
 

 

 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

ตอนที ่4 

สรปุและแนวทางการพฒันาสถานศกึษา 

1. สรปุผลการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา   2556 

มาตรฐาน/ตวับงชี ้
ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่1 ดานผูเรยีนและผูสาํเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษา    

ตัวบงช้ีที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐  ข้ึนไป       5  ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน ชุมชน  ที่มี่ตอ  

                 คุณภาพของผูเรียน 

      5  ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 รอยละของผูเรียนทีผ่านเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       5  ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

                 ดานอาชีวศึกษา (V-NET)   ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

      4  ดี 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับ 

                 ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   ต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 

                 ข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

     3 พอใช 

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 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่1     31  

คะแนนเฉลีย่    3.87        ดี 

มาตรฐานที ่2  ดานหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา   

ตัวบงช้ีที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที ่

                   สอดคลองกบัความตองการของสถานประกอบการหรอืประชาคม 

     5 ดีมาก 



 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

มาตรฐาน/ตวับงชี ้
ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

                   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 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่2     24  

คะแนนเฉลีย่     4.8       ดีมาก 

มาตรฐานที ่3  ดานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษา   

ตัวบงช้ีที่ 3.1   ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ 

                   วิทยาลัย 

     5 ดีมาก 

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 

     5 ดีมาก 

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      3 พอใช 

ตัวบงช้ีที่ 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ      4 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 3.12   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ 

                    เครือขายทั้งในประเทศ  และ หรือตางประเทศ 

     4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่3 56  



 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

มาตรฐาน/ตวับงชี ้
ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

คะแนนเฉลีย่    4.66 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4   ดานการบรกิารวชิาการและวชิาชพี   

ตัวบงช้ีที่ 4.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ      5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่4      5  

คะแนนเฉลีย่      5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5   ดานนวตักรรม   สิง่ประดษิฐ  งานสรางสรรค  หรอืงานวจิยั   

ตัวบงช้ีที่ 5.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ  งาน 

                    สรางสรรคหรืองาน  วิจัยของผูเรียน 

     4 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 5.2     ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  

       งานสรางสรรคหรืองาน  วิจัยของคร ู

     4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่5       8  

คะแนนเฉลีย่       4 ดี 

มาตรฐานที ่6   ดานปลกูฝงจติสาํนกึและเสรมิสรางความเปนพลเมอืงไทยและโลก   

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 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่6      19  

คะแนนเฉลีย่      4.75 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7    ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา   

ตัวบงช้ีที่ 7.1     ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน        5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 7.2     ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

                     พ.ศ.2555 

       4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่7        9  



 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

มาตรฐาน/ตวับงชี ้
ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

คะแนนเฉลีย่      4.5 ดี 

  

 

 

เกณฑผานการประเมนิคณุภาพภายในโดยสถานศกึษา 

1. แตละตัวบงช้ีไดคะแนนตามเกณฑการตัดสินไมตํ่ากวา 3 คะแนน            ใช          ไมใช 

2. แตละมาตรฐานไดคะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบงช้ีตามเกณฑ   

    การตัดสินไมตํ่ากวา 3.50 คะแนน 

         ใช          ไมใช 

สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายในในภาพรวม          ผานเกณฑการประเมิน 

          ไมผานเกณฑการประเมิน 

 

2. จดุเดนและจดุที่ตองพฒันา 

    2.1. จดุเดน (ภาพรวมของสถานศึกษาทีส่นับสนุนใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ีไดระดับคุณภาพ

ดีข้ึนไป) 

  1.ผูบริหารมกีารติดตามการปฎิบัติงานของบุคลากรเพือ่ใหดําเนินงานตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของวิทยาลัย 

    2.ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีที่จําเปนในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม มีบุคลกิภาพและ 

       มนุษย  สัมพันธที่ดี   ผูสําเร็จการศึกษาไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตร 

       วิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

    3.วิทยาลัยมีการรวมมือกบัสถานประกอบการเพียงพอกบัจํานวนนักเรียนนักศึกษาและตรงกับสาขาวิชาที ่

       จัดการเรียนการสอน 

    4.มีการจัดกจิกรรม/โครงการบรกิารวิชาชีพสูสงัคมอยางทั่วถึง   และมีหลากหลาย 

    5.มีกระบวนการติดตามผลผูสําเรจ็การศึกษาหลากหลายชองทาง   สงผลใหการติดตามสําเร็จและไดผลมาก 

      ที่สุด 

    6.ผูบรหิารมีภาวะผูนําและการจัดการ  มีการกําหนดโครงการสรางการบรหิาร  แผนการบริหารงานที่ชัดเจน   

        และเปนเครือขาย 

    7.มีการดําเนินงานเพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

8.มีการพฒันาศักยภาพดานผูสอนและฝกทักษะดานภาษาใหครู  บุคลากร  นักเรียน-นักศึกษา    เพื่อกาวสู 

   โลกแหงการเรียนรูในประชาคมอาเซียน 

√ 

√ 

√ 



 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

      2.2. จดุที่ตองพฒันา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ทําใหผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ีไดระดับ

คุณภาพตํ่ากวาดี) 

    1.  จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรเมื่อเทียบกบัแรกเขา 

    2.  ควรศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของผูเรียน  และหาแนวทางการแกปญหา 

    3.  ควรสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรม โครงการ สิง่ประดิษฐ และการวิจัยของผูเรียนใหครบตามเกณฑทุก 

         สาขาวิชา/สาขางาน 

    4.  ควรสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรม โครงการ สิง่ประดิษฐ และการวิจัยของครผููสอน 

    5.  ควรสนับสนุนใหมีการเผยแพร นวัตกรรม โครงการ สิ่งประดิษฐ และการวิจัยของผูเรียนและครผููสอนให 

        ครบตามเกณฑทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

    6.  ควรพัฒนาระบบจัดเกบ็ขอมลูของแตละตัวบงช้ี  เพื่อนํามาใชในการประเมินคุณภาพประจําป 

    7.  พัฒนาผลสมัฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ของนักเรียน - นักศึกษา 

3. แนวทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคต  

           เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพบรรลเุปาหมายตาม แผนพฒันา 

คุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงานโครงการกจิกรรม 

 

          3.1.แผนพฒันาดานการเรียนและผูสาํเรจ็การศกึษาอาชวีศกึษา 

         วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี ไดดําเนินการพัฒนาดานการเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคโนโลยี

สายมิตรนครราชสีมา 

                  1.โครงการหารายไดระหวางเรียน  

                  2.โครงการรับใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

                 3.โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  

                  4.โครงกาการสงเสริมการเรียนรูและแขงขันทักษะทางวิชาการ 

                  5.โครงการสัมมนานักศึกษากลับจากสถานประกอบการ  

                  6.โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม 

                  7.โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม  

                  8.โครงการแนะแนวศึกษาตอ 

                  9.โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา  

                  10.โครงการพัฒนาผูเรียนโดยผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิและภูมิปญญาทองถ่ิน                  



 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

          3.2.แผนพฒันาดานหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดดําเนินการพัฒนาดานหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอและวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใชใน

อนาคต ดังตอไปน้ี  

                  1.โครงการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

                  2.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของครผููสอน “งานวัดผล” 

                  3.โครงการฝกอบรมการใชเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

                  4.โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาสูสากล  

                  5.โครงการเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางวิชาชีพแกนักเรียนนักศึกษา  

                  6.โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

          3.3.แผนพฒันาดานการบรหิารจดัการอาชวีศึกษา 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดวางแผนพัฒนาดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ดังตอไปน้ี  

                  1.โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนปฎิบัติการและสรุปโครงการ และอบรมผูนํา  

                  2.โครงการจัดทําเอกสารการสําเร็จการศึกษา 

                  3.โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาแตละสาขาวิชา 

                  4.โครงการแกไขปญหายาเสพติด  

                  5.โครงการตรวจเย่ียมบานพักนักศึกษา 

                  6.โครงการตรวจสารเสพติด 

                  7.โครงการจัดทําโปสเตอรและแผนพับประชาสัมพันธวิทยาลัย 

                 

          3.4.แผนพฒันาดานการบรกิารวิชาการและวชิาชพี 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดวางแผนพัฒนาดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ดังตอไปน้ี  

                  1.โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน  

                  2.โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

                  3.โครงการประชุมสมัมนาสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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          3.5.แผนพฒันาดานนวตักรรม  สิง่ประดษิฐ  งานสรางสรรค  หรอืงานวจิยั 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ไดวางแผนพัฒนาดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยอยางสม่ําเสมอ  โดยใหผูเรียน  ครูผูสอนไดดําเนินการอยางตอเน่ือง ดังน้ี  

                  1.โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

                  2.โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

 

          3.6.แผนพฒันาดานการปลกูฝงจติสาํนกัและเสรมิสรางความเปนพลเมอืงไทยและ 

               พลโลก 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา ไดวางแผนพัฒนาดานการปลกูฝงจิตสํานักและเสรมิสรางความ

เปนพลเมือไทยและพลโลก 

                  1.โครงการปลูกฝงคุณธรรม  นําความรูสูความดีแกนักเรียนนักศึกษา 

                  2.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ(อัตลกัษณ) 

 

          3.7.แผนพฒันาดานการประกันคณุภาพการศึกษา 

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีาไดวางแผนพฒันาดานการประกันคุณภาพการศึกษา   

ดังน้ี  

                  1.โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน  พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก 
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                                          คณะผูจดัทาํ  

รายงานประเมนิคณุภาพภายใน สถานศกึษาเอกชนประเภทอาชวีศกึษา 

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 

                  นางณัฐกานต             จงจอหอ                         คณะทํางาน 

 นางสาวโชติรส           ใจภักดี           คณะทํางาน 

                  นายนิธิวัฒน              หลาก่ํา                          คณะทํางาน 

                  นางสาววารุณี            ฆองดอน                        คณะทํางาน 

  


