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ค าน า 
 

 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2559  ที่ประกาศใช้ในวันที่  16  กันยายน 2559  ประกอบด้วย  4  
มาตรฐาน  14   ตัวบ่งชี้   ใหส้ถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา    เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา     ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  จึงจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง  ( Self  Assessment  Report :  
SAR )ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนดภายในกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา  โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร
นครราชสีมา   การด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ด าเนินการโดยยึดหลัก  ความเที่ยงตรง  แม่นย า  เป็นธรรม  
และโปร่งใส   มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพจริง   สามารถตรวจสอบได้ทุกตัวบ่งชี้  มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  ในการเมินคุณภาพภายในทุก ๆ  ครั้ง  ส่งผลให้รายงานการเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร
นครราชสีมาในครั้งนี้ส าเร็จลงได้ดี   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาขอขอบคุณ  สาขาวิชา  สาขางาน  คณะกรรมการประเมินผล
การกระกันคุณภาพ  และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน    เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
เป็นการรองรับการประกันคุณภาพนอกต่อไป 
                    
  

 
 
 

                                                                 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา    
                                                                         16   มิถุนายน   2560 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 
2559 

ตัวบ่งชี้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 
มาตรฐานที่ 

1 5 3.53     8.53 4.27 
2 4 4 5 3 5 3 24 4.00 
3 3 3 4 4   14 3.50 
4 5 5     10 5 

รวม 17 15.53 9 7 5 3 56.53 4.04 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน  5  ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน  4  ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"  จ านวน  0  ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน  0  ตัวบ่งชี้ 

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาที่
ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการร่วมมือกับชุมชน 
2. มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
3. สภาพชุมชนท้องถิ่น มีขนาดเล็กไม่กว้างขวางมากนักท าให้การควบคุมดูแลความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง และได้รับความมือจาก ต ารวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ร่วมมือการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

1. ความร่วมมือระบบทวิภาคีวิทยาลัยมีน้อย 
2. งบประมาณในการจัดท าผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือด าเนินโครงการวิชาชีพ มีจ านวน
จ ากดั 
3. การน าผลงานของครู และนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค และระดับชาติยังมีปริมาณน้อย 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 

1. สถานศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนวัสดุ หรืองบประมาณ 
2. สถานศึกษาควรมีแผนด าเนินการที่ชัดเชนในการส่งเสริมการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ระดับต่างๆ ให้
มากขึ้น 
3. สถานศึกษาควรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนต่างๆ เพิ่มเติม 
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
ที่ตั้ง  178 หมู่ 2 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์  0-4408-1048, 0-4408-1049 โทรสาร 0-4449-0112 
Website  www.smtech.ac.th   E - mail   stc.korat@gmail.com 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

สภาพสังคมของชุมชน  
อ าเภอหนองบุญมาก     สภาพพ้ืนที่เป็นเนินสลับสูงต่ า   ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การ ท านา  ส่วน

ทางใต้เป็นเนินสูงต่ าเหมาะแก่การท าไร่  ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอจักราชและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา  เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินไม่อุ้มน้ า มีลุ่มน้ าจักราชไหลผ่าน ที่ดินเหมาะส าหรับ
ท านาข้าว อ้อย การเลี้ยงสัตว์    ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอครบุรี  เป็นที่ราบสูงสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนลูกรัง    
ดินไม่อุ้มน้ า ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน การเกษตรต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก  และเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่ 
พ้ืนที่ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  และทิศตะวันตกติดต่อกับ อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เป็นที่ราบลุ่ม  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การ ท านาข้าว พ้ืนที่ท านาของราษฎรจะอยู่ตลอด
แนวของลุ่มน้ าคลองสารเพ็ชรและลุ่มน้ าจักราชที่ไหลผ่าน ประมาณ   95,179 ไร่     ครอบคลุมในพ้ืนที่  9  ต าบล  
 อาณาเขต                                                                                                                                        

 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอจักราช  และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอครบุรี  และอ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านการปกครอง   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9 ต าบล  104  หมู่บ้าน  2  เทศบาล  7  องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  
          อ าเภอหนองบุญมาก  มีพื้นท่ีส่วนใหญ่ท าการเกษตร  เช่น  ไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง  ไร่ข้าวโพด และยังมี
การท่องเที่ยว เช่น 
   (1)   ปราสาทหินบ้านถนนหัก   หมู่ที่   4    ต าบลบ้านใหม่  ขนาด 0.4 เมตร ยาว 0.80 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  เป็นปราสาทหินแบบเขมรสร้างด้วยศิลาแลง  ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูหรือ
พราหมณ์ ลัทธินิกายสร้างขึ้นเมื่อตอนปลายพุทธศตวรรษที่16 ปัจจุบันเหลือเพียงฐานปราสาท   
  (2) ศูนย์จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ   ริมถนนสายโชคชัย – เดชอุดม  ต าบลบ้านใหม่ 
  (3)    ศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP  อ าเภอริมถนนสายโชคชัย – เดชอุดม (กม.21-22) 
         ย่านธุรกิจการค้า       ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ          ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
         ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน      ใกล้นิคมอุตสาหกรรม        อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................   

http://www.smtech.ac.th/
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ตารางแสดงข้อมูล  สถานที่ส าคัญตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
ชื่อสถานที่ ข้อมูลเพิ่มเติม ระยะทาง 

1.  โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เปิดสอนระดับ ม.1 – ม. 6    1,500  เมตร 

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

3.   สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองบุญมาก ส่วนราชการ 1,000  เมตร 

4.   โรงพยาบาลหนองบุญมาก ส่วนราชการ 1,000  เมตร 

5.   ที่ว่าการอ าเภอหนองบุญมาก ส่วนราชการ 1,000  เมตร 

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

8.   โรงงาน แป้ง เอ่ียมเฮง เอกชน 700   เมตร  

9.   ที่ท าการ อ.บ.ต.บ้านใหม่ ส่วนราชการ 500  เมตร 
 

ข้อมูลของผู้ปกครอง  
          วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตปกครองของหมู่บ้านที่  2  ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
หนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา    ข้อมูลของผู้ปกครองมีดังนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   แต่มีส่วนน้อยที่จบการศึกษาที่สูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ การเกษตร  
รับจ้าง   ค้าขายและรับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจและรายได้  โดยเฉลี่ยครอบครัว
ต่อปี  75,000 บาท มีจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3  คน 
 
ประวัติสถานศึกษา  

          ประวัติย่อวิทยาลัยเดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 ตั้งอยู่ เลขที่ 178 หมู่ 2 ถนน โชคชัย –
เดชอุดม ต าบล  บ้านใหม่  อ าเภอ หนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์   ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ได้เปิดการเรียนการสอนในแผนกพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และสาขาบัญชี และแผนกช่างอุตสาหกรรม 
 ปี พ.ศ. 2554 ได้ขยายเปิดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน 2ชั้น จ านวน 10 ห้องเรียน 1 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2555 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 เป็น วิทยาลัย
เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
 ปี พ.ศ. 2556 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 
เพ่ิม 1สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก โดยความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลย์ จ ากัด 
 ทั้งนี้มี ดร.สฤษดิ์  บุตรเนียร  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มี  นางสาวปัทธมา แกลงกระโทก เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  saimit nakonratsasima technology college 
เปิดสอนประเภท  อาชีวศึกษาระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตราประจ าวิทยาลัย 

 
 
  
 องค์ท้าวสุรนารี เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ภายในวงกลมแสดงถึงชื่อวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา  เน้นการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม สร้างคนดีสู่สังคม ดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “ทักษะ
เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น าความรู้ สู่อาชีพ”  ค าขวัญโรงเรียน  “รักงาน มีวินัย ใช้ประหยัด ปฏิบัติธรรม ” 
 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  : ดอกราชพฤกษ์ 
 สีประจ าโรงเรียน  : เขียว – ขาว 
 สีเขียว  หมายถึง   ความร่มรื่นทางธรรมชาติ  ความเขียวขจีของต้นไม้ 
         ความเจริญก้าวหน้า  และความส าเร็จในชีวิต 
 สีขาว  หมายถึง   ความบริสุทธิ์ใสสะอาด  ความเบิกบานสดใสในชีวิต 
         รวมทั้งความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันอาชีวะชั้นน า  ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมืออาชีพ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN  
  พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคุมคู่การปฏิบัติ ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
4. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาครูบุคลาการทางการศึกษา   
   อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) 

เป้าหมาย 
1. นักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการการพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้อง    
   ภายใน     1 ปี คิดร้อยละ 90 % 
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน สมศ. (ระดับดี) 
4. ผลการด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย มีความม่ันคงยั่งยืนและเป็นองค์กรแห่งการ  
   เรียนรู้ (Leaning Organization) 
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
2.2.1 โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับใบอนุญาต 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร       ฝ่ายวิชาการ 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบุคลากร 

งานพัสดุ  /ครุภัณฑ์ 

งานการเงิน-บัญชี 

งานอาคารสถานที่ 

           แผนกวิชา 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

     งานวัดผลประเมินผล 

งานวิทยาบริการและ
ห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

งานปกครอง / 
งานท่ีปรึกษา 

งานสวัสดิการ
นักเรียน  

งานแนะแนวอาชีพ/ 
การจัดหางาน 

งานประกันภายใน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

งานทะเบียน 

ประชาสัมพันธ์  

งานสื่อการเรียน 
             การสอน 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

งานส่งเสริมผลผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ งานโครงการพิเศษ 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
1 ดร.สฤษดิ์         บุตรเนียร 
2 นายวิจิตร         สงวนวงษ ์
3 นายขุนแผน      รุ่งไธสง 
4 นางเย็น           ลินไทร 
5 นายสมนึก         ล ากระโทก 
6 นางสาวปรารถนา      เจริญดี 
7 นางสาววารุณี     ฆ้องดอน 
8 นางคนิกานต์      คลังกูล 
9 นางหนูเล็ก        เพ็งศิร ิ
10 นางสาวปัทธมา   แกลงกระโทก 

 
 

2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/
สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 5 0 3 2 0 0 5 0 

สาขางานธุรกิจค้า
ปลีกร้านสะดวกซื้อ 

1 1 0 1 0 0 0 1 0 

สาขางานยานยนต์ 3 3 0 1 2 0 0 3 0 
ครูพ้ืนฐาน 3 3 0 3 0 0 0 3 0 

 
2.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

งานธุรการ 
รวม 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
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2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 
- สาขางานยานยนต ์
รวม 

 
39 
- 

37 
76 

 
- 

16 
- 

16 

 
- 
- 
- 
0 

 
37 
- 

34 
71 

 
- 
6 
- 
6 

 
- 
- 
- 
0 

 
23 
- 

21 
44 

 
- 
8 
- 
8 

 
- 
- 
- 
0 

 
99 
30 
92 
221 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
รวม 

 
34 
34 

 
- 
0 

 
- 
0 

 
29 
29 

 
- 
0 

 
- 
0 

 
- 
0 

 
- 
0 

 
- 
0 

 
63 
63 

รวมท้ังหมด 110 16 0 100 6 0 44 8 0 284 
 

2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

 
16 

 
6 

 
8 

 
30 

รวมทั้งหมด 16 6 8 30 
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2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวก
ซ้ือ 
- สาขางานยานยนต์ 
รวม 

 
19 
0 
19 
38 

 
0 
7 
0 
7 

 
0 
0 
0 
0 

 
19 
7 
19 
45 

ระดับ ปวส. 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รวม 

 
25 
25 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
25 
25 

รวมทั้งหมด 25 0 0 25 
 

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
  7   คน 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

- เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 
2559 
- เกียรติบัตรการเข้าร่วมศูนย์บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนายอ าเภอหนองบุญมาก 

 2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
นางสาวปัทธมา  แกลงกระโทก  ผู้บริหารดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับจังหวัด  

 นายอนันต์        กันกระโทก ผู้บริหารดีเด่น ระดับจังหวัด (อศจ) 
 2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) - รางวัลครูดีเด่น  

 นางสาวไพรินทร์  ศรีปัจฉิม ครูดีเด่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นางสาวพรทิพย์  พันทุม  ครูดีเด่น  ระดับจังหวัด (อศจ) 
 นางสาวนันทิดา  ปิ่นก าลัง  ครูดีเด่น  ระดับจังหวัด (อศจ) 
 นายสมนึก ล ากระโทก ครูดีเด่น  ระดับจังหวัด (อศจ) 
 นางสาวรัตนาภรณ์ กอดสันเทียะ ครูดีเด่น  ระดับจังหวัด (อศจ) 

 2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คร้ังที่ 31  ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ระดับ  ปวช. รางวัล  

การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 (บุคคล )  อ.พรทิพย์     

นายชัยประสิทธิ ์ ชวนานุกูล เหรียญเงิน   

 การประกวดมารยาทไทยและสมาคม (ทีม 5 คน)  อ.ปรารถนา     
นายณัฐพงษ ์ เที่ยงกระโทก เหรียญทอง   

นายธีรภัทร   ค าโหยก เหรียญทอง   

นางสาวขรินทพิย ์ ชมโคกสูง เหรียญทอง   
นางสาวสร้อยเพชร  ทองทะเล เหรียญทอง   

นางสาวภัทรสดุา  เงางาม เหรียญทอง   

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บุคคล ) ปวช.     

นางสาวพนัวษา  คลังกูล เหรียญทองแดง   
 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน)  อ.วารุณี     

นางสาววรดา  ปุริเกตุ เหรียญทองแดง   
 ปวส.     

 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) อ.วารุณี     

นางสาวนวพร    อินทร์ช านาญ เหรียญทอง   
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ผลการแข่งขันทักษะ  ช่างยนต์ คร้ังที่ 31 ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 ระดับ ปวช. รางวัล   
 งานเคร่ืองยนต์เล็ก (ทีม 2 คน)  อ.วิษณุกรณ ์     
นายนิรุจน ์ เลี่ยมกระโทก ทองแดง   
นายธนาวุธ  ปุ๊กมะเริง ทองแดง   
 งานจักรยานยนต์ (ทีม 2 คน)  อ.สมนึก     

นายญาณวรุตม ์  ศรีผ่อง เหรียญเงิน   
นายวฒุิชัย   ถอยกระโทก เหรียญเงิน   
 งานฝีมือ (บุคคล )  อ.วิษณุกรณ์     
นายวฒุิชัย   ธนะสังข ์ เหรียญทองแดง   
 งานเชื่อมไฟฟ้า (บุคคล )   อ.สมนึก    
นายธีรวฒุ ิ หวังชินกลาง เหรียญทองแดง   
 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (บุคคล )   อ.สมนึก     

นายพงศกร  เอไธสง เหรียญเงิน   
 
- สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ   “ เครื่องโรยปุ่ยเกษตรกร”  

รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัดนครราชสีมา 
รางวัลเหรียญทอง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31  

 นายอัฑฒ์พล เรียงสันเทียะ 
 นายพงศกร ยันมะเริง 
 นายณัชพล ปานกลาง 
  

3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1 ปรัชญา 
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น าความรู้ สู่อาชีพ 
3.1.2 วิสัยทัศน์  

เป็นสถาบันอาชีวะชั้นน า  ที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมืออาชีพ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN  
3.1.3 พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคุมคู่การปฏิบัติ ตรงตามความต้องการของ 
    สถานประกอบการ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
4. พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาครูบุคลาการทางการศึกษา   
   อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) 
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3.1.4 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
รักงาน มีวินัย ใช้ประหยัด ปฏิบัติธรรม  
 
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

งบด าเนินการ* (บาท) 1,640,276 
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. รายจ่ายค่าวสัดฝุึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรยีนการสอน 38258 2.33  
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

19489 
 

1.19  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดท า การประกวด การ
แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผูเ้รียน 

36046 2.20  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

106971 6.52  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 34760 2.11  
ฯลฯ    

รวมรายจ่าย 235,524 14.35  
 
* ปรับตามบรบิทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภณัฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนใน
สถานศึกษา 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง

ล่าสุด 
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 

- จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ 
- ควรศึกษำสำเหตุกำรออก
กลำงคันของผู้เรียน และหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำ 

-จ านวนนักเรียนมีการอัตราการ
ออกกลางคันลดลง 
-สาเหตุการออกกลางคันส่วนใหญ่
เนื่องมาจากสาเหตุปัญหา
ครอบครัวและรายได้ 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงาน ต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ 
ครอบคลุมการพัฒนาทุกทุก
กิจกรรม  
- พัฒนาอาคารสถานศึกษา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสถานที่
ฝึกปฏิบัติและอุปกรณ์สอนให้
เพียงพอทันสมัย และเอ้ือต่อการ
จัดการรู้ทุกสาขาวิชา 

- วิทยาลัยมีการท าแผนพัฒนาเพ่ือ
ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจน 
- มีการพัฒนาอาคารสถานที่ 
อุปกรณ์สอนเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่. 23-25 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกับภาครัฐ
และภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือ
ผลิต 
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
งานและปรับปรุงสารสนเทศให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

- จัดให้มีความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการ สถานศึกษา
เพ่ือร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกัน 
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนรวมถึงเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน  
และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละ 75.86 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 
และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละ 78.18 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

 ร้อยละ 83.72 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 

 ร้อยละ 81.39 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  ร้อยละ 81.39 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการผู้ส าเร็จการศึกษา 
 กิจกรรมส ารวจการมีงานท า 
 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ้ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีอัตราการจบและผู้เรียนที่จบการศึกษาไปแล้วมีงานท าในสัดส่วนที่เป็นที่น่าพอใจ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ต้องมีการวางแผนงานในการท างานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบและสมบูรณ์ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2559 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 32 19 59.38 

ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 28 7 25.00 

ยานยนต ์ 31 19 61.29 

ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ (เข้าปีการศึกษา 2558)  33 25 75.76 

รวม 124 70 56.45 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.  งานทะเบียน / วัดผลประเมินผล 
 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3.53 ดี 

 
 จุดเด่น 

ภาพรวมอัตราการออกกลางคันของนักศึกษามีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีมาตรการหรือแผนงานเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาให้น้อยกว่านี้ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 นักศึกษาค้าปลีกท่ีมีอัตราการออกกลางคันมากท่ีสุดเพราะเป็นระบบทวิภาคีท่ีต้องมีการท างานไปด้วย 
เรียนไปด้วย  ควรมีมาตรการในการลดการออกกลางคันของสาขางานนี้เช่น มีการทดสอบ สัมภาษณ์ หรือทดลอง
ท างาน 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

 มี 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

 มี 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่ม
ผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

 มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศ
และเสริมแรง 

 มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนดและมี
การก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ไม่มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. งานประชุมผู้บริหารครูประจ าเดือน 
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานบุคลากร และนักศึกษา 
4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
5. กิจกรรมประชุมคณะกรรมบริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 ดี 
 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน เป็นอย่างดี โดยมีการประชุม ร่วมกันและมีส่วนร่วมของทุกคน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษายังขาดการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือไว้ใช้ในการหามาตรการในปีถัดไป 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมเพ่ือให้ครบกระบวนการ PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

มี 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ 
และเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและ
เป้าหมายและด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

มี 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

มี 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนด
แผนพัฒนาต่อไป 

ไม่มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. 
2. กิจกรรมประชุมผู้บริหาร ครู ประจ าเดือน 
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
4.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
5.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา / ประชุมคณะกรรมการนักศึกษา 
 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 ดี 
 
 จุดเด่น 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการในนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีการน ามาปรับใช้ให้เข้า
กับสภาวะแล้วล้อมของวิทยาลัย 
 จุดที่ควรพัฒนา 

วิทยาลัยยังขาดการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

ตามเกณฑ์ 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่
จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

มี 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 75 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

 ตามเกณฑ์ 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

 ร้อยละ 25 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2.  โครงการพัฒนาบุคลกร 
 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 
 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 ดีมาก 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีจ านวนครู และมีการจัดการเรียนการสอนตรงกับวิชาที่จบการศึกษาโดยตรง ที่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 จุดที่ควรพัฒนา 

จัดให้มีการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

จัดให้มีการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

งบด าเนินการ= 
 มี 

1640276 
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

38258 ร้อยละ 2.33 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

19489 ร้อยละ 1.19 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

36046 ร้อยละ 2.20 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
กีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 106971 ร้อยละ 6.53 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  แผนพัฒนาประจ าปี 
2.  ประชุมผู้บริหาร และครูประจ าเดือน 
3.  โครงการอาขีวบริการ 
4.  โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
5.  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
6.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
7.  กิจกรรมอาชีว ท าดีเพ่ือพ่อ 
8. กิจกรรมอาชีวสมานฉันท์ 
9. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
10. กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา 
11. กิจกรรมวันเข้าพรรษา / วันวิสาฆบูชา 
12. โครงการน้ าขวดเดียว  
13. โครงการออม 
14. กิจกรรมกีฬาสี 
15. โครงการคัดแยกขยะ 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 พอใช้ 

 
 จุดเด่น 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการจัดสรรงบประมาณหรือวางแผนการใช้งบประมาณเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนที่ได้วางแผนไว้ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

งบประมาณมีจ ากัดอาจมีการจัดหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนการท ากิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภณัฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 

มี 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อยสวยงาม 

 มี 

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

 มี 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

 มี 

   (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูก
ข่าย 
   (4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

 มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  กิจกรรม 5 ส 
2.  งานประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและครู 
3.  งานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
4.  งานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 ดีมาก 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีภูมิทัศน์น่าเรียนและร่มรื่น และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

สื่อการเรียนการสอนน่าจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรในการ
บริหารจัดการศึกษา 

มี  

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
ด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความ
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

 1: 7 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ไม่ครบทุกสาขางาน 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 
1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

1: 70 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

จ านวน  2 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. โครงการมอบทุนการศึกษา 
3. โครงการทัศนศึกษา 
4. โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 
5. ทวิภาคีนักศึกษาค้าปลีก โดย ซีพีออลย์ 
6. โครงการฝึกอบรมครูต้นแบบ โดย ซีพีออลย์ 
 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 พอใช้ 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นอย่างดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการขอรับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ จากบุคคลภายนอกหรือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติม 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนด
รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ครูทุกคน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

ครูทุกคน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ไม่ครบทุกคน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ไม่ครบทุกคน 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

 
ครูทุกคน 

(1) การระบุปัญหา   
(2) การระบุวัตถุประสงค์   
(3) วิธีการด าเนินการ   
(4) การเก็บข้อมูล   
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  งานจัดท าแผนการเรียนการสอน 
2.  งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ 
3.  แผนพัฒนาประจ าปี 
4.  งานนิเทศการสอน 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 

 
 จุดเด่น 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนและบันทึกการสอนทุกรายวิชา 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและมีการน าผลการนิเทศไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และน า
ผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา ไม่มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 
ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน ไม่ครบทุกสาขา 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  ประชุมผู้บริหาร ครู ประจ าเดือน 
2.  งานสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
3.  โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีการติดตามครูผู้สอนในการพัฒนารายวิชาเพ่ือที่จะน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการวัดผลประเมินผลการในการพัฒนารายวิชาเพ่ือใช้การพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

จัดกระบวนการท างานให้ครบ PDCA  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ร้อยละ 10.56 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

2 ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยผลงาน
ที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ  85.18 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดโดยมี
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

ร้อยละ  82 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก
ย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 6.6 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2.  ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
3.  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
4.  กิจกรรมวันครู 
5.  งานนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ด ี

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีการจัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยจัดครูผู้สอนติดตาม
นิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนทวิภาคีเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างประสบการณ์ผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของอาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหา
กษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 6 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
122 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

จ านวนผู้เข้าร่วม 97 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

จ านวนผู้เข้าร่วม 284 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 3 

จ านวนผู้เข้าร่วม 68 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

จ านวนผู้เข้าร่วม 50 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ     - กิจกรรม 5 ส 
-  กิจกรรมวันวิสาฆบูชา     - กิจกรรมน้ าขวดเดียว 
-  กิจกรรมวันเข้าพรรษา     - กิจกรรมคัดแยกขยะ 
-  กิจกรรมอาชีวะท าดีเพ่ือพ่อ    - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-  กิจกรรมอาชีวสมานฉันท์    - กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา 
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาฯ   
-  กิจกรรมกีฬาสีประจ าปี     - กิจกรรมการออมเงิน 
-  กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์     - กิจกรรมน้ าขวดเดียว 
-  กิจกรรมต้านยาเสพติด     - กิจกรรมจัดท าบัญชีครัวเรือน 
-  โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน 
-  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ 
-  โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
-  อาชีวบริการ 
-  อาชีวท าดีเพ่ือพ่อ Fixit Center 
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-  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพี่อน้อง 
- โครงการอบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 
 
 
ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 ด ี

 
 จุดเด่น 

วิทยาลัยมีการจัดประเภทกิจกรรมครบทุกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 จุดที่ควรพัฒนา 

เพ่ิมจ านวนกิจกรรมให้ครบตามจ านวนครั้ง  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

เพ่ิมจ านวนครั้งและจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มี 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มี 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  มี 

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา 
2. กิจกรรมประชุมผู้บริหาร ครูประจ าเดือน 
3. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. รายงานประจ าปี 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 



40 

 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 ดีมาก 

 
 จุดเด่น 

มีการจัดท าแผนพัฒนา แผนประจ าปี และมีการรายงานผลการประเมินภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 

จัดท าแผนให้ครอบคลุมให้ครบทุกด้านและรวมถึงก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา 
/ไม่พัฒนา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 5  พัฒนา 
 ดีมาก   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

 3.53  พัฒนา 
 ดี   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

 4  พัฒนา 
 ดี   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 4  พัฒนา 
 ดี   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการ
ด้านบุคลากร 

 5  พัฒนา 
 ดีมาก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

 3  พัฒนา 
 พอใช้   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 5  พัฒนา 
 ดีมาก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

 3  พัฒนา 
 พอใช้   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

 3  พัฒนา 
 พอใช้   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

 3  พัฒนา 
 พอใช้   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  4  พัฒนา 
 ดี   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

 4  พัฒนา 
 ดี   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 5  พัฒนา 
 ดีมาก   

 
จ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดที่มีการประเมิน จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา ร้อยละ 

13 13 100 
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ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 จุดเด่น 

- มีการติดตามและมีระบบป้องกันการเกิดสิ่งผิดปกติได้อย่างดี เช่นการออกเยี่ยมบ้าน , การตรวจส่องดูแล
ความเรียบร้อย , การทะเลาะวิวาท 
 - วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะอยู่นอกเขตเมืองท าให้ควบคุมดูแลได้ง่าย 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

.- จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยมีการเพ่ิมสาขาให้มากขึ้น 
-  ทุกกิจกรรมหรือโครงการควรมีการประเมินผลเพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป 

 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- ควรจัดระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
- จัดหาอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกแผนกเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  3.53  
มาตรฐานที่ 2    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  4  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  4  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  3  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  3  
มาตรฐานที่ 3    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  4  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  4  
มาตรฐานที่ 4    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  5  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  5  

 
 5.1.1 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดีมาก”    จ านวน  5  ตวับง่ชี ้
 5.1.2 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดี”     จ านวน  5  ตวับง่ชี ้
 5.1.3 จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “พอใช้”   จ านวน  4  ตวับง่ชี ้
 5.1.4 จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน  0  ตวับง่ชี ้
 5.1.5 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งดว่น”   จ านวน  0  ตวับง่ชี ้
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5.2 สรุปจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1 จุดเด่น(การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 

สถานศึกษามีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติโดยรอบปลอดภัย ห่างไกลจากสถานบันเทิงและแหล่ง
อบายมุข 
 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา(การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
พัฒนาอาคารสถานศึกษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสถานที่ฝึกปฏิบัติและอุปกรณ์สอนให้เพียงพอทันสมัย และ
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา(การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
สถานศึกษาควรเปิดสาขาวิชาประเภทพณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรมเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนและจัดระบบทวิภาคีเพิ่มข้น 
 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น) 
 - สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
 - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและครบทุกแผนก 
 - พัฒนาหลักสูตรทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาศในการศึกษา 


