
 

 

  

รายงานประเมนิคณุภาพภายใน 

ประจาํปการศกึษา ๒๕๕๖ 
 

 

 

 
 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยสีายมติรนครราชสมีา 

เลขที ่๑๗๘  หมูที ่ ๒  ตําบลบานใหม   อาํเภอหนองบญุมาก  จงัหวดันครราชสมีา 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา   เขต  ๒ 

สงักดั  สาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน 

 

    

 

                                    

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

 

คาํนาํ 

 
                  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555  ที่ประกาศใชในวันที่  4  กรกฎาคม  2555  ประกอบดวย  8  

มาตรฐาน  45   ตัวบงช้ี   ใหสถานศึกษาจัดใหมรีะบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา    เพื่อนําไปสูการพฒันาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก 

                   วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา     ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาเปนอยางย่ิง     จึงจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง  ( Self  Assessment  Report :  

SAR )ตามแนวทางทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนดภายในกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา  โดยมุงหวังให

เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สอดคลองกบัวิสัยทัศน   พันธกิจ  เปาหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร

นครราชสีมา   การดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ดําเนินการโดยยึดหลัก  ความเที่ยงตรง  แมนยํา  เปนธรรม  

และโปรงใส   มีหลักฐานขอมูลตามสภาพจริง   สามารถตรวจสอบไดทุกตัวบงช้ี  มีการสงเสรมิใหบุคลากรทุกฝายมสีวน

รวม  ในการเมินคุณภาพภายในทุก ๆ  ครั้ง  สงผลใหรายงานการเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร

นครราชสีมาในครั้งน้ีสําเร็จลงไดดี   

                    วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาขอขอบคุณ  สาขาวิชา  สาขางาน  คณะกรรมการประเมินผล

การกระกันคุณภาพ  และบุคลากรทกุฝายที่ใหความรวมมือ ในการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกดั  

หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน    เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     เปน

การรองรบัการประกันคุณภาพนอกตอไป 

                    

  

 

 

 

                                                                          วทิยาลยัเทคโนโลยสีายมติรนครราชสมีา    

                                                                                20       สงิหาคม     2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

สารบญั 
 คาํนา 

 สารบญั 
 บทสรปุผูบรหิาร 

 ตอนที ่1 สภาพทัว่ไปของสถานศกึษา 

  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 

 ตอนที ่2 การดาํเนนิงานของสถานศกึษา  

  1. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

  2 แผนปฏิบัติการประจําป 

  3. รายงานดานงบประมาณ 

  4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 ตอนที ่3  การดาํเนนิงานตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา/มาตรฐานสถานศกึษา    

  มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 2 ดานหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

  มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานสรางสรรค  หรืองานวิจัย 

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตอนที ่4  สรปุและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา     

  1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

  2. จุดเดนและจุดที่ตองพัฒนา  

  3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

   

 ภาคผนวก     

  1.รายช่ือคณะผูจัดทํา 

   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

                บทสรปุผูบรหิารผลการประเมินคณุภาพภายในการอาชวีศกึษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

 

       

สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายในการอาชวีศกึษาโดยสถานศกึษา 

1. ระดบัตวับงชี ้

1.1 ตัวบงช้ีผานเกณฑการประเมิน         จํานวน   34  ตัวบงช้ี 

1.2 ตัวบงช้ีไมผานเกณฑการประเมิน    จํานวน    -  ตัวบงช้ี    

 

2. ระดบัมาตรฐาน 

 2.1 มาตรฐานท่ีผานเกณฑการประเมิน          จํานวน      7     มาตรฐาน  

         2.2 มาตรฐานท่ีไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน      -     มาตรฐาน        

                          

3. ผลการประเมนิผานเกณฑการประเมนิคณุภาพการอาชวีศกึษาโดยหนวยงานตนสงักดั 

            ผานเกณฑการประเมิน                          ไมผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

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

1 5 5 5 4 3 - 3 5 5    31 3.87 

2 5 5 5 5 4        24 4.80 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 56 4.66 

4 5            5 5.00 

5 4 4           8 4.00 

6 5 4 5 5         19 4.75 

7 5 4           9 4.50 

มาตรฐานที ่

ตวับงชี้ที ่
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4.จดุเดน   

จุดเดนของสถานศึกษา 

 

    1.ผูบรหิารมกีารติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหดําเนินงานตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของวิทยาลัย 

    2.ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีที่จําเปนในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม มีบุคลกิภาพและมนุษย 

        สัมพันธที่ดี   ผูสําเร็จการศึกษาไดรบัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ 

        ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

    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.จดุควรพฒันา   

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.แผนพฒันาการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

   1.เรงรัดพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดับเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

   2.พัฒนาระบบบรหิารจัดการทั้งระดับฝาย   แผนกวิชา   และงานใหมีประสิทธิภาพ 

   3.พัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน  ครบถวน สมบรูณและเปนปจจุบัน 

   4.นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบรหิารจัดการและเปนสถานศึกษาพอเพียง 

    

2.แผนพฒันาผูเรยีน 

   1.สรางเครือขายในการดูแลและชวยเหลือผูเรยีนดานตาง ๆ 

   2.สงเสริมคุณลักษณะที่ดีของผูเรียน  

   . 

3.แผนพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 

   1.ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 

   2.สงเสริมการบรูณาการหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สูการเรียนการสอนทกุรายวิชา 

   3.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหผูเรียน  มีความรู  ทักษะวิชาชีพตรงตามมาตรฐานของหลกัสูตร 

   4.มีโครงการสงเสริมใหครู  บุคลากร  นักเรียน-นักศึกษา  ไดมีกิจกรรมทีส่งเสริมดานตาง ๆ เพิ่มข้ึนเปนเทาตัว 

     โดยใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน  เพื่อกาวสูโลกแหงการเรียนรูในประชาคมอาเซียน 

    

4.แผนพฒันาการจดัทาํผลงานโครงงานทางวชิาชพี  สิง่ประดษิฐ   นวตักรรมและงานวจิยั 

   1.สงเสริมใหครูผูสอน   ผูเรียนสราง พัฒนาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

     และพัฒนาวิชาชีพ 

   2.ถายทอดองคความรู   นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐไปสูชุมชนและพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

 

5.แผนพฒันาการบรกิารทางวชิาการวชิาชพีแกชมุชนและสงัคม 

   1.พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบรกิารความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

   2.เสริมสรางทักษะและประสบการณ สํานึกจิตอาสาใหแกครูและผูเรียน 

   3.สรางความเช่ือมั่น  ความศรัทธาจากผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน 
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6.แผนพฒันาการบรกิารจดัการสถานศกึษา 

   1.พัฒนาระบบความรวมมือและเครือขายการผลิตและพฒันากําลงัคน 

   2.พัฒนาเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกนัระหวางสถานศึกษา  สถานประกอบการทัง้ภาครัฐ 

      และเอกชน เพื่อแสวงหาทรพัยากรและแหลงเรียนรูเพือ่พัฒนาผูเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7.แผนพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

   1.สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินชีวิตตามแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

   2.สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพฒันาตนทั้งดานวิชาการและดานวิชาชีพใหทันตอการ 

     เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงูข้ึน 

   3.สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา   ไดพัฒนาตนทั้งดานวิชาการและดานวิชาชีพ  เพื่อกาวสูโลกแหงการ 

      เรียนรูในประชาคมอาเซียน 

8.แผนพฒันาการสรางเครอืขายความรวมมอืในการจดัการศกึษา 

   1.สงเสริม สนับสนุนใหทุกเครือขาย เขามามสีวนรวมในการจัดการศึกษาในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา  

     เพื่อผลิตและพัฒนากําลงัคน  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

1.ความสาํเรจ็ตามเปาหมายของการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ความสําเรจ็ตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน  ประจําปการศึกษา  2556    

ดาน เปาหมายความสาํเรจ็ 

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  และมกีารจัดคาย

คุณธรรมจริยธรรม 

7.การประกันคุณภาพการศึกษา -มีการจัดระบบงานประกันคุณภาพ 

-พัฒนาปรบัปรุงในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2556 
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                  รายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาเอกชน ประเภทอาชวีศกึษา  

                                            ประจาํปการศกึษา  ๒๕๕๖  

 

ตอนที ่๑  

สภาพทัว่ไปของสถานศกึษา 

๑. ขอมลูทัว่ไปของสถานศกึษา 

    ๑.๑  ชือ่สถานศกึษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   [รหสัสถานศกึษา  ๓๗๑๐๐๑๐๔   ]  

           ไดรบัอนญุาตใหจดัตัง้  วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2546 

    ๑.๒  ปจจุบันตั้งอยูเลขที่ 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. ขอมลูดานเศรษฐกจิ สงัคม ชมุชนบริเวณสถานศกึษา 

๑. ขอมลูดานเศรษฐกจิ สงัคม ชมุชนบรเิวณวทิยาลยั  

๑.๑  สภาพสงัคมของชมุชน  

              อําเภอหนองบุญมาก     สภาพพื้นทีเ่ปนเนินสลบัสูงตํ่า   สวนที่เปนทีร่าบลุมเหมาะแกการ    

ทํานา  สวนทางใตเปนเนินสงูตํ่าเหมาะแกการทําไร    ทิศเหนือติดตอกับอําเภอจักราชและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสมีา  เปนที่ราบลุมสภาพดินเปนดินรวนปนทราย  ดินไมอุมนํ้า มีลุมนํ้าจักราชไหลผาน ที่ดินเหมาะ

สําหรับทํานาขาว ออย การเลี้ยงสัตว    ทิศใต ติดตอกับอําเภอครบุรี  เปนที่ราบสงูสภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปน

ลูกรงั    ดินไมอุมนํ้า ไมมีแมนํ้าไหลผาน การเกษตรตองอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก  และเหมาะสําหรบัการเลี้ยงสัตว ปลกูพืช

ไร พื้นที่ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรรีมัย  และทิศตะวันตกติดตอกับ อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา เปนทีร่าบลุม  ดินมีความอุดมสมบรูณ  เหมาะแกการ ทํานาขาว พื้นที่ทํานาของราษฎรจะอยูตลอดแนว

ของลุมนํ้าคลองสารเพ็ชรและลุมนํ้าจกัราชที่ไหลผาน ประมาณ   95,179 ไร     ครอบคลุมในพื้นที่  9  ตําบล  

 อาณาเขต                                                                                                                                       
 

  ทศิเหนอื ติดตอกับอําเภอจักราช  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

  ทศิใต  ติดตอกับอําเภอครบรุี  และอําเภอเสิงสาง  จงัหวัดนครราชสีมา 

  ทศิตะวนัออก ติดตอกับอําเภอหนองกี่  จังหวัดบรุรีัมย 

           ทิศตะวนัตก ติดตอกับอําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ดานการปกครอง   แบงเขตการปกครองออกเปน  9 ตําบล  104  หมูบาน  2  เทศบาล  7  องคการบรหิาร

สวนตําบล 
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 ๑.๒  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  

 อําเภอหนองบญุมาก  มีพื้นทีส่วนใหญทําการเกษตร  เชน  ไรออย  ไรมันสําปะหลัง  ไรขาวโพด และ

ยังมกีารทองเทีย่ว เชน 

   (1)   ปราสาทหินบานถนนหกั   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  สถานทีส่าํคญัตัง้อยูบรเิวณใกลเคยีงวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมติรนครราชสมีา 

ชือ่สถานที ่ ขอมลูเพิม่เตมิ ระยะทาง 

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

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

3.   สถานีตํารวจภูธรอําเภอหนองบุญมาก 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 

 

 

๓.๓ ขอมลูของผูปกครอง  

 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. ประวตัสิถานศกึษา  

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 ไดเปดการเรียนการสอนในแผนก

พาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอรธุรกจิ และสาขาบัญชี 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 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ภายในวงกลมแสดงถึงช่ือวิทยาลัย ที่ต้ังอยูในเขตอําเภอหนองบุญมาก จงัหวัด

นครราชสีมา  เนนการเรียนการสอน ปลูกฝงคุณธรรม สรางคนดีสูสังคม ดังปรัชญาโรงเรียนที่วา “ทักษะเย่ียม เปยม

คุณธรรม นําความรู สูอาชีพ”  คําขวัญโรงเรียน  “รักงาน มวิีนัย ใชประหยัด ปฏิบัติธรรม ” 
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 ดอกไมประจําโรงเรียน  : ดอกราชพฤกษ 

 สีประจําโรงเรียน  : เขียว – ขาว 

 สีเขียว  หมายถึง   ความรมรื่นทางธรรมชาติ  ความเขียวขจีของตนไม 

         ความเจรญิกาวหนา  และความสําเรจ็ในชีวิต 

 สีขาว  หมายถึง   ความบริสุทธ์ิใสสะอาด  ความเบิกบานสดใสในชีวิต 

         รวมทั้งความสะอาดรอบบรเิวณโรงเรียน 

 วสิยัทศัน 

 เปนสถาบันอาชีวะช้ันนํา  ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎี ควบคูไปกับการปฏิบัติ  สามารถทํางานรวมกับผูอืน่ได

อยางมืออาชีพ พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN  

  พนัธกจิ 

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) 
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 ๔.โครงสรางการบรหิารของสถานศกึษา  

แผนภมูโิครงสรางการบรหิารวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมติรนครราชสมีา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ 

ฝายบริหารทรัพยากร       ฝายวิชาการ ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียน 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบุคลากร 

งานพัสดุ  /ครุภัณฑ 

งานการเงิน-บัญชี 

งานอาคารสถานที ่

           แผนกวิชา 

 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 

    งานวัดผลประเมินผล 

งานวิทยาบรกิารและ
หองสมุด 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

งานปกครอง / 
งานที่ปรึกษา 

งานสวัสดิการ
นักเรียน  

งานแนะแนวอาชีพ/ 
การจัดหางาน 

งานประกันภายใน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

งานทะเบียน 

ประชาสัมพันธ  

งานส่ือการเรียน 
             การสอน 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

งานความรวมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

งานสงเสริมผลผลิตผล
การคาและประกอบธุรกิจ งานโครงการพิเศษ 
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๕. ขอมลูดานการบรหิาร 

      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 

วุฒิการศึกษาสงูสดุ     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   
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๖. จาํนวนคร ู/ บคุลากรทางการศกึษา / บคุลากรอืน่ ๆ  

(ปทีจ่ดัทาํรายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภท

บคุลากร 

จาํนวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชพี 
วฒุกิารศกึษา 

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
 ี

ผูรบัใบอนญุาต 1 - - - - 1 - - - 

ผูจดัการ - - - - - - - - - 

ผูอาํนวยการ 1 - - 1 - - - 1 - 

คร ู 12 12 - 7 4 - - 10 2 

บคุลากรทางการ

ศกึษา 
- - - - - - - - - 

บคุลากร

สนบัสนนุ 
- - - - - - - - - 

รวม 14 12 - 8 4 1 - 11 2 

 

                           ครู  หมายถึง  ผูที่ไดรับการบรรจุใหเปนครูในสถานศึกษา 

                    ครูพิเศษ  หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจางตอเน่ืองไมนอยกวา  9  เดือน 

                   บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ  งานแนะแนว   

                                      งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 

                   บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบติัหนาที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากคร ู

                                           และบุคลากรทางการศึกษา 
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จาํแนกครตูามสาขาวชิา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 

(ระดบั ปวช.) 

จาํนวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชพี 
วฒุกิารศกึษา 

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
 ี

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวิชาพาณิชยการ 

  สาขางานคอมพวิเตอรธรุกิจ 

 

    5 5 - 2 3 - 

 

- 

 

3 2 

  สาขางานธรุกจิคาปลกี 
1 1 - 1 - - - 1 - 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาชางยนต 

สาขางานยานยนต 

 

   3  3 - 2 1 - 

 

- 

 

3 - 

หมายเหตุ  ใหสถานศึกษารายงานใหครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 

จาํแนกครตูามสาขาวชิา/สาขางาน 

สาขาวชิา/สาขางาน 

(ระดบั  ปวส.) 

จาํนวน

(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชพี 
วฒุกิารศกึษา 

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
 ี

ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ 

  สาขางานเทคโนโลยสีํานักงาน 

 

    3  
3 - 3 - - - 3 - 

 

หมายเหตุ  ใหสถานศึกษารายงานใหครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
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๗. จาํนวนผูเรยีนจาํแนกตามหลกัสตูร ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน และชัน้ป   

(ปทีจ่ดัทาํรายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 

หลกัสตูร/ประเภทวชิา ชั้นป รวม 

1 2 3 

ผูเรียนรวมทั้งสถานศึกษา     

ปวช.    93     82       69         244 

ปวส.    32    25        -        57 

ปวช.  แยกตามประเภทวชิา          

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     40      31        36         107 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     53      51        33         137 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม        -       -          -          - 

- ประเภทวิชาคหกรรม        -       -          -          - 

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม        -       -          -          - 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

      -       -          -          - 

รวม    93    82        69        244                                             

ปวส. แยกตามประเภทวชิา     

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

- ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 32 25 - 57 

- ประเภทวิชาศิลปกรรม - - - - 

- ประเภทวิชาคหกรรม - - - - 

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม - - - - 

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

- - - - 

- ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร 

- - - - 
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๘. เกยีรตปิระวตัขิองสถานศกึษา  

(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผูบริหาร  ครู  บุคลากร  และผูเรียน ซึ่งเปนที่ยอมรับของสงัคมในรอบปการศึกษา) 

ที่ หนวยงาน 
เกียรติบัตร/เกี่ยวกับผูบริหารและสถานศึกษา ครู 

บุคลากร  ผูเรียน 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 

1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

จัดต้ัง “ศูนยฝกอาชีพ” ตามโครงการเสรมิสราง

ประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวาง

เรียนโรงเรียนเอกชน 

คําสั่งแตงต้ังศูนย 

  27  กันยายน  2556  

2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให นายณัฐพล  นาอุดม  ไดรบัรางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทองแดง งานเครือ่งยนตเล็ก(ดีเซล) 

แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ 

ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  

2557 

เกียรติบัตร 

 3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายวุฒิไกร   จันทรคําวงค  ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชางานเครือ่งยนตเล็ก

(ดีเซล)แขงขันทกัษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน

ระดับชาติ ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556ณ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  

กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

4 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายปวีณวัช  ถากระโทก ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทอง งานซอมรถจักยานยนต

แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ 

ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  

2557 

เกียรติบัตร 

5 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายอนุวัฒน  กริบกระโทก ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทอง งานซอมรถจักยานยนต

แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ 

ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  

2557 

 

 

เกียรติบัตร 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

6 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายบุรินทร  เจรญิจิตร ไดรับรางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญเงิน วิชางานฝกฝมอื แขงขันทักษะ

วิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28

ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

 7 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายพรีพล  โพธ์ิทอง ไดรบัรางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทองแดง วิชาเขียนแบบเทคนิค แขงขัน

ทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28

ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

 8 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายชาญณรงค   หมื่นศักด์ิ ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาเขียนแบบเทคนิคดวย

คอมพิวเตอร แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

เอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  

กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

9 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวญาณิศา  แปะกระโทก ไดรับ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาการแขงขันตอบ

บัญหาทางดานบญัชีแขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

เอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  

กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

10 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายวีระพล  กสิประกอบ ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาการใชโปรแกรมสื่อ

ประสมมลัติมเีดีย (Ulead 11.0) แขงขันทักษะ

วิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28

ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

11 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวกมลรัตน  สืบสสีุข ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ตอบแขงขันตอบปญหา

ทางธุรกจิทั่วไป แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

เอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  

กุมภาพันธ  2557 

 

 

เกียรติบัตร 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

12 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวสุรรีัตน   แสนมะดัน ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ตอบแขงขันตอบปญหา

ทางธุรกจิทั่วไป แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

เอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  

กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

13 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวนวพร   อินทรชํานาญ ไดรับ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง พมิพดีดไทยดวย

คอมพิวเตอร แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา

เอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  

กุมภาพันธ  2557 

เกียรติบัตร 

14 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นางสาวสุวิมล   พูนนอก ไดรับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญเงิน พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร 

แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ 

ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  

2557 

เกียรติบัตร 

15 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

มอบให   นายณัฐพล   เพ็ชรเงิน ไดรับรางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทองแดง พมิพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 

แขงขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ 

ครั้งที่ 28ประจําปการศึกษา 2556ณ  วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  กุมภาพันธ  

2557 

เกียรติบัตร 

 

๙. เปาหมายความสาํเรจ็การดาํเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 สรปุเปาหมายความสําเร็จการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2556  

ซึ่งคณะกรรมการบรหิารเห็นชอบ  ดังน้ี  คําสั่งวิทยาลยัสายมิตรเทคโนโลยีที่ 004/2556  เรื่อง  การแตงต้ังคณะกรรม 

การดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

คําสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา 

ที่ 010/2556 

              เรื่อง      การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 

        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  พ.ศ.2542   ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษา  ทุกสถานศึกษามกีารประกันคุณภาพ

ภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง   

เพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใหเปนไปตามเปาหมาย     โดยมุง

ประโยชนสูงสุด เพื่อพฒันาผูเรียนอยางแทจรงิไดประกาศใหใชมาตรฐานอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 (  7  มาตรฐาน  35  

ตัวบงช้ี)  เปนแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน 

        ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามแนว

ทางการดําเนินการประกันคุณภายในของสถานศึกษา   ทั้งน้ีเพื่อเปนการเตรียมการรองรบัการประเมินภายนอกในรอบ

ที่ 3 ดวย  ดังมีรายช่ือตอไปน้ี 

                                             คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

   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. นายชยันต          จันทรศิรสิุข    ครูแผนกอุตสาหกรรม                          กรรมการ 

                         6. นางสาวไพรินทร  ศรีปจฉิม        ครูแผนกพาณิชยกรรม                       เลขานุการ 

 

คณะกรรมการมาตรฐานที ่  1 ดานผูเรยีนและผูสาํเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษา    (  9  ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานที ่4  ดานการบรกิารวชิาการและวชิาชพี  ( 1 ตวับงชี)้ 

                   นายชยันต               จันทรศิริสุข    กรรมการ 

                   นางสาวชอเพชร  ดานกระโทก    กรรมการ 

           นายมนูญ   ดังกลาง     กรรมการ 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการมาตรฐานที ่  2  ดานหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา     (5  ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานที ่ 5  ดานนวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานสรางสรรค  หรอืงานวจิยั  ( 2 ตัวบงชี)้ 

คณะกรรมการมาตรฐานที ่ 7  ดานการประกนัคณุภาพการศกึษา  ( 2 ตัวบงชี)้ 

                   นางสาวไพรินทร       ศรีปจฉิม                             กรรมการ 

          นางณัฐกานต       จงจอหอ     กรรมการ 

                   นายสมนึก     ลํากระโทก      กรรมการ 

 

                   

คณะกรรมการมาตรฐานที ่  3  ดานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษา   (12  ตวับงชี)้ 

                    นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ                กรรมการ 

   นางสาวปรารถนา          เจริญดี   กรรมการ 

  นางสาวโชติรส              ใจภักดี   กรรมการ 

 

คณะกรรมการมาตรฐานที ่6 ดานการปลกูฝงจติสาํนกึและเสรมิสรางความเปนพลเมอืงโลกและพลโลก  (4  ตัวบงชี)้ 

  นางสาวปรารถนา เจรญิด ี   กรรมการ 

                    นางสาววารณุ ี           ฆองดอน    กรรมการ 

  นายขวญัชยั               ไชยสขุ      กรรมการ 

    

                 ใหผูมรีายช่ือตามคําสัง่ทุกทาน    ปฏิบัติหนาที่ในกลุมของตนที่ไดรบัการแตงต้ังดวยความมุมานะ  

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดตอสถานศึกษา      และบรรลตุามวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพภายในภายนอก 

ทุกประการ 

 

                      ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

                                                            สั่ง   ณ   1  มิถุนายน     2556 

 

                  (นายสฤษด์ิ      บุตรเนียร) 

                  ผูจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 

ตอนที ่๒  



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

การดาํเนนิงานของสถานศกึษา 

๑.ทิศทางการดาํเนินงานของสถานศกึษา 

    ๑.๑  ปรัชญาวทิยาลยั    (Philosophy) 
 

                                   ทกัษะเยีย่ม    เปยมคณุธรรม   นาํความรู   สูอาชพี 

    ๑.๒  วสิยัทศัน  (Vision) 

เปนสถาบันอาชีวะช้ันนํา  ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎี  ควบคูไปกับภาคปฏิบัติ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

อยางมืออาชีพ  พรอมกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ  ASEAN   

    ๑.๓ เอกลกัษณ  (Image) 

           ๑.สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมืออาชีพ  (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 

                มีวนิยั          :      การเงิน (ออมเงิน)   เวลา   แตงกาย   เขาแถว 

                ใชประหยดั    :      นํ้าขวดเดียว  ไฟฟา (5R เศรษฐกิจพอเพียง) 

                ปฎบิตัธิรรม   :       น่ังสมาธิทุก ช.ม. (ไตรสกิขา-ศีล-สมาธิ-ปญญา)    

    ๑.๕ พนัธกจิ (Mission) 

๑. พัฒนาหลักสูตรทีเ่นนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูการปฏิบัติ   ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ    

๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมสีุขอยางมปีระสทิธิภาพ 

๓. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพื่อใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

 ๔. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 

               และเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรู (Leaning Organization) 

 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.แผนปฏบิตักิารประจาํปของสถานศกึษา  



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

              แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาทีส่อดคลองเช่ือมโยงของพันธกจิ  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  โครงการ/กจิกรรม  และตัววัดของโครงการ/กจิกรรม  

              เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลตุามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    จึง

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

กิจกรรม 

พัฒนา

หลักสูตรที่

เนนการเรียนรู

ภาคทฤษฎี

ควบคูการ

ปฏิบัติตรง

ตามความ

ตองการของ

สถาน

ประกอบการ 

พัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา

ใหได

มาตรฐานสู

สากล 

(ASEAN) – 

Curriculum   

Exellence 

จัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาควบคู

การเสริมสราง

ความสามารถทาง

ภาษาตางประเทศ 

1. จํานวน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่มีการ

ปรับปรุง 

2.จํานวน

โครงการพัฒนา

ดาน

ภาษาตางประเทศ 

1. จํานวน

หลักสูตรฐาน

สมรรถนะมีการ

ปรับปรุงทุก

หลักสูตรภายใน 

5 ป 

2.จํานวน

โครงการพัฒนา

ดาน

ภาษาตางประเทศ

อยางนอย2

โครงการตอป 

1. โครงการ

พัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 

2 โครงการ

รวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

3. โครงการสถาน

ประกอบการใน

สถานศึกษา 

4.โครงการพัฒนา

บุคลากรดาน

ภาษาตางประเทศ 

5.โครงการพัฒนา

ผูเรียนดาน

ภาษาตางประเทศ 

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

ภาษาตางประเทศ

อยูในระดับดี 

5.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนมีการ

พัฒนาดาน

ภาษาตางประเทศ

อยูในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

พัฒนา

กระบวนการ

พัฒนา

กระบวนการ

สงเสริมการเรียน

การสอนโดยใช

1.จํานวน

โครงงาน

1.จํานวน

โครงงาน

1.โครงการ

สงเสริมงาน

1.รอยละ 80 ของ

บุคลากรมีงาน



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

เรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียน

เปนคนดี เกง

และมีสุขอยาง

มี

ประสิทธิภาพ 

เรียนการ

สอนสูความ

เปน เลิศโดย

เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  - 

Learning 

Process   

Excellence 

งานนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยควบคู

คุณธรรม

จริยธรรม 

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัย 

2.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยตลอดป

การศึกษาตาม

เกณฑ 

2.จํานวน

โครงการที่

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมตลอดป

การศึกษาตาม

เกณฑ 

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยของ

บุคลากร 

1.โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยของ

บุคลากร  

2. โครงการ

สงเสริมงาน

นวัตกรรมส่ิง 

ประดิษฐงานวิจัย

ของผูเรียน 

3. จํานวน

โครงการสงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมปลกูฝง

ความเปนผลเมอืง 

ไทยและพลโลก 

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัย 

2.ผูเรียนทุกระดับ 

สาขาวิชามี

โครงงาน งาน

นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐและ

งานวิจัยของ

ผูเรียน  

3.รอยละ 80 ของ

บุคลากรและ

ผูเรียน 

เขารวมโครงการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมปลูกฝง

ความเปนผล

เมืองไทยและพล

โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัววัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนา พัฒนา ยกระดับ 1.จํานวน 1.จํานวน 1.โครงการ 1.รอยละ 80 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

กระบวนการวัด

ประเมินผล 

เพื่อใหได

คุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน

การศึกษาของ

ชาต ิ

กระบวนการ

วัดผล-

ประเมินผลสู

ความเปนเลิศ  

- Evaluation 

Excellence 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดย

ใชการประเมินผล

ตามสภาพจริง

และผานเกณฑ

การประเมินจาก

องคกรภายนอก 

โครงการที่

สงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน 

2,มีระบบกลไกใน

การจัดการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

โครงการที่

สงเสริม

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน

ตลอดปการศึกษา

ตามเกณฑ 

2,มีระบบกลไกใน

การจัดการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในอยาง

ตอเน่ือง 

สงเสริมทักษะ

วิชาการ 

2. โครงการ

ทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. โครงการ

สนับสนุนการ

ประกัน 

คุณภาพภายใน

และนอก

สถานศึกษา 

ของผูเรียนได

เขารวม

โครงการ

สงเสริมทักษะ

วิชาการ 

2.รอยละ 80 

ของผูเรียน

ผานการ

ทดสอบ

มาตรฐาน

วิชาชพี 

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

บริหารจัดการโดย

ใชระบบเครือขาย

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 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรที ่1. 
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พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาใหไดมาตรฐานสูสากล (ASEAN) – Curriculum   Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1. โครงการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 1.กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนสมรรถนะ 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

3.กิจกรรมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 โครงการรวมมอืกบัสถานประกอบการ 1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

2.กิจกรรมนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ 

3.กิจกรรมนิเทศติดตามประเมินผลนักศึกษา 

3. โครงการสถานประกอบการในสถานศกึษา 

 1.กิจกรรมสหกรณวิทยาลัย 

2.กิจกรรมประกันภัย 

3.กิจกรรมธนาคาร 

4.กิจกรรมศูนยซอมคอมพิวเตอร 

4.โครงการพฒันาบคุลากรดานภาษาตางประเทศ 1.กิจกรรมอบรมภาษาตางประเทศ 

2. กิจกรรมอบรม English 3 hour/week,We speak 

3. English all day/English 10 minutes/hour 

5.โครงการพฒันาผูเรยีนดานภาษาตางประเทศ 1.กิจกรรม Weekly Conversation 

2.กิจกรรม English 10 Minutes/Hour 

3.กิจกรรม We Speak English all day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที ่2. 

พฒันากระบวนการเรยีนการสอนสูความเปน เลศิโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคญั  - Learning Process   Excellence 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการสงเสรมิงานนวตักรรมสิง่ประดษิฐงานวจิยัของ

บคุลากร 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผาน IT 

2. กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิง่ประดิษฐงานวิจัยของ

บุคลากร 

2.โครงการสงเสรมิงานนวตักรรมสิง่ประดษิฐโครงงาน

ของผูเรยีน 

1.กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยของ

ผูเรียนภายใน 

1.กิจกรรมสงแขงขันงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานวิจัยของ

ผูเรียนภายนอก 

3.จาํนวนโครงการสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมปลกูฝง

ความเปนผลเมอืงไทยและพลโลก 

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. กิจกรรมประชาธิปไตย 

9. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
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ยุทธศาสตรที ่3. 

พฒันากระบวนการวดัผล-ประเมนิผลสูความเปนเลศิ  - Evaluation Excellence 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการสงเสรมิทกัษะวชิาการ 1. กิจกรรมแขงขันทกัษะวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

2. กิจกรรมแขงขันทกัษะภายใน 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 

4. กิจกรรมสอนเสริม 

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชพี 
1. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2. กิจกรรม Pre V-NET 

3. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา  (V-NET) 

 

3. โครงการสนบัสนนุการประกนั 

คุณภาพภายในและนอกสถานศกึษา 

1. ประกันคุณภาพภายใน 

2. ประกันคุณภาพภายนอก 

3. กิจกรรมจัดการบรหิารความเสี่ยง 
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ยุทธศาสตรที ่4. 

ยกระดบัความเปนเลศิในการบรหิารจดัการองคกรและบคุลากร  - Organization & Staff Excellence) 
โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการบรกิารวชิาการตอชมุชนสงัคม 1.กิจกรรมบริการวิชาการตอชุมชนสังคม 

2. โครงการพฒันาบคุลากร 1. กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม 

2. กิจกรรมคัดเลือกครูผูสอน/ผูชวยผูบริหารดีเดน 

3. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตครู (ออมทรพัยทองคํา) 

4. กิจกรรมสงเสริมครูและบุคลากรศึกษาตอ 

5. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการศึกษา 

3. โครงการจดัทาํระบบเครอืขายสารสนเทศขอมลูภายใน

และนอก 

 

1. กิจกรรมจัดทําระบบเครอืขายสารสนเทศ 
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๓. รายงานดานงบประมาณ   

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปการศึกษา  2556 

ชือ่สถานศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยสีายมติรนครราชสมีา 

งบประมาณรบั - จาย ณ วนัที ่30  เมษายน  2557 

 

รายรบั รายจาย หมายเหต ุ

รายการ บาท รายการ บาท 

- คาธรรมเนียมการศึกษา 855,739 - เงินเดือนคร ู 2,368,692  

- คาธรรมเนียมอื่น 255,311.50 - เงินเดือนบุคลากรอื่น 210,475  

- เงินอุดหนุนเปนคาใชจายราย

หัวนักเรียน 

3,319,912.50 - คาตอบแทนครูและบุคลากร   

- เงินอุดหนุน ........ - - งบปรบัปรุงอาคารสถานที ่ 1,131,653  

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

สื่อการสอน  วัสดุฝก 

 - สําหรบัการจัดการเรียนการสอน 

 - สําหรบัการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

   - สําหรับการบริหารจัดการ

ทั่วไป 

 

 

232,970 

 

56,485 

 

- เงินบรจิาค - - งบในการสงเสริม สนับสนุนใหครู

และผูเรียนจัดทําและดําเนินการ

จัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรอืงานวิจัย 

 

 

120,000 

 

- รายไดหรือมลูคาของผลผลิต 

ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการ

จัดการเรียนการสอน 

- - งบดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ดานการปลกูฝงจิตสํานึก

และเสรมิสรางความเปนพลเมอืง

ไทยและพลโลก 

197,769  

  - งบพัฒนาบุคลากร   

  - คาสาธารณูปโภค 291,588  

- อื่นๆ 924,754 - คาใชจายเบ็ดเตล็ด 504,115  

รวมรบั 5,355,717 รวมจาย 5,087,262  
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๔. การพฒันาสถานศกึษาจากผลการประเมนิคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

        

ขอเสนอแนะจากการประเมนิครัง้ลาสดุ แผนการปฏบิตัติามขอเสนอแนะ ผลการดาํเนนิงาน 

- คณะกรรมการบรหิารควร กาํกบั ตดิตาม 

และสงเสรมิระบบประกนัคณุภาพภายใน

ตามภารกจิใหดาํเนนิการตามกระบวน 

PDCA 

จดัประชมุชีแ้จงทาํความเขาใจ

บทบาทหนาทีข่องคณะ

กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารมคีวามเขาใจ

และมกีารตดิตาม กาํกบัดแูล

รวมถงึสงเสรมิสนบัสนนุการ

ประกนัคณุภาพภายใน 

- ควรจดัทาํแผนพฒันาสถานศกึษา กาํหนด

เปาหมาย ยทุธศาสตร และแนวปฏบิตัทิี่

ชัดเจนสมบรูณ ครอบคลมุการพฒันาทกุ 

ทกุกจิกรรม ตามมาตรฐานการอาชศีกึษาทัง้ 

๗ มาตรฐานโดยกาํหนดวาจะตองทาํอยางไร 

และใชกลยทุธอะไร 

การจดัทาํแผนพฒันาสถานศกึษา วทิยาลยัมกีารจดัทาํแผนพฒันาที่

ครอบคลมุ ตามเปาหมาย 

ยทุธศาสตรและแนวปฏบิตัชิดัเจน

สมบรูณขึน้ 

- สถานศกึษาควรรวบรวมองคความรูจาก

งานทีด่าํเนนิการมาแลว เพือ่นาํมาเปน

บทเรยีน หรอืพฒันามาใหมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ รวมถงึการนาํองคความรูจาก

ภายนอก มาพฒันาประสทิธิภ์าพการ

ดาํเนนิการ 

จดัเกบ็ขอมลูทีเ่ปนรปูแบบ สถานศกึษามกีารจดัเกบ็ขอมลูที่

เปนระบบมากขึน้ หลงัจากทีไ่ด

ดาํเนนิงานตามแผนมาแลวทัง้นี้

เพือ่ใชเปนขอมลูสารสนเทศและ

นาํไปพฒันาประสทิธิภ์าพการ

ดาํเนนิการตอไป 

   

 

 


