหลผาน การเกษตรตองอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก  และเหมาะสําหรับการเลีย้งสัตว ปลกู

พืชไร พื้นที่ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรรีัมย  และทิศตะวันตกติดตอกบั อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา เปนทีร่าบลุม  ดินมีความอุดมสมบรูณ  เหมาะแกการ ทํานาขาว พื้นที่ทํานาของราษฎรจะอยูตลอดแนว

ของลุมนํ้าคลองสารเพ็ชรและลุมนํ้าจกัราชที่ไหลผาน ประมาณ   95,179 ไร     ครอบคลุมในพื้นที่  9  ตําบล  

 อาณาเขต                                                                                                                                       
 

  ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอจักราช  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศใต  ติดตอกับอําเภอครบรุี  และอําเภอเสิงสาง  จงัหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอหนองกี่  จังหวัดบรุรีัมย 

           ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ดานการปกครอง   แบงเขตการปกครองออกเปน  9 ตําบล  104  หมูบาน  2  เทศบาล  7  องคการบริหาร

สวนตําบล 

 ๑.๒  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  

 อําเภอหนองบญุมาก  มีพื้นทีส่วนใหญทําการเกษตร  เชน  ไรออย  ไรมันสําปะหลัง  ไรขาวโพด 

และยังมกีารทองเท่ียว เชน 

   (1)   ปราสาทหินบานถนนหัก   หมูที่   4    ตําบลบานใหม  ขนาด 0.4 เมตร ยาว 0.80 เมตร หนา 

0.20 เมตร  เปนปราสาทหินแบบเขมรสรางดวยศิลาแลง  ซึ่งใชเปนทีป่ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหรือพราหมณ 

ลัทธินิกายสรางข้ึนเมื่อตอนปลายพุทธศตวรรษที1่6 ปจจบุันเหลือเพียงฐานปราสาท   

  (2) ศูนยจําหนายไมดอกไมประดับ   ริมถนนสายโชคชัย – เดชอุดม  ตําบลบานใหม 

  (3)    ศูนยจําหนายสินคา OTOP  อําเภอริมถนนสายโชคชัย – เดชอุดม (กม.21-22) 

         ยานธุรกิจการคา       ใกลสถานประกอบการภาครัฐ          ใกลสถานศึกษาระดับเดียวกัน 

         ใกลสถานประกอบการภาคเอกชน      ใกลนิคมอุตสาหกรรม        อื่น ๆ (ระบุ) ...................   
ตารางแสดงขอมลู  สถานท่ีสําคัญต้ังอยูบริเวณใกลเคียงวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

ชื่อสถานท่ี ขอมูลเพ่ิมเติม ระยะทาง 

1.  โรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา เปดสอนระดับ ม.1 – ม. 6    1,500  เมตร 

2.   โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก เปดสอนระดับ  อนุบาล 1 – ม.3 200  เมตร 

3.   สถานีตํารวจภูธรอําเภอกบินทรบรุ ี สวนราชการ 1,000  เมตร 

4.   โรงพยาบาลหนองบุญมาก สวนราชการ 1,000  เมตร 

5.   ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก สวนราชการ 1,000  เมตร 

7.   โรงงาน แปง พี วี ดี เอกชน   1,200  เมตร 

8.   โรงงาน แปง เอี่ยมเฮง เอกชน 700   เมตร  

9.   ที่ทําการ อ.บ.ต.บานใหม สวนราชการ 500  เมตร 

 

๑.๓ ขอมูลของผูปกครอง  

 โรงเรียนเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ต้ังอยูในเขตปกครองของหมูบานที่  2  ตําบลบานใหม 

อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา    ขอมูลของผูปกครองมีดังน้ี ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน   แตมีสวนนอยที่จบการศึกษาที่สูงกวาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพหลัก คือ การเกษตร  

รับจาง   คาขายและรับราชการ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจและรายได  โดยเฉลี่ยครอบครัวตอป  

75,000 บาท มีจํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  3  คน 
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๓. ประวัติสถานศึกษา  

ประวัติยอวิทยาลัย 

 โรงเรียนน้ีมีช่ือวา  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 ต้ังอยู เลขที่ 178 หมู 2 ถนน โชคชัย –เดชอุดม 

ตําบล  บานใหม  อําเภอ หนองบญุมาก    จังหวัดนครราชสมีา   รหัสไปรษณีย 30410   โทรศัพท 0-4433-0499 

โทรสาร 0-4433-0498  ไดรับอนุญาตใหจัดต้ัง วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ไดเปดการเรียนการสอนใน

แผนกพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาบญัชี และแผนกชางอุตสาหกรรม 

 ป พ.ศ. 2554 ไดขยายเปดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)แผนกวิชา

บรหิารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร และไดรบัอนุญาตใหใชอาคารเรียน 2ช้ัน จํานวน 10 หองเรียน 1 หลัง 

 ป พ.ศ. 2555 ทางโรงเรียนไดรบัอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 เปน วิทยาลัย

เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 ป พ.ศ. 2556 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีาไดรับอนุญาตใหเปดการเรียนการสอน เพิม่ 1

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก โดยความรวมมือกบับริษัท ซีพี ออลย จํากัด 

 ทั้งน้ีมี ดร.สฤษด์ิ  บุตรเนียร  เปนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ม ี นางสาวปทธมา แกลงกระโทก เปน

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

ช่ือเปนภาษาอังกฤษ  saimit nakonratsasima technology college 

 

เปดสอนประเภท  อาชีวศึกษา 

 

ระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ตราประจําวิทยาลัย 

 
 

 องคทาวสรุนารี เปนตราสัญลักษณประจําจังหวัดนครราชสมีา 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ภายในวงกลมแสดงถึงช่ือวิทยาลัย ที่ต้ังอยูในเขตอําเภอหนองบุญมาก 

จังหวัดนครราชสมีา  เนนการเรียนการสอน ปลูกฝงคุณธรรม สรางคนดีสูสงัคม ดังปรัชญาโรงเรียนที่วา “ทกัษะเย่ียม 

เปยมคุณธรรม นําความรู สูอาชีพ”  คําขวัญโรงเรียน  “รกังาน มีวินัย ใชประหยัด ปฏิบัติธรรม ” 

 ดอกไมประจําโรงเรียน  : ดอกราชพฤกษ 

 สีประจําโรงเรียน  : เขียว – ขาว 

 สีเขียว  หมายถึง   ความรมรื่นทางธรรมชาติ  ความเขียวขจีของตนไม 

         ความเจรญิกาวหนา  และความสําเรจ็ในชีวิต 

 สีขาว  หมายถึง   ความบริสุทธ์ิใสสะอาด  ความเบิกบานสดใสในชีวิต 

         รวมทั้งความสะอาดรอบบรเิวณโรงเรียน 

 วิสัยทัศน 

 เปนสถาบันอาชีวะช้ันนํา  ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎี ควบคูไปกับการปฏิบัติ  สามารถทํางานรวมกับผูอืน่ได

อยางมืออาชีพ พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN  

  พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรทีเ่นนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคุมคูการปฏิบัติ ตรงตามความตองการของสถาน  

   ประกอบการ 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมสีุขอยางมีประสทิธิภาพ 

3. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพือ่ใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาครูบุคลาการทางการศึกษา   

   อยางตอเน่ือง และเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรู (Leaning Organization) 

เปาหมาย 

1. นักเรียน ผูปกครอง สถานประกอบการการพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ หรอืศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ  ภายใน   

   1 ป คิดรอยละ 90 % 

3. ผานเกณฑการประเมิน สมศ. (ระดับดี) 

4. ผลการดําเนินงาน บรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัย มีความมั่นคงย่ังยืนและเปนองคกรแหงการ  

   เรียนรู (Leaning Organization) 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 ๔.โครงสรางการบริหารของสถานศึกษา แผนภูมิโครงสรางการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 

ผู้จดัการ ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร       ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

งานบริหารงานทวัไป 
 

งานบุคลากร 

งานพสัดุ  /ครุภณัฑ์ 

งานการเงิน-บญัชี 

งานอาคารสถานที 

           แผนกวิชา 

 

งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน

การสอน 

    งานวดัผลประเมินผล 

งานวิทยาบริการและ

หอ้งสมุด 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

งานวางแผนและ

งบประมาณ 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

งานปกครอง / 
งานทีปรึกษา 

งานสวสัดิการ

นกัเรียน  

งานแนะแนวอาชีพ/ 
การจดัหางาน 

งานประกันภายใน 

กิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน 

งานทะเบียน 

ประชาสมัพนัธ์  

งานสือการเรียน 
             การสอน 

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจยัพฒันานวตักรรม

และสิงประดิษฐ ์

งานประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

งานส่งเสริมผลผลิตผล

การคา้และประกอบธุรกิจ งานโครงการพิเศษ 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

๕. ขอมลูดานการบริหาร 

      ๕.๑ คณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน   ตามที่ตราสารจัดต้ังของสถานศึกษากําหนด 

ที่ ช่ือ – สกลุ ตําแหนง ตําแหนงในคณะกรรมการ 

1 ดร.สฤษด์ิ       บุตรเนียร ผูรบัใบอนุญาต ประธานกรรมการ 

2 นายวิจิตร      สงวนวงษ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 นายประหยัด   บํารุงศิลป ผูแทนชุมชน กรรมการ 

4 นายอนันต    กันกระโทก ผูแทนคร ู กรรมการ 

5 นางสาวไพรินทร  ศรีปจฉิม ผูแทนคร ู กรรมการ 

6 นายชยันต    จันทรศิริสุข ผูแทนคร ู กรรมการ 

7 นางเพียงเพญ็ สืบสีสุข  ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

8 นายเอกราช   อินทรขํานาญ ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

9 นางสาวปทธมา แกลงกระโทก ผูอํานวยการ กรรมการเลขานุการ 

  

  5.2  ผูรับใบอนุญาต  ช่ือ – สกลุ  นายสฤษด์ิ    บุตรเนียร 

โทรศัพท  0814100534            E- mail               manager.salit@gmail.com  

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปริญญาเอก     สาขา  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ดํารงตําแหนงน้ีต้ังแต   16  พฤษภาคม  2546 

 

  5.3  ผูจัดการ  ช่ือ – สกุล นายสฤษด์ิ    บุตรเนียร 

โทรศัพท   0814100534             E- mail    manager.salit@gmail.com 

วุฒิการศึกษาสงูสุด     ปริญญาเอก     .สาขา    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ดํารงตําแหนงน้ีต้ังแต     16  พฤษภาคม  2546 

 

  5.4  ผูอํานวยการ  ช่ือ – สกุล   นางสาวปทธมา   แกลงกระโทก 

โทรศัพท  0872580826      E- mail       stc.korat@gmail.com 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  ปริญญาตรี     สาขา   คุรุศาสตรบัณทติ 

ดํารงตําแหนงน้ีต้ังแต   

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

๖. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอ่ืน ๆ  

(ปท่ีจัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภท

บุคลากร 

จํานวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจํ
า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

าป
ริญ

ญ
า

ตร
ี 

ผูรับใบอนุญาต 1 - - - - 1 - - - 

ผูจัดการ - - - - - - - - - 

ผูอํานวยการ 1 - - 1 - - 1 - - 

ครู 9 9 - 4 - - - 9 - 

บุคลากร

ทางการศึกษา 
- - - - - - - - - 

บุคลากร

สนับสนุน 
- - - - - - - - - 

รวม 11 9 - 5 - 1 1 9 - 

 

                           ครู  หมายถึง  ผูที่ไดรับการบรรจุใหเปนครูในสถานศึกษา 

                    ครูพิเศษ  หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจางตอเน่ืองไมนอยกวา  9  เดือน 

                   บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ  งานแนะแนว   

                                      งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 

                   บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบติัหนาที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากคร ู

                                           และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 

(ระดับ ปวช.) 

จํานวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจํ
า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

าป
ริญ

ญ
า

ตร
 ี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพาณิชยการ 

  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

    6 6 - 4 2 - 

 

- 

 

6 - 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางยนต 

สาขางานยานยนต 

 

   3  3 - 1 2 - 

 

- 

 

3 - 

หมายเหตุ  ใหสถานศึกษารายงานใหครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 

จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 

(ระดับ  ปวส.) 

จํานวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจํ
า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

าป
ริญ

ญ
า

ตร
 ี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

 

    6  6 - 4 2 - - 6 - 

 

หมายเหตุ  ใหสถานศึกษารายงานใหครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

๗. จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นป   

(ปท่ีจัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา 
ช้ันป รวม 

1 2 3 

ผูเรียนรวมทั้งสถานศึกษา     

ปวช.    95     76       73         244 

ปวส.    35    44        -        79 

ปวช.  แยกตามประเภทวิชา          

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     37      39        25         101 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     58      37        48         143 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม        -       -          -          - 

- ประเภทวิชาคหกรรม        -       -          -          - 

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม        -       -          -          - 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

      -       -          -          - 

รวม    95     76        73        244                                                                                                                             

ปวส. แยกตามประเภทวิชา     

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

- ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 35 44 - 79 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม - - - - 

- ประเภทวิชาคหกรรม - - - - 

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม - - - - 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

- - - - 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

- - - - 

     

 

  

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

๘. เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผูบริหาร  ครู  บุคลากร  และผูเรียน ซึ่งเปนที่ยอมรับของสงัคมในรอบปการศึกษา) 

ที่ หนวยงาน 
เกียรติบัตร/เกี่ยวกับผูบริหารและสถานศึกษา ครู บุคลากร  

ผูเรียน 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1 สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให วิทยาลยัเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จัดต้ัง 

“ศูนยฝกอาชีพ” ตามโครงการเสริมสรางประสบการณ

อาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนโรงเรียนเอกชน 

คําสั่งแตงต้ังศูนย 

  27  กันยายน  2556  

2 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายวิศิษฎชัย  ไกรนอก  ไดรับรางวัลเกียรติ

เหรียญทองวิชาพิมพภาษาไทยดวยคอมพิวเตอรการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจําป

การศึกษา 2555  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบรหิารธุรกิจ

ขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

 3 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายคิดธิวัฒน  เขตสมุทร  ไดรับรางวัลเกียรติ

เหรียญเงินวิชาพิมพภาษาไทยดวยคอมพิวเตอรการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจําป

การศึกษา 2555  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบรหิารธุรกิจ

ขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

4 

 

 

สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวนันทนภัส  ดงคําศร ี ไดคะแนนดีที่สุด

อันดับ 2 (ไมมีวิทยาลัยใดไดรับเหรียญ)วิชาพิมพ

ภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรการแขงขันทักษะวิชาชีพ

อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจําปการศึกษา 2555 ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบรหิารธุรกิจขอนแกน   21-22  

กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

5 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายจรูญ   เราะไทยสงค ไดคะแนนดีที่สุดอันดับ 

2 (ไมมีวิทยาลัยใดไดรับเหรียญ)วิชาพิมพภาษาอังกฤษดวย

คอมพิวเตอรการแขงขันทกัษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน

ระดับชาติประจําปการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ไทยบรหิารธุรกิจขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

 

 

 

เกียรติบัตร 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

6 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายศุวาที   ดีสุข ไดรับรางวัลเกียรติเหรียญเงิน 

วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดต้ังระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การแขงขันทกัษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

เอกชนระดับชาติประจําปการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัย

เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกจิขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  

2556 

เกียรติบัตร 

 7 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายกิตติธัช  พลกระโทก ไดรับรางวัลเกียรติ

เหรียญทองแดง วิชาการติดต้ังโปรแกรมควบคุม

คอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน

ระดับชาติประจําปการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ไทยบรหิารธุรกิจขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

 8 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายชาญณรงค   หมื่นศักด์ิ ไดรับรางวัลเกียรติ

เหรียญเงิน วิชาเขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอร การ

แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจําป

การศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบรหิารธุรกิจ

ขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

9 

 

 

สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวจุรีพร  วิริยะพันธ ไดรับรางวัลเกียรติ

เหรียญเงิน วิชาการใชโปรแกรมสํานักงาน  การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจําป

การศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบรหิารธุรกิจ

ขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

10 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายจักรพงษ   ชินกระโทก ไดรบัรางวัลเกียรติ

เหรียญทองแดง วิชาการตอบปญหาทางบญัชี การแขงขัน

ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจําป

การศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบรหิารธุรกิจ

ขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

11 สํานักงานคระกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวมลัลิกา   เซี่ยงฝุง ไดรบัรางวัลเกียรติ

เหรียญทองแดง วิชาการใชโปรแกรม Adobe Photoshop 

CS 4 แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ

ประจําปการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย

บรหิารธุรกิจขอนแกน   21-22  กุมภาพันธ  2556 

เกียรติบัตร 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

๙. เปาหมายความสาํเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สรปุเปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555  

ซึ่งคณะกรรมการบรหิารเห็นชอบ  ดังน้ี  คําสั่งวิทยาลยัสายมิตรเทคโนโลยีที่ 009/2555  เรื่อง  การแตงต้ังคณะกรรม 

การดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

คําสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา 

ที่ 009/2555 

              เรื่อง      การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 

        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  พ.ศ.2542   ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษา  ทุกสถานศึกษามกีารประกัน

คุณภาพภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  ที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง   เพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใหเปนไปตามเปาหมาย     

โดยมุงประโยชนสูงสุด เพื่อพฒันาผูเรียนอยางแทจรงิไดประกาศใหใชมาตรฐานอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 (  7  

มาตรฐาน  35  ตัวบงช้ี)  เปนแนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพสถานศึกษาภายใน 

        ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามแนว

ทางการดําเนินการประกันคุณภายในของสถานศึกษา   ทั้งน้ีเพื่อเปนการเตรียมการรองรบัการประเมินภายนอกใน

รอบที่ 3 ดวย  ดังมีรายช่ือตอไปน้ี 

                                             คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

   1.   วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

   2.   แตงต้ังคณะทํางานเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายใน 

   3.   ใหคําแนะนําปรึกษา  สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานทุกข้ันตอน 

   4.   ช้ีแนะการเตรียมความพรอม ในการรองรบัการประเมินภายในจากตนสงักัดและประเมินภายนอกในรอบที่  3 

 

                         1. นายสฤษด์ิ          บุตรเนียร      ผูรับใบอนุญาต                         ประธานที่ปรึกษา 

                         2  นางสาวปทธมา   แกลงกระโทก  ผูอํานวยการ               ประธานกรรมการ 

                         3. นายอนันต         กันกระโทก     ผูชวยผูอํานวยการ                           กรรมการ 

                         4. นายทศพร         บุญมา           หัวหนาฝายอุตสาหกรรม                    กรรมการ 

                         6. นางสาวไพรินทร  ศรีปจฉิม        หัวหนาฝายวิชาการ                          เลขานุการ 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี   1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    (  9  ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี 4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ( 1 ตัวบงชี)้ 

                   นายชยันต               จันทรศิริสุข    กรรมการ 

                   นางสาวชอเพชร  ดานกระโทก    กรรมการ 

 

 

 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี   2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา     (5  ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย  ( 2 ตัวบงชี้) 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี  7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ( 2 ตัวบงชี)้ 

                   นางสาวไพรินทร       ศรีปจฉิม                             กรรมการ 

                   นายสมนึก     ลํากระโทก      กรรมการ 

 

 

 

 

                    

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี   3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   (12  ตัวบงชี)้ 

                    นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ                กรรมการ 

   นางสาวปรารถนา   เจรญิดี   กรรมการ 

  นางสาวศิริรัตน ชางสลัก    กรรมการ 

 

คณะกรรมการมาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองโลกและพลโลก  (4  ตัว

บงชี้) 

  นางสาวปรารถนา เจริญดี   กรรมการ 

  นางสาวศิริรัตน     ชางสลัก  กรรมการ 

          

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

                 ใหผูมีรายช่ือตามคําสัง่ทุกทาน    ปฏิบัติหนาที่ในกลุมของตนที่ไดรบัการแตงต้ังดวยความมุมานะ  

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดตอสถานศึกษา      และบรรลตุามวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายในภายนอก 

ทุกประการ 

 

                      ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

                                                            สั่ง   ณ   1  พฤษภาคม     2555 

 

                  (นายสฤษด์ิ      บุตรเนียร) 

                  ผูจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ตอนท่ี ๒  

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

๑.ทิศทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 

    ๑.๑  ปรัชญาวิทยาลัย    (Philosophy) 
 

                                   ทักษะเยี่ยม    เปยมคณุธรรม   นําความรู   สูอาชีพ 

    ๑.๒  วิสัยทศัน  (Vision) 

เปนสถาบันอาชีวะช้ันนํา  ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎี  ควบคูไปกับภาคปฏิบัติ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

อยางมืออาชีพ  พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ  ASEAN   

    ๑.๓ เอกลักษณ  (Image) 

           ๑.สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมืออาชีพ  (Team work / Buddy  Group) 

            ๒.พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ  ASEAN 

                 “ We  speak  English  all  day ”  

                 “  The  working  language  of  ASEAN  Shall  be  English”  

    ๑.๔ อัตลกัษณ  ( Identity )   

                รักงาน         :      สามารถทํางานรวมกบัผูอืน่ไดอยางมืออาชีพ 

                มีวินัย          :      การเงิน (ออมเงิน)   เวลา   แตงกาย   เขาแถว 

                ใชประหยัด    :      นํ้าขวดเดียว  ไฟฟา (5R เศรษฐกจิพอเพียง) 

                ปฎิบัติธรรม   :       น่ังสมาธิทุก ช.ม. (ไตรสิกขา-ศีล-สมาธิ-ปญญา)    

    ๑.๕ พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาหลักสูตรทีเ่นนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูการปฏิบัติ   ตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ    

๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมสีุขอยางมปีระสทิธิภาพ 

๓. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพื่อใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

 ๔. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

               และเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรู (Leaning Organization) 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 ๑.๖ เปาหมาย (Goals) 

          ๑.นักเรียน   ผูปกครอง   สถานประกอบการพึงพอใจตอการจัด  การเรียนการสอนของวิทยาลัย 

     ๒.ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอ  ในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป   

       คิดรอยละ  ๙๐  % 

        ๓. ผานเกณฑการประเมิน  สมศ. (ระดับดี)  

        ๔. ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลยั  มีความมั่นคงย่ังยืนและเปนองคกรแหงการเรียนรู 

            ( Leaning  Organization ) 

๒.แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  

              แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาทีส่อดคลองเช่ือมโยงของพันธกจิ  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  โครงการ/กจิกรรม  และตัววัดของโครงการ/กจิกรรม  

              เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    จึง

กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังน้ี  
พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัววัดของโครงการ/

กิจกรรม 

พัฒนา

หลักสูตรที่

เนนการ

เรียนรู

ภาคทฤษฎี

ควบคูการ

ปฏิบัติตรง

ตามความ

ตองการของ

สถาน

ประกอบการ 

พัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา

ใหได

มาตรฐานสู

สากล 

(ASEAN) – 

Curriculu

m   

Exellence 

จัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาควบคู

การเสริมสราง

ความสามารถทาง

ภาษาตางประเท

ศ 

1. จํานวน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่มีการ

ปรับปรุง 

2.จํานวน

โครงการพัฒนา

ดาน

ภาษาตางประเท

ศ 

1. จํานวน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะมีการ

ปรับปรุงทุก

หลักสูตรภายใน 

5 ป 

2.จํานวน

โครงการพัฒนา

ดาน

ภาษาตางประเท

ศอยางนอย2

โครงการตอป 

1. โครงการ

พัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 

2 โครงการ

รวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

3. โครงการสถาน

ประกอบการใน

สถานศึกษา 

4.โครงการพัฒนา

บุคลากรดาน

ภาษาตางประเท

ศ 

5.โครงการพัฒนา

ผูเรียนดาน

ภาษาตางประเท

ศ 

1. หลักสูตร

ทั้งหมดที่มี

ปรับปรุงเปน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะใหม

ภายใน 5 ป 

2 ความพึงพอใจ

ตอความรวมมือ

กับสถาน

ประกอบการอยู

ในระดับดี 

3. ทุกสาขาวิชามี

สถาน

ประกอบการ

ภายใน

สถานศึกษา

ภายใน 5 ป 

4.รอยละ 80 

บุคลากรผานการ

ทดสอบดาน
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ภาษาตางประเท

ศอยูในระดับดี 

5.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนมีการ

พัฒนาดาน

ภาษาตางประเท

ศอยูในระดับดี 

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการ

สอนเพื่อให

ผูเรียนเปน

คนดี เกงและ

มีสุขอยางมี

ประสิทธิภา

พ 

พัฒนา

กระบวนกา

รเรียนการ

สอนสูความ

เปน เลิศโดย

เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  

- Learning 

Process   

Excellence 

สงเสริมการเรียน

การสอนโดยใช

งานนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยควบคู

คุณธรรม

จริยธรรม 

1.จํานวน

โครงงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัย 

2.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

1.จํานวน

โครงงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยตลอดป

การศึกษาตาม

เกณฑ 

2.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมตลอดป

การศึกษาตาม

เกณฑ 

1.โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยของ

บุคลากร 

1.โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยของ

บุคลากร  

2. โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรมส่ิง 

ประดิษฐงานวิจัย

ของผูเรียน 

3. จํานวน

โครงการสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมปลูกฝง

ความเปนผล

เมือง 

ไทยและพลโลก 

1.รอยละ 80 ของ

บุคลากรมีงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัย 

2.ผูเรียนทุกระดับ 

สาขาวิชามี

โครงงาน งาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐและ

งานวิจัยของ

ผูเรียน  

3.รอยละ 80 ของ

บุคลากรและ

ผูเรียน 

เขารวมโครงการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมปลูกฝง

ความเปนผล

เมืองไทยและพล

โลก 
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พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัววัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนา

กระบวนการวัด

ประเมินผล 

เพื่อใหได

คุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษาของ

ชาต ิ

พัฒนา

กระบวนการ

วัดผล-

ประเมินผลสู

ความเปนเลิศ  

- Evaluation 

Excellence 

ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดย

ใชการประเมินผล

ตามสภาพจริง

และผานเกณฑ

การประเมินจาก

องคกรภายนอก 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 

2,มีระบบกลไกใน

การจัดการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน

ตลอดปการศึกษา

ตามเกณฑ 

2,มีระบบกลไกใน

การจัดการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในอยาง

ตอเน่ือง 

1.โครงการ

สงเสริมทักษะ

วิชาการ 

2. โครงการ

ทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. โครงการ

สนับสนุนการ

ประกัน 

คุณภาพภายใน

และนอก

สถานศึกษา 

1.รอยละ 80 

ของผูเรียนได

เขารวม

โครงการ

สงเสริมทักษะ

วิชาการ 

2.รอยละ 80 

ของผูเรียน

ผานการ

ทดสอบ

มาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. ผลของ

ระบบการ

ประกัน

คุณภาพ

ภายในและ

นอก

สถานศึกษา

อยูในระดับดี 

พัฒนา

กระบวนการ

สนับสนุน

การศึกษาให

เอ้ืออํานวยตอ

การพัฒนาครู  

บุคลากร

ทางการศึกษา

อยางตอเน่ือง

และเพื่อเปน

องคการแหง

การเรียนรู 

(Leaning 

Organization) 

ยกระดับความ

เปนเลิศในการ

บริหารจัดการ

องคกรและ

บุคลากร  - 

Organization 

& Staff 

Excellence) 

สงเสริมการ

บริหารจัดการ

โดยใชระบบ

เครือขาย

สารสนเทศที่เอ้ือ

ตอบุคลากร 

สังคม ชุมชนและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตครู 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมการ

ชวยเหลือสังคม

ชุมชน 

2. จํานวน

โครงการที่

สงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตครู 

 

 

1.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมการ

ชวยเหลือสังคม

ชุมชนตลอดป

การศึกษา 

2. จํานวน

โครงการที่

สงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตครู

อยางตอเน่ือง 
 

1.โครงการบริการ

วิชาการตอชุมชน

สังคม 

2. โครงการ

พัฒนาบุคลากร 

3. โครงการจัดทํา

ระบบเครือขาย

สารสนเทศขอมูล

ภายในและนอก 

 

1.ทุก

สาขาวิชามี

การบริการ

วิชาการตอ

ชุมชนสังคม 

2. บุคลากร

ไดรับการ

พัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 

3. มีระบบ

เครือขาย

สารสนเทศ

ขอมูลภายใน

และนอกที่

ทันสมัย 
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ยุทธศาสตรที่ 1. 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสูสากล (ASEAN) – Curriculum   Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1.กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนสมรรถนะ 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

3.กิจกรรมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 โครงการรวมมือกับสถานประกอบการ 1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

2.กิจกรรมนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ 

3.กิจกรรมนิเทศติดตามประเมินผลนักศึกษา 

3. โครงการสถานประกอบการในสถานศึกษา 

 

1.กิจกรรมงานซอมบํารุงไฟฟาภายใน/ภายนอก 

2.กิจกรรมสหกรณวิทยาลัย 

3.กิจกรรมคารแคร 

4.กิจกรรมประกันภัย 

5.กิจกรรมธนาคาร 

6.กิจกรรมศูนยซอมคอมพิวเตอร 

4.โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาตางประเทศ 1.กิจกรรมอบรมภาษาตางประเทศ 

2. กิจกรรมอบรม English 3 hour/week,We speak 

3. English all day/English 10 minutes/hour 

5.โครงการพัฒนาผูเรียนดานภาษาตางประเทศ 1.กิจกรรม Weekly Conversation 

2.กิจกรรม English 10 Minutes/Hour 

3.กิจกรรม We Speak English all day 
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ยุทธศาสตรที่ 2. 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูความเปน เลิศโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  - Learning Process   Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการสงเสริมงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัย

ของบุคลากร 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผาน IT 

2. กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิง่ประดิษฐงานวิจัย

ของบุคลากร 

2.โครงการสงเสริมงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐโครงงาน

ของผูเรียน 

1.กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยของ

ผูเรียนภายใน 

1.กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยของ

ผูเรียนภายนอก 

3.จํานวนโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝง

ความเปนผลเมืองไทยและพลโลก 

1.กิจกรรมวันสําคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม 

3. กิจกรรมสงเสริมอัตลักษณ(จริยธรรม 3,งาม 4,ทําดี 5) 

4. กิจกรรมกีฬาส ี

5. กิจกรรมจิตสาธารณะ จิตอาสา 

6. กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย 

7. กิจวัตรประจําวันClean/Drink/Buddy/Meditation 

8. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

9. กิจกรรมประชาธิปไตย 

10. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 

 

 

  



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ 3. 

พัฒนากระบวนการวัดผล-ประเมินผลสูความเปนเลิศ  - Evaluation Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการสงเสริมทักษะวิชาการ 1. กิจกรรมแขงขันทกัษะวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

2. กิจกรรมแขงขันทกัษะภายใน 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 

4. กิจกรรมสอนเสริม 

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา  (V-NET) 

3. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน 

3. โครงการสนับสนุนการประกัน 

คุณภาพภายในและนอกสถานศึกษา 

1. ประกันคุณภาพภายใน 

2. ประกันคุณภาพภายนอก 
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ยุทธศาสตรที่ 4. 

ยกระดับความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร  - Organization & Staff Excellence) 
โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการบริการวิชาการตอชุมชนสังคม 1.กิจกรรมบริการวิชาการตอชุมชนสังคม 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม 

2. กิจกรรมคัดเลือกครูผูสอน/ผูชวยผูบริหารดีเดน 

3. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตครู (ออมทรพัยทองคํา) 

4. กิจกรรมสงเสริมครูและบุคลากรศึกษาตอ 

5. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการศึกษา 

3. โครงการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศขอมูล

ภายในและนอก 

 

1. กิจกรรมจัดทําระบบเครอืขายสารสนเทศ 
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๓. รายงานดานงบประมาณ   

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปการศึกษา  2555 

ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

งบประมาณรับ - จาย ณ วันท่ี 30  เมษายน  2556 

 

รายรับ รายจาย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 

- คาธรรมเนียมการศึกษา 945,600 - เงินเดือนคร ู 1,816,775  

- คาธรรมเนียมอื่น 48,800 - เงินเดือนบุคลากรอื่น 207,360  

- เงินอุดหนุนเปนคาใชจายราย

หัวนักเรียน 

3,125,451 - คาตอบแทนครูและบุคลากร   

- เงินอุดหนุน ........ - - งบปรบัปรุงอาคารสถานที ่ 50,000  

- เงินอุดหนุน ........ - งบจัดหา/พฒันาเครือ่งมือ อปุกรณ สื่อ

การสอน  วัสดุฝก 

 - สําหรบัการจัดการเรียนการสอน 

 - สําหรบัการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

   - สําหรับการบริหารจัดการทั่วไป 

 

 

356,656 

58,575 

 

60,000 

 

- เงินบรจิาค - - งบในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ

ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด 

จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

237,620  

- รายไดหรือมลูคาของผลผลิต 

ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ

จัดการเรียนการสอน 

- - งบดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 

ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง

ความเปนพลเมอืงไทยและพลโลก 

237,620  

  - งบพัฒนาบุคลากร 69,270  

  - คาสาธารณูปโภค 244,000  

- อื่นๆ 632,454 - คาใชจายเบ็ดเตล็ด 240,000  

รวมรับ 4,752,305 รวมจาย 3,577,876  
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๔. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ                   

     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามและสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการโดย 

เนนการมีสวนรวมของแผนกวิชาตางๆ และจัดเก็บขอมูลดานสถานที่ต้ังของหนวยงานหรือสถานประอบการใหชัดเจน 

สมบรูณ  พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและสรุปรายงานผลอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สรางความเขาใจ และใหความรูกบับุคลากรเพิ่มมากข้ึนกับการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   

ครอบคลมุทุกหลักสูตรประเภทวิชาที่สอน  ใหการกํากับ  ติดตามและรายงานผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่

พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนใหทั่วถึงทุกรายวิชา   ประสานความรวมมือกบัภูมิปญญาทองถ่ิน สถานประกอบการหรือ

หนวยงานภาคธุรกิจทีม่ีผูชํานาญทางวิชาชีพ เชิญมาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูกบันักศึกษาในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จัดใหมบีรรณารักษหรือผูรับผิดชอบงานประจําหองสมุด พรอมทั้งดําเนินการจัดหาสื่อการเรียนรูดวย 

ตนเองในหลายรูปแบบ จัดใหมีการประเมินประสทิธิภาการใหบริการและประเมินความพิงพอใจของผูใหบริการอยาง

สม่ําเสมอจัดวางแผนการจัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกใหเพียงพอกบัจํานวนนักศึกษาใชฝกปฏิบัติในแตละสาขาวิชา 

     มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

     ควรมีการบูรณาการผลงานสรางสรรคในการใหบริการทางวิชาการแกสงัคม เพื่อสรางเครอืขาย 

ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับองคกรในชุมชนและเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหครปูระจําวิชาในทุกสาขาวิชาไดสรางผลงานนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ และงานวิจัยรวมกับนักศึกษาเพิ่มข้ึนและคัดผลงานสรางสรรคเขารวมประกวดแขงขันในระดับตางๆ  

และจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกมาชวยสนับสนุนดานงบประมาณที่มีอยูจํากัด ใหสามารถพฒันาผลงานของครู

และนักศึกษาใหกาวหนาย่ิงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมคีวามรู ความสามารถในการพฒันางาน 

และปรับปรงุสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอสถานศึกษาควรเนนความรวมมือของเครือขายประชาคมอาชีวศึกษาในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
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ตอนท่ี 3 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

                    พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทกัษะทางวิชาชีพ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค   สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ หรือศึกษา

ตอในระดับที่สงูข้ึน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

         วิทยาลัยฯมีแผนงาน/โครงการและสนับสนุนใหครูในแตละแผนกวิชา  ไดจัดทําแผนการสอน/แผนการจัดการ

เรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติโดยมุงเนนการเรียนการสอนแบบสมรรถนะในทกุสาขาวิชาชีพ  วิทยาลัยฯจัดการ

เรียนการสอนรวมกบัสถานประกอบการมกีารประเมินผลตามสภาพจริง   สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   และเนนการปฎิบติัจริง  และจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน   จัดกิจกรรมเสริม

ทักษะวิชาชีพ  ตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเรียน    มีโครงการสอนซอมเสริม     กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ   

เนนใหบรูณาการคุณธรรม  จริยธรรมและสมรรถนะอาชีพ  แกปญหา  และพัฒนา  สงผลใหสําเรจ็การศึกษามีผลการ

เรียนตามเกณฑการสําเรจ็การศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนแตละหลักสูตร

ตามประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางาน 

         

ความพยายาม(Attempt) 

         วิทยาลัยฯมีความพยายามในการจัดการเรียนการสอน  จนทาํใหผูเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่

กําหนดและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ข้ึนไป   มีการจัดทํากจิกรรม/โครงการตามแผนงานที่วางไว  

ดังน้ี กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ  V-Net    กิจกรรมโครงการทุนการศึกษา   กิจกรรมโครงการ

กองทุนใหยืมเพื่อการศึกษา 
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ผลการดําเนินการ 

 

ตารางท่ี 1.1 ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 

หลักสูตร/ประเภท

วิชา 

สาขาวิชา/

สาขางาน 
ชั้นป 

จํานวน 

ผูเรียน 

ท่ีลงทะเบียน

เรียน 

ท้ังหมด 

(1) 

จํานวน 

ผูเรียน 

ท่ีออก

กลางคัน 

(2) 

จํานวน 

ผูเรียน

ท่ีเหลือ 

(3) 

ผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 

2.00 ขึ้นไป 

จํานวน 

(4) 
รอยละ 

ปวช. 

พาณิชยกรรม 

พาณิชยการ/ 

คอมพิวเตอร 

1 58 8 50 39 78 

2 37 6 31 22 70.97 

3 48 7 41 41 100 

ปวช. 

อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม/

ชางยนต 

1 37 5 32 23 71.88 

2 39 3 36 26 72.22 

3 25 3 22 22 100 

รวมปวช.  266 244 32 212 173 

ปวส. 

บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

1 35 13 22 18 81.81 

2 35 11 24 24 100 

รวมปวส.  70 24 46 42 91.30 

รวม ปวช. และ ปวส.  314 56 258 215 83.33 

 

 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดี รอยละ 70 – 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง  

 - เอกสารผลการเรียน 

 - บัญชีอุดหนุน 

 - สถิติยอดนักศึกษาประจําป 
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มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพ 

ของผูเรียน 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

         วิทยาลัยฯไดตระหนักถึงความรวมมือกับเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ  มีการเย่ียมเยือน 

ลงนามความรวมมือกบัสถานประกอบการดานการจัดการเรยีนการสอนระบบทวิภาคีอยูเสมอ  และมีการประเมิน

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

        วิทยาลัยฯมีความพยายามสงนักศึกษาเขาฝกอาชีพในสถานประกอบการจริง  มีการติดตามนิเทศระหวาง

ฝกงาน   รวมกับครูในสถานประกอบการ  หลงัฝกไดมกีารประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.2  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน  ชุมชน  ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 

มีการประเมิน

ความพึงพอใจ

โดยกําหนด

กลุมตัวอยาง

และนําขอมลู

มาวิเคราะห 

จํานวนสถาน 

ประกอบการ 

และบุคคลในชุมชนท่ีทําการ 

ประเมิน 

(1) 

จํานวนสถาน 

ประกอบการ 

และบุคคลในชุมชนท่ีมีผล 

การประเมิน 

ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย  3.51 – 5.00 

(2) 

รอยละของสถาน

ประกอบการและบุคคลใน

ชุมชนท่ีมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 

(3) 

มี = 1 

ไมมี  0 

 

 

 100
)1(
)2( x  

มี 29 26 89 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5  ดีมาก 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบสอบถาม 

- ผลประเมินการฝกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

   วิทยาลัยฯจัดใหทุกระดับช้ันปมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ของทุกป 

 

ความพยายาม(Attempt) 

        วิทยาลัยฯไดพยายามจัดโครงการ  เพื่อสงเสรมิสนับสนุนใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ท่ี ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

(1) 

จํานวนผูเรียนชั้นป

สุดทายท่ีสอบผานเกณฑ

ฯ 

(2) 

รอยละ 

(3) 

 

ปวช 

พาณิชยกรรม / คอมพิวเตอร 41 30 73.17 

อุตสาหกรรม / ชางยนต 22 16 72.72 

รวม ปวช. 63 46 73.01 

ปวส. พาณิชยกรรม / คอมพิวเตอร 24 17 70.83 

         รวม ปวส. 24 17 70.83 

รวม ปวช.  ปวส. 87 63 72.41 

หมายเหตุ  จํานวนผูเรียน ณ วันสุดทายของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทาย 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดี รอยละ 70 – 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 - ขอสอบมาตรฐาน 

- รายงานผลการสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพประจําป 

 

มาตรฐานท่ี1   ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4   รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  

(V-NET)  ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯไดจัดทําโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ตองเขารบัการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 

 

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยฯมีความตระหนัก และเอาใจใสนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกจิกรรมสงเสรมิ และสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยมีตารางการสอนเสริมสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไมเขาใจในบทเรียน  ไดดําเนินการจัดทํากจิกรรม

โครงการพัฒนาผูเรียนกอนการทดสอบ V-Net ดังน้ี กิจกรรม/โครงการ จัด Tutorและกิจกรรม/โครงการ ทดสอบ 

Pre-V-Net  

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปวช. และปวส. 

ระดับ ปวช. 

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

ความรูพื้นฐานทั่วไป ความรูพื้นฐานประเภทวิชา จํานวน

ผูเรียนที่

มีผลการ

ทดสอบ

ผาน  ทั้ง 

2 วิชา 

รอยละ 

จํานวน

ผูเรียนที่

ลงทะเบียน

เขาทดสอบ 

จํานวนผูเรียนที่

มีคะแนนเฉล่ีย

จากการทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

จํานวน

ผูเรียนที่

ลงทะเบียน

เขา

ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนที่

มีคะแนนเฉล่ีย

จากการทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดับชาติข้ึนไป 

รอยละ 

พาณิชยกรรม/

คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

44 44 20 45.45 44 18 40.91 12 27.27 

ชางอุตสาหกรรม 

/ ชางยนต 

22 22 2 9.09 22 8 36.36 2 9.09 

รวมท้ังหมด 66 66 22 33.33 66 26 39.39 14 21.21 

 

ระดับ ปวส. 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐานประยุกต/สมรรถนะเพื่อการเรียนรู 

จํานวนผูเรียนที่

ลงทะเบียนเขา

ทดสอบ 

จํานวนผูเรียนที่มีตั้งแต

คะแนนเฉล่ียระดับชาติ 

ข้ึนไปจากการทดสอบทาง

การศึกษา 

รอยละ 

บริหารธุรกิจ /เทคโนโลยีสํานักงาน 32 32 16 50 

รวมท้ังหมด 32 32 16 50 

หมายเหตุ   ในปการศึกษา  2555  ไมนําผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. มาประเมิน  

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. 1 ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปวส.  3 พอใช 

รวม ปวช/ปวส. 2 ตองปรับปรุง 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 65 ข้ึนไป 5 

ดี รอยละ 55  - 64.99 4 

พอใช รอยละ 45 – 54.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 35 – 44.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 35 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับช้ัน ปวช.3



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

                 (V-NET)  ต้ังแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯไดจัดทําโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ตองเขารบัการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 

 

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยฯมีความตระหนัก และเอาใจใสนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกจิกรรมสงเสรมิ และสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยมีตารางการสอนเสริมสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไมเขาใจในบทเรียน  ไดดําเนินการจัดทํากจิกรรม

โครงการพัฒนาผูเรียนกอนการทดสอบ V-Net ดังน้ี กิจกรรม/โครงการ จัด Tutorและกิจกรรม/โครงการ ทดสอบ 

Pre-V-Net  

 ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.5 ผลการสอบ V-NET  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส. 

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนผูเรียนท่ี

ลงทะเบียนเขา

ทดสอบ 

กลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูสอบ

ผานเกณฑ 

กลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

รอยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม / คอมพิวเตอรธุรกิจ 44 44 11 25 

ชางอุตสาหกรรม / ชางยนต 22 22 8 36.36 

รวม ปวช.  66 66 19 28.79 

ปวส. บริหารธุรกิจ / เทคโนโลยีสํานักงาน 32 32 12 37.5 

รวม ปวส.  32 32 12 37.5 

รวมท้ังหมด 98 98 31 31.63 

หมายเหตุ   ในปการศึกษา  2555  ไมนําผลการสอบ V-NET ระดับ ปวส. มาประเมิน 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปวช. 1 ตองปรับปรุงเรงดวน 

ปวส. 2 ตองปรับปรุง 

รวม ปวช / ปวส. 1.5 ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 65 ข้ึนไป 5 

ดี รอยละ 55  - 64.99 4 

พอใช รอยละ 45 – 54.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 35 – 44.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 35 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับช้ัน ปวช.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  1.6 รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 

หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ความตระหนัก (Awareness) 

- 

ความพยายาม (Attempt) 

- 

การดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ท่ี ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวนผูลงทะเบียน 

เขาสอบ 
จํานวนผูสอบผานเกณฑ รอยละ 

    

    

รวม   

หมายเหตุ  ในกรณีที่ยังไมมผีลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบงช้ีน้ีไมตองนํามาคํานวณ  

ผลสัมฤทธิ ์

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

- - 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดี รอยละ 70 - 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 50 1 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ 1.7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯมีการเกบ็ขอมลูของผูเรียนแรกเขาในแตละช้ันป และมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

โดยปรบัวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนปฏิรปูการสอบ ฝายทะเบยีนไดดําเนินการประสานงานกบัครูทีป่รกึษาในการติดตาม

การลงทะเบียน  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา  เพื่อใหนักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ 

 

          ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยฯจัดครทูี่ปรึกษากํากบัดูแลนักเรียน-นักศึกษาอยางใกลชิด ประชาสมัพันธขาวสารเกี่ยวกับการเรียน

ใหนักศึกษาทราบทุกระยะ  เพื่อใหนักเรียน-นักศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ 

 

 ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.7 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

หลักสูตร 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จํานวนผูเรียนแรกเขา 

 

จํานวนผูสําเรจ็

การศึกษา 

 

รอยละ 

ปวช. พาณิชยการ / คอมพิวเตอร 64 41 64.06 

ชางอุตสาหกรรม/ชางยนต 41 22 53.65 

รวม ปวช.  105 63 60.00 

ปวส. บริหารธุรกิจ /เทคโนโลยีสํานักงาน 35 26 74.28 

รวม ปวส.  35 26 74.28 

รวมทั้งหมด 144 89 61.80 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดี รอยละ 70 - 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 - เอกสารผลการเรียน 

 - สถิติของผูเรียน 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯไดกําหนดเปนนโยบายที่สําคัญในการสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําและศึกษาตอ ในการ

ติดตามมีการจัดทําในรปูแบบโครงการติดตามผลสําเรจ็การศึกษา  โครงการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 

          ความพยายาม (Attempt) 

           วิทยาลัยฯดําเนินงานตามโครงการและปฎิทินการปฎิบัติงาน  มีการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน

อยางปจจบุันเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน 

 

 

 ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.8  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชพีอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขางาน 

จํานวน

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

ผูไดงานทํา

ภายใน 1 ป 

ผูประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 

1 ป 

ผูศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

รวมผูไดงาน

ทํา ประกอบ

อาชีพ และ

ศึกษาตอ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย

ละ 

ปวช. 

พาณิชกรรม/คอมพิวเตอร 

อุตสาหกรรม/ชางยนต 

 

 

41 

22 

 

22 

17 

 

53.65 

77.27 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

19 

5 

 

46.34 

22.72 

 

41 

22 

 

100 

100 

ปวส. 

พาณิชกรรม/คอมพิวเตอร 

 

25 

 

24 

 

96.00 

 

1 

 

4.00 

 

- 

 

- 

 

25 

 

100 

รวม 88 63 71.59 1 4.00 24 27.27 88 100 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ความสําเร็จ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 5 

ดี รอยละ 70 – 79.99 4 

พอใช รอยละ 60 – 69.99 3 

ตองปรับปรุง รอยละ 50 – 59.99 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 50 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบสํารวจการไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอสิระ หรอืศึกษาตอภายใน 1 ปของผูสําเรจ็การศึกษา 

- การตรวจสอบติดตามขอมลูผูสําเร็จการศึกษา 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการ 

ท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ีตอคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ดานสมรรถนะหลักและทั่วไปและดานสมรรถนะวิชาชีพ ดาน

ความรูของผูสําเร็จการศึกษา 

 

          ความพยายาม (Attempt) 

           วิทยาลัยฯไดดําเนินการสรางความเขาใจในการจัดการศึกษา  และทําการสํารวจความพึงพอใจสถาน

ประกอบการ โดยแบบสอบถามมกีารประเมินตัวผูเรียนดานคุณลักษณะทั้ง 3 ดาน 

 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรับบริการท่ีมีตอ 

                          คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

มีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนด   

กลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพ่ือเกบ็

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมา

วิเคราะห 

จํานวนสถานประกอบการ 

หนวยงาน สถานศึกษา หรือ

ผูรับบรกิารทั้งหมด 

(หนวย) 

จํานวนสถานประกอบการ 

หนวยงาน สถานศึกษา หรือ

ผูรับบรกิารที่มีความพึงพอใจ 

3.51 – 5.00 

รอยละ 

มี = 1 

ไมมี  0 

   

มี 44 41 93.18 

 

ระดับคุณภาพ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (3) 

3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (2) 

2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 

และมผีลตาม (1) 

1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ  



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  1 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 5 ดีมาก 

1.2 5 ดีมาก 

1.3 4 ดี 

1.4 2 ตองปรับปรุง 

1.5 1 ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.6   

1.7 3 พอใช 

1.8 5 ดีมาก 

1.9 5 ดีมาก 

ภาพรวม    ( 30 )    

หมายถึง ผลรวมคาคะแนนของ มฐ.ที่ 1.1 ถึง 

มฐ.ที่ 1.9 หารดวย 8 โดยป

การศึกษา 2555   ไมนํา มฐ.ที่ 6 มา

คํานวณ)  

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

จุดเดน  (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 - วิทยาลัยใหความสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผูเรียนรวมถึงการรวมมือกบัสถานประกอบการใน

การจัดการอาชีวศึกษา 

ควรพัฒนา  (ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพตํ่ากวาดี) 

 - ควรเพิ่มโครงการ / กิจกรรมเสรมิในเรือ่งของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET ) 

 - เพิ่มมาตรการในเรื่องของการออกกลางคันของผูเรียนใหมากข้ึน 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    

           พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการหรือ

ประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะ อาชีพ  

และบรูณาการ  คุณธรรม  จริยธรรม   คานิยม   คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ

ตองการ 

ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯ  โดยงานพัฒนาหลักสูตร  มีนโยบายในการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุงผลิตนักศึกษา

ที่มีคุณภาพทั้งในดานความรูและความสามารถในสาขาวิชาพาณิชยการและอุตสาหกรรม  และดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค   ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  โดย

จัดดําเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาใหไดมาซึ่งหลกัสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัย ฯ  ที่สมบูรณและเหมาะสม 

 

ความพยายาม(Attempt) 

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําและพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา  เพื่อเปนแนวทางหลักในการ

พัฒนาการเรียนและการสอน  และการจัดการเรียนแบบมุงเนนสมรรถนะบูรณาการคุณธรรมและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง   โดยการจัดทําแบบสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลความตองการในการประกอบอาชีพของ

ชุมชนและสถานประกอบการ   ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  แบบมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  และคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันถึงประสงค  และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนเปนเรื่อง    เปนช้ินงาน  เปนโครงการ  เพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพเต็ม

ตามศักยภาพ  นําผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ตลอดจนปญหาและอปุสรรคในการนํามาไปใชมาปรบัปรุง

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณภาพย่ิง  ๆ ข้ึนไป 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม)ี 

1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพฒันาหลักสูตร มี 

2. สถานศึกษามีการพฒันาหลักสูตรรวมกบัสถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

มี 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลกัสูตร มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร มี 

5. สถานศึกษามีการนําหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒันาแลวตามขอ (1)-(4) ไม

เกิน 3 ปไปใชอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จดัการเรียนการสอน 

มี 

( 50%) 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุเรงดวน 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

       1.รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

      2.รายงานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพฒันาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ  รายวิชา       

      3.หลักฐานการทดสองใชหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

      4.หลักฐานการประเมินหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา    

5.หลักฐานทีส่าขางานไดนําหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาไมเกิน  3ปไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

 

ความตระหนกั(Awareness) 

วิทยาลัย ฯ ไดจัดใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน  โดยเนนใหผูเรียน เรียนเปนเรื่อง  เปนช้ินงาน   

เปนโครงการ   โดยบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาพรอมทั้งบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงและคุณธรรม   จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค    โดยมอบหมายใหครผููสอนจัดทํา

และสรุปรายงานเอกสาร   ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนการรู บันทกึหลังการสอน ครูผูสอนจัดทําและ

สรปุรายงานเอกสาร  และจัดสงเก็บรวบรวมเปนเอกสารขอมูล    เพื่อดําเนินงานในดานการพัฒนาหลกัสูตร

การเรียนการสอนจัดเก็บรวบรวมเอกสารขางตนและตรวจสรุปการดําเนินงานเปนระยะ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

 การปฎิบัติงานตามลําดับข้ันในขางตนสามารถสรุปการดําเนินงานไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  

                    1. ครูผูสอนรับทราบปฎิบัติในการเขียนรายงานเอกสารที่ไดมอบหมายใหทําในชวงกอนเปด 

ภาคเรียน 

   2. ครูผูสอนจัดสงเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด  จัดทําสรปุเปนหลักฐานการจัดสงและ

รวบรวมขอมูลของปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ที่พบในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหในการพฒันา

งานใหมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา 

ผล

(มี/

ไม

มี) 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย ทีมุ่งเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 50 - 59.99 ของจํานวนครผููสอนทั้งหมดใน

สถานศึกษา 
มี 

3. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 60 - 69.99 ของจํานวนครผููสอนทั้งหมดใน

สถานศึกษา 
มี 

4. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 70 - 79.99 ของจํานวนครผููสอนทั้งหมดใน

สถานศึกษา 
มี 

5. สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (1) รอยละ 80 ข้ึนไป ของจํานวนครูผูสอนทัง้หมดใน

สถานศึกษา 
มี 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผล

ตาม (5) 

5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แผนการสอน 

- บันทึกหลงัสอน 

 

มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัย ฯ  ไดจัดใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน  โดยเนนใหผูเรียนเรียนเปนเรื่อง  เปนช้ินงาน   

เปนโครงการ   โดยบูรณาการเขากับทกุรายวิชาพรอมทั้งบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและ

คุณธรรม   จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยมอบหมายใหครผููสอนจัดทําและสรปุรายงานเอกสาร

บันทึกหลงัสอน   ซึ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนการรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ ใชสื่อ  เทคโนโลยีที่

เหมาะสม และจัดสงใหงานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนเก็บรวบรวมเปนเอกสารขอมูล   เพื่อดําเนินงาน

ในดานการนิเทศการสอน  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

นําผลการวิจัยไปแกไขปญหาพัฒนาและตรวจสรุปการดําเนินงานเปนระยะตามปฎิทินการปฎิบัติงาน 

ความพยายาม(Attempt) 

การปฎิบัติงานตามลําดับข้ันในขางตนสามารถสรุปการดําเนินงานไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  

                   1. ครูผูสอนรบัทราบแนวปฎิบัติในการเขียนรายงานตามเอกสารการเรียนการสอนได 

                      มอบหมายใหทําในชวงกอนเปดภาคเรียน 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

        2.ครูผูสอนจัดสงเอกสารตามระยะเวลาทีก่ําหนด จัดทําสรปุเปนหลักฐานการจัดสงและ

รวบรวมขอมูลของ 

ปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  ที่พบในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อนําไปสูการวิจัยในช้ันเรยีน  

เพื่อการพัฒนางานใหมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ  

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนทีห่ลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

และบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

มี 

(100%) 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการ

จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

มี 

(100%) 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละ

คนทําบันทึกหลกัการสอน ไมนอยกวารอยละ 80 ของรายวิชาท่ีสอน 

มี 

(80%) 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการ

สอนทีห่ลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อ

แกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาท่ีสอน 

 

มี 

 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนไมนอยกวาหน่ึงรายวิชาท่ีสอน 

มี 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แผนการสอน 

- บันทึกหลงัสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯ ไดออกคําสั่งแตงต้ังครูมอบหมายรายวิชาทีส่อน  สรางหลักเกณฑวิธีการวัดและประเมินผล

ใหผูเรียนในทกุรายวิชาที่สอน  มีวิธีการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลายเหมาะกบัวิชาที่สอน  พรอมทั้งให

ผูเรียนมสีวนรวมในการวัดประเมินผล  และนําผลที่ไดจากการประเมินผลไปใชในการพฒันาสมรรถนะผูเรียน

มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบรูณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม   และคุณลักษณะอันพึงประสงคและ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

ความพยายาม(Attempt) 

การปฏิบัติงานตามลําดับข้ันในขางตนสามารถสรุปการดําเนินงานไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  

                   1.ครูผูสอนรับทราบแนวปฏิบัติในการเขียนรายงานตามเอกสารที่งานพฒันาหลักสูตรการเรียน

การสอนได มอบหมายใหทําในชวงกอนเปดภาคเรียน 

                   2.ครูผูสอนทําแผนการสอน  บันทึกหลังสอน  จัดเก็บคะแนนบันทึกหลังสอนตามเกณฑและ

วิธีการวัดผลและประเมินผล  ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณา

การ คุณธรรม  จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพงึประสงค   และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทกุ              

รายวิชาที่สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา 
ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคนกําหนด และแจงหลกัเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล

ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทีส่อน 
มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทกุรายวิชา

ที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม

ทุกรายวิชาที่สอน 
มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน ใหเปนผูเรียนมสีวนรวมในการวัดและประเมินผลทุก

รายวิชาที่สอน 
มี 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แผนการสอน 

- บันทึกหลงัสอน



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงชี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

  

ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯ มีการคัดเลือกสถานประกอบการใหเหมาะสมกับสาขาวิชาพาณิชยการและอุตสาหกรรม 

กอนการสงผูเรียนไปฝกงาน  มีสมุดฝกงานเพื่อเปนเกณฑใหทราบขอปฎิบัติและเกณฑการประเมินผล มีคําสั่ง

แตงต้ังอาจารยนิเทศเพื่อนิเทศความสามารถของผูเรียนในสถานประกอบการ  เก็บคะแนนวัดผลการฝกงาน

ของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรบัปรุงโดยเชิญสถาน

ประกอบการและหนวยงานทีเ่กี่ยวของมารวมการสมัมนา 

 

ความพยายาม(Attempt) 

           สํารวจความตองการของสถานประกอบการวา  ตองการแรงงานดานใด  และคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่ตรงกบัสาขาวิชาพาณิชยการและอุตสาหกรรม  สรางเกณฑการประเมินผลการฝกงานและสมุด

ฝกงานเพื่อบันทึกการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  อาจารยนิเทศเก็บขอมูลเพื่อรวบรวมความตองการของ

สถานประกอบการตอผูเรียนเปนไปตามเกณฑการประเมินผล  สรุปผลเพือ่นําไปแกไขตอไป 

 

ผลการดําเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หนวยงานและทําความรวมมือในการ

สงผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกบังาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มี 

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน มี 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานเพื่อนําผลไปปรับปรงุโดยเชิญสถานประกอบการ  

หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา 
ไมม ี

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- เอกสารขอความอนุเคราะหฝกงาน 

- สมุดบันทึกการฝกงาน



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  2 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 5 ดีมาก 

2.2 5 ดีมาก 

2.3 5 ดีมาก 

2.4 5 ดีมาก 

2.5 4 ดี 

ภาพรวม  ( 24 )  4.8 ดีมาก 

หมายถึง ผลรวมคาคะแนนของ มฐ.

ที่ 2.1 ถึง มฐ.ที่ 2.5 หาร

ดวย 5 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูในระดับ ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

จุดเดน  (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 - ครูผูสอนใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพตํ่ากวาดี) 

 - ควรใหสถานประกอบการมสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3   ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ความตระหนัก(Awareness) 

        ผูบริหารวิทยาลัยฯตระหนักในความสําคัญของการใชภาวะผูนํา และการมีวิสัยทัศนของผูบริหาร  ใน

การผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในวิทยาลัยฯ และบคุลากรภายนอกใหเขามามสีวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาประจําป ของสถานศึกษา และแผนยุทธศาสตรรวมทั้งการนําสูการปฏิบัติอยางมปีระสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองกับแผนที่กําหนดไวทั้งน้ีเพื่อการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

          มีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการวิทยาลยั ในการปฏิบัติงานรวมกบัวิทยาลัยฯมี

วัตถุประสงคเพื่อใหรบัทราบขอมลูและนําผลการปรับปรุงการดําเนินงานและพฒันาการปฏิบัติงานตามอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดไวตามกฏหมายที่เกี่ยวของ 

ผลการดําเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามทีก่ําหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

       มี 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มี 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาทีท่ี่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
มี 

4 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา

และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

 

มี   

 

5 สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน 

ไมม ี



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หมายเหตุ 

1.  ผูทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาคัดเลอืก ตองมกีระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒ ิ

2.  การประเมิน ตองประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

    ประเมินหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 

2554 

    ประเมินหนาที่ตามเกณฑประเมินคุณภาพภายนอก ขอ 8.1   

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 - บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

          วิทยาลัยฯจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน  สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปทีส่อดคลองกบัแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทกุฝาย มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ พรอมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 

ความพยายาม(Attempt) 

        จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลยัฯเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู และ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา มีการติดตาม ประเมินผลการใชแผนพัฒนา และนําขอเสนอแนะไปปรบัปรุง 

และพัฒนาตอไป  

 

ผลการดําเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผล(มี/ไม

มี) 

1 สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่

เกี่ยวของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปทีส่อดคลองกับแผนพฒันาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป       มี 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ       มี 

5 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป       มี 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) และ (3) 

3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติการประจําป 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภพการ

ปฏิบัติงาน  

3. รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ  

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

          วิทยาลัยฯมีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษาตามอัตลักษณ ปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ  ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

ครู และบุคลากร 

ทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

         จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อกําหนดอัตลักษณ และพจิารณาแผนงาน โครงการพฒันาที่

สอดคลองกบัอัตลกัษณของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

ผลการดําเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
ผล )มี/ไม

มี(  

1 สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย 

มี 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาทีส่อดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา 

โดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
มี 

3 สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ มี 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 

5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) และ (3) 

3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุเรงดวน 

 หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาคมทั้งภายในและภายนอก  ที่มีตออัตลกัษณของ

สถานศึกษา 

- หลักฐานแสดงการใหความเห็นชอบในการกําหนดอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

คณะกรรมการบรหิาร 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคลองกับ ปรัชญา ของสถานศึกษา



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  3     ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

          ผูบริหารวิทยาลัยฯมกีารบรหิารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนํา และการสวน 

รวมของผูเกี่ยวของ และมีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาโดย 

คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 

 

ความพยายาม(Attempt) 

        วิทยาลัยฯมีการบริหารจัดการตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการประชุมครูและบุคลากรทุก

ฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

วิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝายในวิทยาลัยฯ  ผูปกครอง  รวมทั้งผูมสีวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนา 

 

ผลการดําเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีการบรหิารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตน

สังกัด 

มี 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง 

มี 

 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูที่มสีวนเกี่ยวของกบัการจัดการอาชีวศึกษา  

อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

    (1) 

4 สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู

และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูทีม่ีสวนเกี่ยวของไปใชในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบรหิารงาน และภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา  

โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

( 4.00) 

ผลสัมฤทธิ ์



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบประเมินผลผูบริหาร 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3.  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

        วิทยาลัยฯมีระบบขอมูลสารสนเทศ และมรีะบบสํารองขอมลูสารสนเทศ เพื่อปองกันการสูญหายของ

ขอมูล  โดยมีขอมลูพื้นฐานอยางนอย 9 ประเภท  ไดแก  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา,ขอมลูนักเรียน นักศึกษา

, ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลบุคลากร,ขอมูลงบประมาณและการเงิน  ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  

ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลอาคารสถานที ่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยขอมูลจะตองครบถวน  เช่ือมโยง

อยางเปนระบบ  และเปนปจจุบัน 

 

ความพยายาม(Attempt) 

           วิทยาลัยฯไดดําเนินงาน โครงการกจิกรรม เพื่อใหบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาดังน้ี 

     1.  โครงการปรบัปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัยฯ 

     2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการวิทยาลัยฯ และจัดการเรียนการสอน

ประกอบดวย 

  2.1  ระบบงานทะเบียน 

  2.2  ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารงานวิทยาลัยฯ 

  2.3  ระบบสารสนเทศเงินเดือน 

     3.  จัดทําเว็บไซดวิทยาลัยฯ เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารใหบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

ท่ี ประเด็นการพิจารณา ผล )มี/ไม

มี(  

1 สถานศึกษามีขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอมูลอื่น ที่จําเปนสําหรบัสถานศึกษาที่

ครบถวนและเช่ือมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมลูสารสนเทศเพือ่ปองกันการสญู

หายของขอมลู 

มี 

2 สถานศึกษามีการพฒันาฐานขอมลูสารสนเทศอยางตอเน่ืองและเปนปจจบุัน        มี 

3 สถานศึกษาใหครู บุคลากรทกุฝายและผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมลู

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพงึพอใจในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ไมม ี

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ขอ 1 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

หมายเหตุ 

- ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

บํารุงรักษา  ขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วใน

เวลาที่ตองการ และ       ลดความซ้ําซอนของขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวยการกําหนด

ระบบความปลอดภัยของขอมูลและ   สิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูล

และสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจ   เกิดข้ึนกับฐานขอมูล 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ระบบสารสนเทศของวิทยาลัย



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

        วิทยาลัยฯมีการวิเคราะห และจัดทําแผนงาน  โครงการบริหารความเสี่ยงทีส่ําคัญอยางนอย 5 ดาน  

ไดแก ดานความปลอดภัย,ดานการทะเลาะวิวาท,ดานสิ่งเสพติด,ดานสังคม,ดานการพฒันาและการมั่วสุม โดย

การมสีวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง มีการดําเนินงาน  ตาม

แผนงานโครงการ มีการประเมินผลและปรบัปรุงอยางตอเน่ือง และมผีลทําใหความเสียงดานตาง ๆ ลดลง 

 

ความพยายาม(Attempt) 

         จัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงทีส่ําคัญ ไดแก ดานความปลอดภัย,ดานการทะเลาะวิวาท

,ดานสิ่งเสพติด,ดานสังคม,ดานการพัฒนาและการมั่วสุม โดยการมสีวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา  ผูเรียน 

และผูปกครอง  มีการประเมินและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรงุบริหารความเสี่ยง 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวข

อ 
ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบรหิาร ความเสี่ยงที่สําคัญอยาง

นอย        5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดาน

สังคม ดานการพนันและการมั่วสุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง 

     มี 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ      มี 

3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ      มี 

4. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบรหิารความเสี่ยง      มี 

5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย 3 ดาน      มี 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) และ(4) 
4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุเรงดวน 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ปายประชาสัมพันธ 

- ปายนิเทศ / โครงการกจิกรรม 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

          วิทยาลัยฯจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเรียน  มีการแตงต้ังครทูี่ปรึกษา มีระบบเครือขาย 

ผูปกครองเพื่อรวมดูแลผูเรียน  สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียน กลุมเสี่ยง 

และสงเสรมิ 

ผูเรียนดี 

 

ความพยายาม(Attempt) 

     มีโครงการปฐมนิเทศ,มีการแตงต้ังครูทีป่รึกษา    มีการจัดผูเรียนพบที่ปรึกษาทุกวัน  มีเครือขาย

ผูปกครองเพื่อรวมดูแลผูเรียน,มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน และโครงการเย่ียมบานนักเรียน 

นักศึกษาเพื่อลดปญหาความเสียงดานตาง ๆ 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมม)ี 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแตงต้ังครูทีป่รกึษาและจัดใหผูเรียนพบครทูี่ปรกึษาอยางนอย

สัปดาหละ 1 ครั้ง 

มี 

 

3 สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน มี 

4 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยาง

นอย 

รอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนทีร่องขอ 

          มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสรมิผูเรียนปญญาเลิศ             ม ี

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- เอกสารสมุดบันทึกการสอน 

- ประวัติผูเรียน 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี   3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและ     

                 การใชอาคารเรียนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ  

 

ความตระหนัก(Awareness) 

 

          วิทยาลัยฯดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมทิัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบรกิาร  มีการประเมินความพึงพอใจ และมีการนําผล

การประเมินไปปรับปรงุการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

ความพยายาม(Attempt) 

 

        มีแผนงานโครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัยฯ  และการใช

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน ศูนยวิทยาบรกิาร  โดยการมสีวนรวมของครู และ

บุคลากรทุกฝาย และผูเรียน  และมีการประเมินความพึงพอใจ และนําผลการประเมินไปปรับปรงุการจัดการ

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิ

ทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงานศูนยวิทยบริการ โดยการมสีวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา และผูเรียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของ

สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบติัการ โรงฝกงาน 

ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 มี 

( 3.58 ) 

5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุง การบรหิารจัดการ มี 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 - แบบสอบถาม 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

   วิทยาลัยฯมีการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร  ความสอดคลองกบัแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการประเมินความพงึพอใจของครู  และบุคลากรทุกฝาย และผูเรียน และมี

การนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบริหารจัดการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

      มีแผนกงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร มีการประเมินความ

พึงพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝาย และ

นักเรียน นักศึกษา นําผลการประเมินไปปรับปรงุการบรหิารจัดการ 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร 
มี 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจตอการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 มี 

 

5 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรหิารจดัการ มี 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- แบบสอบถาม 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  3   ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก(Awareness) 

      วิทยาลัยฯดําเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ ในดานวิชาการ หรือวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนครู 

และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่น หรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกบัสาขาวิชาชีพ มีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สงเสรมิ สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง 

ความพยายาม(Attempt) 

         มีโครงการพฒันาบุคลากร มกีารเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาชีพ และดานอื่น ๆ มีการจัดหาครู

ตางประเทศเพื่อการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบัความรู และประกาศ

เกียรติคุณยกยอง 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา รอยละ 

1. 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ

ฝกอบรมดานวิชาการหรอืวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75 
     75 

2. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับ

ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก

สถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 

     5 

3. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขารวม

โครงการแลกเปลี่ยน ครแูละบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน 

องคกรภายนอกตรงกบัสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 

     3 

4. 
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 
     75 

5. 

สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรอืจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก

หนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวารอยละ 5 

      5 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- คําสั่งอบรม 

- ใบประกาศ 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

      วิทยาลัยฯมีการบริหารการเงินงบประมาณ สอดคลองกบัแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาใน

ดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบรกิารวิชาการ และวิชาชีพ การสงเสริมและ

สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม 

 

ความพยายาม(Attempt) 

      มีการจัดสรร คาวัสดุฝก อุปกรณ และสือ่สําหรบัการจัดการเรียนการสอน มีการสงเสรมิสนับสนุนให

ครูและผูเรียนจัดทําโครงการ และสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา 
งบดําเนินการ 

(1) 

งบ

รายจาย 

(2) 

รอยละ 

(3)  

ผล  

(มี / ไม

มี) 

1 

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อปุกรณและสือ่

สําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอย

ละ 10 ของงบดําเนินการ 

4,752,305 

475,231 10 √ 

2 

สถานศึกษามีรายไดหรือมมีูลคาของผลผลิต 

ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการ

สอนไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก 

-   

3 

สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อปุกรณและสือ่

สําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไมนอย

กวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 

50,000 1.05 √ 

4 

สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน

ใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด

ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอย

กวารอยละ 5  ของงบดําเนินการ 

237,620 5 √ 

5 

สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตาม

โครงการ กจิกรรม ดานการปลกูฝงจิตสํานึกและ

เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไม

นอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 

237,620 5 √ 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ ดี 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง  

- งบดุลบญัชีวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศ 

และหรือตางประเทศ 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

 

      วิทยาลัยฯมีการระดมทรพัยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ 

ฯลฯ  และมีการประเมินผลผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง จัดทําความรวมมือกบัสถานประกอบการ ใน

การจัดการศึกษา ดําเนินงานตามแผนและโครงการ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

 

       มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายจากหนวยงาน ทัง้ภายในและภายนอก มี

การจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  จัดทาํความรวมมือกบัสถานประกอบการในการจัด

การศึกษา ดําเนินงานตามแผนและโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวข

อ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือขายทัง้ในประเทศและหรือตางประเทศ 
มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานทีม่ีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง

ในประเทศและ หรือตางประเทศรวมพฒันาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน

สาขางานที่เปดสอน 

มี 

( 80%) 

3 สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทัง้ในประเทศและ หรือตางประเทศที่มสีวน

รวมในการจัดการศึกษากบัสถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง 

มี 

( 20 ) 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ 

เพื่อสงเสรมิ สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ 

มี 

(3) 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม

ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ 

เพื่อการปรับปรงุ 

ไมม ี

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โครงการ/กจิกรรม



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  3 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 4 ดี 

3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 4 ดี 

3.6 5 ดีมาก 

3.7 5 ดี 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 4 ดี 

3.11 4 ดี 

3.12 4 ดี 

ภาพรวม   

หมายถึง ผลรวมคาคะแนนของ 

มฐ.ที่ 3.1 ถึง มฐ.ที่ 

3.12 หารดวย 12 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง

เรงดวน 

จุดเดน  (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 - วิทยาลัยไดจัดการบริหารการศึกษาอยางเปนระบบมีการสนับสนุนพฒันาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพตํ่ากวาดี) 

- วิทยาลัยควรมกีารระดมทรพัยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครอืขายทั้งในประเทศและหร ื

ตางประเทศ 

-เน่ืองดวยวิทยาลัยเปนสถานศึกษาเอกชนการบรหิารงานการเงินและงบประมาณยังไมเปนรปูแบบที่ดี 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 มาตรฐานที่ 4   การบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ตัวบงชี้ท่ี 4.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯไดตระหนักและมุงเนนถึงการสงเสริมบรกิารสนับสนุน  ดานการพัฒนาคุณภาพทักษะของ

ผูเรียนใหไดปฎิบัติงานจริงเปนการฝกฝนประสบการณ  การทํางานเปนทีมเปนกลุมและการมสีวนรวมกบั

ชุมชนตามวิชาชีพของตนเอง  เพื่อมุงเนนคนสูงาน  สูวิชาชีพ  สูอาชีพ   กอนออกสูตลาดแรงงานจรงิ 

 

ความพยายาม(Attempt) 

            เพิ่มทักษะและประสบการณใหกบันักศึกษาและการมีสวนรวมกับชุมชน  เปนการสรางความเช่ือมั่น

ใหกับประชาชนและชุมชนถึงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะ  และเพื่อเก็บขอมูลจากการประเมินของประชาชน

ที่ใชบริการและรวมโครงการเพื่อเปนแนวทางในการปรบัปรงุแกไขในโครงการ  กิจกรรมตอไป 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมมี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บรกิารวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 
มี 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหทุกสาขางานดําเนินงานไมนอยกวา 2 โครงการ กิจกรรม ตอป มี 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวม

โครงการ กิจกรรม 
มี 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ 60 เขารวมโครงการ กิจกรรม มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูรับบรกิารและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 มี 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- สรุปผลดําเนินการโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  4 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1              5 ดีมาก 

ภาพรวม 5 ดีมาก 

 

จุดเดน  (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

          - วิทยาลัย ฯตองการพัฒนาทักษะนักศึกษาจากประสบการณจริง 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพตํ่ากวาดี) 

 - ไมม ี

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ

ผูเรียน 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯไดวางแผนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ ในการประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตร มาใชในการเรียน การสอน สงเสรมิงานวิจัยผูเรียน และจัดทําแผนงาน กิจกรรม/โครงการตาง ๆ 

เชน โครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ  

ความพยายาม(Attempt) 

วิทยาลัยฯไดดําเนินการ และสงเสรมิใหครจูัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบฐานสมรรถนะการเรียนรูแบบ

บูรณาการ  จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐสาขาวิชาชีพ  ในแตละสาขาวิชาชีพ จัดทําหุนยนต เปนตน จนทําให

ผูเรียนมีความรูความสามารถในการประยุกตหลกัการทางวิทยาศาสตร ในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน  

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดง

โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
มี 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส. 2 จัดทําโครงการ 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเฉลี่ย 

ระดับช้ัน ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.2 จํานวน 2 คน : 1 ช้ิน 

มี 

 

3. สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทัง้หมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

มี 

(60% ) 

4. สถานศึกษาไดนําโครงการ สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 

25 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน 

มี 

( 30% ) 

5.  สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย

กวารอยละ 5 ของจํานวนผลงานทัง้หมด นําไปใชประโยชนหรือไดรบัรางวัลในระดับ

ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

มี 

( 5% ) 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- โครงงาน  

- เวบไซตวิทยาลัยฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 5  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรือ

งานวิจัยของครู 

ความตระหนัก(Awareness) 

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุน ครูทุกคนภายในวิทยาลยั ในการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐทัง้การสงครูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวของกบัการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐ และยังมีการสงเสรมิ สนับสนุนการนําผลงานดังกลาวใชในการเผยแพร สูนักเรียน นักศึกษา  

ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุน ดานการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรมหรือ 

สิ่งประดิษฐ และสงเสริมการทํางานวิจัย นวัตกรรมเพือ่ใชเปนผลงานในการเรียนการสอน สงเสริมการนํา

ผลงานเผยแพร สูนักเรียน นักศึกษาและชุมชนตางๆ 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําและดําเนินการจดัประกวด จัดแสดง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

มี 

 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหครูทกุคน จัดทํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย 

มี 

 

3 สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนใน

สถานศึกษา 

มี 

( 80% ) 

4 สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรอืงานวิจัย ไมนอยกวา

รอยละ 50 ของจํานวนผลงานทัง้หมด เผยแพรตอสาธารณชน 

มี 

( 50% ) 

5 สถานศึกษาดําเนินการให นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไม

นอยกวารอยละ 5  ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรบัรางวัล

ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ไมม ี

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 4 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- ผลงานงานวิจัย / สิง่ประดิษฐคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  5 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ดีมาก 

5.2 4 ดี 

ภาพรวม 5 ดีมาก 

หมายถึง ผลรวมคาคะแนนของ 

มฐ.ที่ 5.1 ถึง มฐ.ที่ 5.2 

หารดวย 2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

จุดเดน  (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

- วิทยาลัย ฯ ใหความสําคัญ สงเสริม สนับสนุน ใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการเกี่ยวกับ 

นวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 

จุดควรพัฒนา  (ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพตํ่ากวาดี) 

 - ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 6   ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก                   

ตัวบงชี้ท่ี 6.1    ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

ความตระหนัก(Awareness) 

 

วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อสงเสริมปลกูฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ลงในแผนปฏิบัติงานประจําป 

 

ความพยายาม(Attempt) 

 

วิทยาลัยฯ มีการดําเนินโครงการกิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรกัชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยใหคร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม และมีการ

ประเมินความพึงพอใจเพื่อนําผลไปพัฒนาปรบัปรุงโครงการตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ทะนุบํารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

( 9 ) 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กจิกรรม การปลูกฝง

จิตสํานึกดานการรกัชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

มี 

( 90% ) 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม

โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทดิทูนพระมหากษัตริย 

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ทะนุบํารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

มี 

( 95% ) 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม การปลกูฝง

จิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป

ปรับปรงุการบริหารจัดการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ

ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ทะนุบํารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 

มี 

( 4.25 ) 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- สรุปผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 6    ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสรมิสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

ธรรมชาติ 

 

ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯไดมีการจัดกจิกรรมพฒันาผูเรียนเพื่อสงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมลงในแผนปฏิบัติงานประจําป 

 

ความพยายาม(Attempt) 

วิทยาลัยฯมีการดําเนินโครงการกิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิง่แวดลอม โดยใหคร ู

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเขารวมกจิกรรม และมกีารประเมินความพึงพอใจเพื่อนําผลไปพฒันา

ปรับปรงุโครงการตอไป  

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไมม ี

1 สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรกัษ

สิ่งแวดลอม    ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

( 2 ) 

2 สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กจิกรรมปลูกฝงจิตสํานึก 

ดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

มี 

( 85% ) 

3 สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวม

โครงการ กิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึก ดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม 

มี 

( 90% ) 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรมปลกูฝงจิตสํานึก

ดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอมโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน 

เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

มี 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ

ภาพลักษณของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิง่แวดลอม และมี

ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

( 4.00 ) 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- สรุปผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 6  ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงชี้ท่ี 6.3    ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 

  

ความตระหนัก (Awareness) 

กีฬาเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน ที่จะสงเสริมศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาใหมีการพัฒนา

ย่ิงข้ึน ทางวิทยาลัยฯไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมกีฬาและการเลนกีฬาเพื่อตอตานยา

เสพติด วิทยาลัยฯไดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เขารวมการแขงขันทั้งในระดับ จังหวัด นอกจากน้ีแลวยังไดจัดการ

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาอื่น ๆ รวมกบัหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนอีกดวย 

 

ความพยายาม (Attempt) 

กําหนดกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการลงในแผนปฏิบัติงานประจําปและไดสงกีฬาประเภทตาง ๆ 

เขารวมการแขงขันกับหนวยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชนและใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และนักเรียน 

นักศึกษาเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

โครงการ เพื่อนําผลไปปรับปรุงใชในโครงการตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กจิกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไม

นอยกวา 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

( 5 ) 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กจิกรรม ดานการ

กีฬาและนันทนาการ 

มี 

( 85% ) 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขา

รวมโครงการ กจิกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

มี 

( 90% ) 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กจิกรรม ดาน

การกีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน เพื่อนําผลไปปรบัปรุงการบรหิารจัดการ 

 

มี 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอก

สถานศึกษาที่มีตอภาพลกัษณของสถานศึกษา ในการสงเสรมิดานการกีฬา

และนันทนาการ   

และมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

มี 

( 4.00 ) 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- สรุปผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ตัวบงชี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความตระหนกั(Awareness) 

วิทยาลัยฯไดมีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน  

 

ความพยายาม(Attempt) 

มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวน

รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานโดยครู  บุคลากรทุกฝายและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมี

การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวข

อ 

ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงใหแก

ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน 

มี 

( 2 ) 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบรหิารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทกุฝายในสถานศึกษา และ

ผูเรียน 

มี 

( 85% ) 

3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

มี 

( 100% ) 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําผลไป

ปรับปรงุการบริหารจัดการ 

มี 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ

การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 

มี 

( 4.00 ) 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ขอ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ขอ 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น  3  ขอ 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ขอ 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ขอ 1 

 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- สรุปผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  6 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 

6.2 4 ดี 

6.3 5 ดีมาก 

6.4 5 ดีมาก 

ภาพรวม 4.75 ดีมาก 

หมายถึง ผลรวมคาคะแนนของ 

มฐ.ที่ 6.1 ถึง มฐ.ที่ 6.4 

หารดวย 4 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

จุดเดน  (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 - วิทยาลัยมีการสงเสรมิสนับสนุนโครงการกจิกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง 

  ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  (ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพตํ่ากวาดี) 

 - ไมม ี

 

 

 

 

            



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

วิธีดําเนินการ (แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความพยายาม) 

 

 ความตระหนัก (Awareness) 

วิทยาลัยฯไดดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนงานประกันคุณภาพแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ

การทํางานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ สงผูเกี่ยวของเขารับการอบรมการจัดทํามาตรฐานและเกณฑการ

ประกันคุณภาพ กํากับติดตามและจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

 

ความพยายาม (Attempt) 

1. วิทยาลัยฯไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพฒันาการจัด

การศึกษาของ  สถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู

และบุคลากรทุก ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานทีเ่กี่ยวของทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชน 

2. วิทยาลัยฯไดดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

3. วิทยาลัยฯไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมกีารประเมินคุณภาพ

ภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

4. วิทยาลัยฯไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

5. วิทยาลัยฯไดจัดใหมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผล 

             การประเมินคุณภาพภายนอก ผลสัมฤทธ์ิ 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไมมี) 

1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมสีวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5 สถานศึกษาไดจัดใหมีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองจากผล

การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 

 

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ 

(5) 
5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3) 3 

ตองปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น และ (2) 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไมไดปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาขอ  1  จะไดระดับคุณภาพตองปรับปรงุเรงดวน 

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

- รายงานประจําป 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

 

 ความตระหนัก (Awareness) 

 

วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 

7 มาตรฐาน 35 ตัวบงช้ี และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีโดยมผีลการตัดสินของตัวบงช้ี

ไดตามเกณฑสงูสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 

 

ความพยายาม (Attempt) 

 

วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังน้ี 

1. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 

2. นําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุง และจัดทําแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

3. มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและมีนวัตกรรมที่พฒันาข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ผลการดําเนินการ 

ตารางท่ี  7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปการศึกษา 

2555 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ ผลการตัดสินตามเกณฑ 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

1 1.1 √     

 1.2 √     

 1.3  √    

 1.4    √  

 1.5     √ 

 1.6      

 1.7   √   

 1.8 √     

 1.9 √     

2 2.1 √     

 2.2 √     

 2.3 √     

 2.4 √     

 2.5  √    

3 3.1  √    

 3.2 √     

 3.3 √     

 3.4 √     

 3.5  √    

 3.6 √     



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 3.7 √     

 3.8 √     

 3.9 √     

 3.10  √    

 3.11  √    

 3.12  √    

4 4.1 √     

5 5.1 √     

 5.2  √    

6 6.1 √     

 6.2  √    

 6.3 √     

 6.4 √     

7 7.1 √     

รวม      

  

    รวมตัวบงช้ีที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน  ดีมาก   จํานวน    21     ตัวบงช้ี   

ผลสัมฤทธิ ์

ระดับคุณภาพ เกณฑท่ีได คาคะแนน 

ดี 24 – 29 ตัวบงชี้ 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

เกณฑการตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน คาคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบงช้ี และไมมีตัวบงช้ีใดอยูในเกณฑตอง

ปรับปรงุหรือตองปรับปรงุเรงดวน 

5 

ดี 24 – 29 ตัวบงช้ี 4 

พอใช 18 – 23 ตัวบงช้ี 3 

ตองปรับปรุง 12 – 17 ตัวบงช้ี 2 

ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวา 12 ตัวบงช้ี 1 

     หมายเหตุ  กรณีที่สถานศึกษามผีลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จํานวน 30 – 34  

ตัวบงช้ี และมีตัวบงช้ีทีเ่หลือบางตัวบงช้ี อยูในระดับ 2 ตองปรับปรงุ หรือ 1 ตองปรบัปรุงเรงดวน  จะไดระดับ 

4  ดี  

หลักฐานและเอกสารอางอิง 

 - ผลการประเมินในแตละตัวบงช้ี 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  7 

 

มาตรฐาน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 

7.2 4 ดี 

ภาพรวม 4.5 ดี 

หมายถึง ผลรวมคาคะแนนของ 

มฐ.ที่ 7.1 ถึง มฐ.ที่ 7.2 

หารดวย 2 

คะแนน 4.51 - 5 ประเมินผลอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูในระดับ ดี 

คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูในระดับ พอใช 

คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง 

คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูในระดับ  ตองปรับปรุง

เรงดวน 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

 

จุดเดน  (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 - ผลการประเมินแตละตัวบงช้ีมีคุณภาพดีมากจํานวนอยูในเกณฑที่ดี 

 

ควรพัฒนา  (ปจจัยท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพตํ่ากวาดี ) 

 - ตัวบงช้ีบางตัวยังอยูในคุณภาพที่ตองมีการพัฒนาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ตอนท่ี 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา   2555 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา    

ตัวบงช้ีที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ข้ึนไป       5  ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน ชุมชน  ที่มี่ตอ  

                 คุณภาพของผูเรียน 

      5  ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       4  ดี 

ตัวบงช้ีที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

                 ดานอาชีวศึกษา (V-NET)   ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

      2 ตองปรับปรุง 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 

                 ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 

                 ข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

     1 ตองปรับปรุง

เรงดวน 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน 

                 คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

                 การอาชีวศึกษารับรอง 

  

ตัวบงช้ีที่ 1.7  รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรเทยีบกับแรกเขา      3 พอใช 

ตัวบงช้ีที่ 1.8  รอยละของผูสําเรจ็การศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ  

                 หรือศึกษาตอภายใน  1 ป 

     5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน  หรือ 

                  สถานศึกษา หรือผูรบับริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

     5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 1     30  

คะแนนเฉลี่ย    3.75        ดี 

มาตรฐานท่ี 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา   

ตัวบงช้ีที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที ่      5 ดีมาก 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

                   สอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการหรอืประชาคม 

                   อาเซียน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2    ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2.3    ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2.4    ระดับคุณภาพในการวัดและเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2.5    ระดับคุณภาพในการฝกงาน      4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 2     24  

คะแนนเฉลี่ย     4.8       ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

ตัวบงช้ีที่ 3.1   ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ 

                   วิทยาลัย 

    4 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบรหิารจดัการสถานศึกษา      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.3   ระดับคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอัตลักษณ      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.4   ระดับคุณภาพในการบรหิารงานและภาวะผูนําของผูบรหิาร 

                   สถานศึกษา 

     5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.5   ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูล  สารสนเทศของ 

                   สถานศึกษา 

     4 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.6   ระดับคุณภาพในการบรหิารความเสี่ยง      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.8   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมทิัศนของ 

                   สถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฎิบัติการ   

                   โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

     5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.9   ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการวัสดุ   อุปกรณ ครุภัณฑ และ 

                   คอมพิวเตอร 

     5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      4 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ      4 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.12   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ      4 ดี 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

                    เครือขายทั้งในประเทศ  และ หรือตางประเทศ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 3 55  

คะแนนเฉลี่ย    4.58 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4   ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ   

ตัวบงช้ีที่ 4.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ      5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 4      5  

คะแนนเฉลี่ย      5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5   ดานนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย   

ตัวบงช้ีที่ 5.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ  งาน 

                    สรางสรรคหรืองาน  วิจัยของผูเรียน 

     5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 5.2     ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

       งานสรางสรรคหรืองาน  วิจัยของคร ู

     4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 5       9  

คะแนนเฉลี่ย       4.5 ดี 

มาตรฐานท่ี 6   ดานปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและโลก   

ตัวบงช้ีที่ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลกูฝงจิตสํานึกดวยการรกัชาติ  เทิดทูน 

                     พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันม ี

                     พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ 

                     วัฒนธรรม 

      5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 6.2     ระดับคุณภาพในการปลกูฝงจิตนํานึกดานการอนุรกัษสิง่แวดลอม       4 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 6.3     ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ       5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 6.4     ระดับคุณภาพในการปลกูฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกจิ 

                     พอเพียง 

      5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 6      19  

คะแนนเฉลี่ย      4.75 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7    ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   

ตัวบงช้ีที่ 7.1     ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน        5 ดีมาก 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 7.2     ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                     พ.ศ.2555 

       4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 7        9  

คะแนนเฉลี่ย      4.5 ดี 

  

 

 

เกณฑผานการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

1. แตละตัวบงช้ีไดคะแนนตามเกณฑการตัดสินไมตํ่ากวา 3 คะแนน            ใช          ไมใช 

2. แตละมาตรฐานไดคะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบงช้ีตามเกณฑ   

    การตัดสินไมตํ่ากวา 3.50 คะแนน 

         ใช          ไมใช 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในในภาพรวม          ผานเกณฑการประเมิน 

          ไมผานเกณฑการประเมิน 

 

2. จุดเดนและจุดทีต่องพฒันา 

2.1. จุดเดน (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ีไดระดับคุณภาพดีข้ึนไป) 

    1.ผูบรหิารมกีารติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหดําเนินงานตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของ

วิทยาลัย 

    2.ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีที่จําเปนในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม มีบุคลกิภาพและ 

       มนุษย  สัมพันธที่ดี   ผูสําเร็จการศึกษาไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตร 

       วิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

    3.วิทยาลัยมีการรวมมือกบัสถานประกอบการเพียงพอกบัจํานวนนักเรียนนักศึกษาและตรงกับสาขาวิชาที ่

       จัดการเรียนการสอน 

    4.มีการจัดกจิกรรม/โครงการบรกิารวิชาชีพสูสงัคมอยางทัว่ถึง   และมีหลากหลาย 

    5.มีกระบวนการติดตามผลผูสําเรจ็การศึกษาหลากหลายชองทาง   สงผลใหการติดตามสําเร็จและไดผล

มากที่สุด 

√ 

√ 

√ 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

    6.ผูบรหิารมีภาวะผูนําและการจัดการ  มีการกําหนดโครงการสรางการบรหิาร  แผนการบริหารงานที่

ชัดเจน และเปนเครือขาย 

    7.มีการดําเนินงานเพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

8.มีการพฒันาศักยภาพดานผูสอนและฝกทักษะดานภาษาใหครู  บุคลากร  นักเรียน-นักศึกษา    เพื่อกาวสู 

   โลกแหงการเรียนรูในประชาคมอาเซียน 

2.2. จุดที่ตองพฒันา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ีไดระดับ

คุณภาพตํ่ากวาดี) 

    1.  จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรเมื่อเทียบกบัแรกเขา 

    2.  ควรศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของผูเรียน  และหาแนวทางการแกปญหา 

    3.  ควรสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรม โครงการ สิง่ประดิษฐ และการวิจัยของผูเรียนใหครบตามเกณฑทุก 

         สาขาวิชา/สาขางาน 

    4.  ควรสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรม โครงการ สิง่ประดิษฐ และการวิจัยของครผููสอน 

    5.  ควรสนับสนุนใหมีการเผยแพร นวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ และการวิจัยของผูเรียนและครผููสอน

ให ครบตามเกณฑทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

    6.  ควรพัฒนาระบบจัดเกบ็ขอมลูของแตละตัวบงช้ี  เพื่อนํามาใชในการประเมินคุณภาพประจําป 

    7.  พัฒนาผลสมัฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ของนักเรียน - 

นักศึกษา 

3. แนวทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคต  

           เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพบรรลเุปาหมายตาม 

แผนพัฒนา 

คุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการ

กิจกรรม 

     3.1.แผนพัฒนาดานการเรียนและผูสําเร็จการศกึษาอาชีวศกึษา 

      วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี ไดดําเนินการพัฒนาดานการเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัย

เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

                  1.โครงการหารายไดระหวางเรียน  

                  2.โครงการรับใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 
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                 3.โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  

                  4.โครงกาการสงเสริมการเรียนรูและแขงขันทักษะทางวิชาการ 

                  5.โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากสถานประกอบการ  

                  6.โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม 

                  7.โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม  

                  8.โครงการแนะแนวศึกษาตอ 

                  9.โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา  

                  10.โครงการพัฒนาผูเรียนโดยผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิและภูมิปญญาทองถ่ิน                  

          3.2.แผนพัฒนาดานหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดดําเนินการพัฒนาดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอและวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ

สอนใชในอนาคต ดังตอไปน้ี  

                  1.โครงการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

                  2.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของครผููสอน “งานวัดผล” 

                  3.โครงการฝกอบรมการใชเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

                  4.โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาสูสากล  

                  5.โครงการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางวิชาชีพแกนักเรียนนักศึกษา  

                  6.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

          3.3.แผนพัฒนาดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดวางแผนพัฒนาดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ดังตอไปน้ี  

                  1.โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนปฎิบัติการและสรุปโครงการ และอบรมผูนํา  

                   2.โครงการจัดทําเอกสารการสําเรจ็การศึกษา 

                   3.โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาแตละสาขาวิชา 

                  4.โครงการแกไขปญหายาเสพติด  

                   5.โครงการตรวจเย่ียมบานพกันักศึกษา 



 

 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

                  6.โครงการตรวจสารเสพติด 

                  7.โครงการจัดทําโปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธวิทยาลัย 

                          3.4.แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดวางแผนพัฒนาดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ดังตอไปน้ี  

                  1.โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน  

                  2.โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

                  3.โครงการประชุมสมัมนาสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

                            

          3.5.แผนพัฒนาดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรอืงานวิจัย 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดวางแผนพัฒนาดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยอยางสม่ําเสมอ  โดยใหผูเรียน  ครูผูสอนไดดําเนินการอยางตอเน่ือง ดังน้ี  

                  1.โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

                  2.โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

 

          3.6.แผนพัฒนาดานการปลกูฝงจิตสํานกัและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและ 

               พลโลก 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา ไดวางแผนพัฒนาดานการปลกูฝงจิตสํานักและเสรมิสรางความ

เปนพลเมือไทยและพลโลก 

                  1.โครงการปลูกฝงคุณธรรม  นําความรูสูความดีแกนักเรียนนักศึกษา 

                  2.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ(อัตลกัษณ) 
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          3.7.แผนพัฒนาดานการประกันคณุภาพการศกึษา 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีาไดวางแผนพฒันาดานการประกันคุณภาพการศึกษา   

ดังน้ี  

                  1.โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน  พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก 
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                                          คณะผูจัดทํา  

รายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

คณะทํางาน 
 ดร.สฤษด์ิ                  บุตรเนียร          ประธานกรรมการ 
 นางสาวปทธมา            แกลงกระโทก          รองประธานกรรมการ 

 นายอนันต                 กันกระโทก                   คณะทํางาน 

 นางสาวไพรินทร          ศรีปจฉิม             คณะทํางาน 

                  นายชยันต               จันทรศิริสุข             คณะทํางาน 

                  นางสาวรัตนาภรณ      กอดสันเทียะ                  คณะทํางาน 

 นางสาวปรารถนา         เจริญดี             คณะทํางาน 

                  นายขวัญชัย              ไชยสุข            คณะทํางาน 

                  นางสาวชอเพชร          ดานกระโทก                 คณะทํางาน 

 นายสมนึก                 ลํากระโทก             คณะทํางาน 

                  นางสาวศิริรัตน           ชางสลัก            คณะทํางาน 

                  นางณัฐกานต             จงจอหอ                      คณะทํางาน 

 นางสาวโชติรส             ใจภักดี            คณะทํางาน 

                  นายนิธิวัฒน              หลาก่ํา                       คณะทํางาน 

                  นางสาววารุณี            ฆองดอน                      คณะทํางาน 

  
 


