
  

   

 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(Self – Assessment Report : SAR) 
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ค าน า 

 
            รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ( Self  Assessment Report : SAR )  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภู

เขียวเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ซึ่งเป็น

ภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว โดยใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา จ านวน  ๔ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้   มาใช้

ด าเนินการบริหารจัดการตามกระบวนการและกลไกระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ภูเขียว   

              ในการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี ๒๕๖๐  นี้  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ได้

ก าหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรทุกคนของสถานศึกษามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และมอบหมายแผนกงานประกัน

คุณภาพด าเนินการรวบรวมสรุปรายงาน   โดยผ่านการเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องรวมถึง 

จัดให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ทราบถึงผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา 

๒๕๖๐  ที่ผ่านมา และเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเข้ารับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  

   ผลการประเมินที่ได้ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญ  ต่อการทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามหลักการวางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do)  

ตรวจ (Check)  แก้ไขปรับปรุง (Action)  ต่อไป 

  
 
             งานประกันคุณภาพ 
                 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขยีว 

          ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
สารบัญ 

 
           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร            ก 
ค าน า             ข 
สารบัญ             ค 
 
ตอนที่ ๑  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป           ๑  
๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา       ๑ 
๓. ประวัติของสถานศึกษา          ๑ 
๔. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา        ๒ 
๕. ข้อมูลด้านการบริหาร          ๓ 
๖. จ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอ่ืนๆ       ๔ 
๗. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานและชั้นปี    ๕ 
๘. เกียรติประวัติของสถานศึกษา         ๖ 
๙. เปูาหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๑๕ 

 
ตอนที่ ๒  การด าเนินงานของสถานศึกษา 

๑. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา         ๑๖  
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา       ๑๗ 
๓. รายงานด้านงบประมาณ         ๒๑ 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานศึกษา     ๒๓ 

 
ตอนที่ ๓  การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา        ๒๘  
 มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการ        ๔๙ 
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ๖๐ 
 มาตรฐานที่ ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน       ๘๓ 
  
ตอนที่ ๔  สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา                ๑๐๕ 

๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐาน 
๒. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 
๓. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 



  

   

 
ภาคผนวก 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. รายชื่อคณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตัวบ่งชี้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
๑ ๕ ๓     ๘ ๔ 

๒ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๔ ๒๘ ๕ 

๓ ๕ ๕ ๔ ๕   ๑๙ ๕ 
๔ ๕ ๔     ๙ ๔ 

รวม ๖๔ ๕ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
๑.๑ ระดับตัวบังชี้ 
 ๑.๑.๑ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน     ๙   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๒ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน     ๔   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๓ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน     ๑   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๔ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน     ๐   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๕ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน     ๐   ตัวบ่งชี้ 
๑.๒  จุดเด่นของสถานศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พบจุดเด่นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล 

       สารสนเทศ 
 มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 



  

   

๑.๓  จุดทีค่วรพัฒนา   
จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ พบจุดเด่น 

ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน ระดับคุณภาพ “พอใช้” 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  ระดับคุณภาพ “ดี” 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ “ดี” 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา   ระดับคุณภาพ “ดี” 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา   ระดับคุณภาพ “ดี” 

 
๑.๔  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  

 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน  ระดับคุณภาพ “พอใช้” 

๑. ส่งเสริมการมาเรียน และลดการออกกลางคัน 
ให้น้อยลง  

๒. พัฒนากระบวนการช่วยเหลือนักเรียนในการส าเร็จ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
ระดับคุณภาพ “ดี” 

๓. ส่งเสริมการรักองค์กร สร้างความผูกพันของครู
และบุคลากรลดการลาออกให้น้อยลง  

๔. พัฒนากระบวนการสรรหาครูที่ตอบสนองความ
รวดเร็วต่ออัตราการลาออก 

๕. ส่งเสริมการจัดการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

มาตรฐานที ่๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ “ดี” 

๖. เพ่ิมสัดส่วนของสาขาวิชาให้มีการจัดการการเรียน
แบบทวิภาคีมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ระดับคุณภาพ “ดี” 

๗. ส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละตัวบ่งชี้มีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 
 



  

   

๒. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

๒.๑   ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 
 ที่ตั้ง  เลขที่   ๑๙๙  หมู่ ๑๗ ถนนภูเขียว–เกษตรสมบูรณ์  ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว  

จังหวัดชัยภูมิ   ๓๖๑๑๐    โทรศัพท์   ๐๔๔ – ๘๖๒๒๐๒ – ๓  โทรสาร  ๐๔๔ – ๘๖๒๒๙๕ 
 Website  :  http://ptcollege.ac.th,    E – mail  :  ptc.qualityassurance@gmail.com 
 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  

สภาพสังคมของชุมชน  
      วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ตั้งอยู่ ณ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  และมีพ้ืนที่โดยรอบติด
กับอ าเภอใกล้เคียง 
คือ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ าเภอชุมแพ  อ าเภอบ้านแท่น  อ าเภอคอนสาร   อ าเภอแก้งคร้อ   
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  

ประชากรในชุมชนมีอาชีพ และรายได้หลักจากการท าการเกษตร   ได้แก่   ท านาข้าว ท าไร่อ้อย  
  และไร่มันส าปะหลัง   
ข้อมูลของผู้ปกครอง  
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีบางส่วนที่ต้องเดินทางไปท างาน 
ต่างถ่ิน ท าให้ผู้เรียน  ต้องอาศัยอยู่กับญาติ  ในภาพรวมผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน 
 

๒.๒.  ประวัติสถานศึกษา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว  ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากทางราชการ  ตามใบอนุญาตเลขที่   ชย ๐๓/๒๕๔๖   

ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๔๖  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๑๗ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐  

เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ตามมาตรา๑๕ (๑) แห่งประราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.๒๕๒๕  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต ๒  เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นมาโดย   ดร.นพดล  ฉัตรชัยพลรัตน์   เป็นผู้รับ

ใบอนุญาต  และผู้จัดการ  ,  นางอัมรา   ฉัตรชัยพลรัตน์   เป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน   นายสุพจน์  หมู่โยธา   เป็น

อาจารย์ใหญ่  , นายยิ้ม มาตย์นอก  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ  มีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะเพ่ือให้

ผู้ส าเร็จการศึกษาในเขตอ าเภอภูเขียว  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ าเภอบ้านแท่น   และเขตบริการอ าเภอที่อยู่

ใกล้เคียงได้ 
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๒.๓ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

๒.๒.๑ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 



   

  

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
๒.๒.๓ จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนก สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ู

ปร
ะจ

 า 
คร

ูพิเ
ศษ

 

ม ี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

า
เอ

ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

า่
ปร

ิญญ
าต

รี 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ 
การบัญชี ๒ ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๓ ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 
การโรงแรม ๒ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล ยานยนต ์ ๕ ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ 

ไฟฟูาและ 
อิเล็กทรอนิกส ์

ไฟฟูาก าลัง ๒ ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ 
อิเล็กทรอนิกส ์ ๓ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การบัญชี ๑ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๓ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก ๑         

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

เครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ ๒ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 

ไฟฟูาและ 

อิเล็กทรอนิกส ์
ไฟฟูาก าลัง ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 

รวมท้ังสิ้น ๒๔ ๒๔ ๐ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๐ 
 
หมายเหตุ ๑)  ครูหมวดวิชาบัญชี   ๖  คน  ๒)  ครูหมวดวิชาคอมพิวเตอร์      ๕  คน 
  ๓)  ครูหมวดวิชาอิเล็กทรอนิกส์     ๓  คน  ๔)  ครูหมวดวิชาไฟฟูาก าลัง   ๒  คน 
  ๕)  ครูหมวดวิชายานยนต์      ๖  คน  ๖)  ครูหมวดวิชาสามัญ/ทักษะชีวิต  ๘  คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 

๑ ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ประธานกรรมการ ๒  ปี 

๒ นางอัมรา     ฉัตรชัยพลรัตน์ กรรมการ ๒  ปี 

๓ นายสมโพธ เพลียครบุรี กรรมการ ๒  ปี 

๔ นายอิทธิพร คุณเส็ง กรรมการ ๒  ปี 

๕ นายเนติวุฒิ   วุฒิจิรพงศ์ กรรมการ ๒  ปี 

๖ นายชานนท์ ศรีสุข กรรมการ ๒  ปี 



   

  

 
๒.๒.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี  
  ( ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน ๒๕๕๙ ) 

 

  ชั้นปี   

ระดับ/สาขางาน ๑ ๒ ๓ รวม 
ปกติ ทวิ

ภาค ี
เทียบ 
โอน 

ปกติ ทวิ
ภาค ี

เทียบ 
โอน 

ปกติ ทวิ
ภาคี 

เทียบ 
โอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ 
- สาขางาน การโรงแรม 
- สาขางาน ยานยนต์  
- สาขางาน ไฟฟูาก าลัง 
- สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 
รวม 

 
๓๓ 
๒๐ 
๒๔ 

๑๐๒ 
๔๒ 
๑๖ 

๒๓๗ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๓๕ 
๓๑ 
๒๕ 
๕๒ 
๓๕ 
๐ 

๑๗๘ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๖๖ 
๓๒ 
๐ 

๕๗ 
๓๖ 
๑๘ 

๒๐๙ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๑๓๔ 
๘๓ 
๔๙ 

๒๑๑ 
๑๑๓ 
๓๔ 

๖๒๘ 
ระดับ ปวส. 
- สาขางาน การบัญชี 
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ 
- สาขางาน ยานยนต์  
- สาขางาน การไฟฟูา 
รวม 

 
๒๙ 
๑๕ 
๓๘ 
๒๑ 

๑๐๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๗ 
๗ 
๖ 
๖ 

๒๖ 

 
๒๔ 
๒๕ 
๒๔ 
๑๙ 
๙๒ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๖๐ 
๔๗ 
๖๘ 
๔๖ 

๒๒๑ 

รวมทั้งหมด ๓๐๔ ๐ ๐ ๒๐๔ ๙๒ ๐ ๒๐๙ ๐ ๐ ๘๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

๒.๓  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  

รางวัล ประเภท ชื่อนักเรียน ระดับชั้น ระดับ 

เหรียญทอง ทักษะการประยุกต์สื่อสิ่งพิมพ์ในงาน
กราฟิก 

๑.นายอนุพล หมั่นจิตร 
๒.นายคินยู  เกิดมงคล                              

ปวช. ๒/๒ 
ปวช. ๒/๒ 

ระดับภาค 

เหรียญทอง การควบคุมเครื่องกลไฟฟูา ๑.นายสุวัฒน์ วงษ์ชู        ปวช. ๑/๗ ระดับภาค 

เหรียญทอง รถจักรยานยนต์ ๑.นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีทอง 
๒.นายอนาวิล ศรีมั่น   

ปวช. ๓/๕ 
ปวช. ๓/๕ 

ระดับภาค 

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยและสมาคม ๑.น.ส.นาตฤดี มีวุฒิ 
๒.น.ส.อมรา ขวัญสงค์ 
๓.น.ส.วรวุฒ ิตองหว้าน 
๔.น.ส.วรรณ ท้าววงษ์ 
๕.น.ส.ฐิติมา ทองมนต์ 

ปวช. ๓/๑ 
ปวช. ๓/๑ 
ปวช. ๓/๑ 
ปวช. ๒/๑ 
ปวช. ๒/๑ 

ระดับภาค 

เหรียญเงิน การติดตั้งไฟฟูาภายในอาคาร ๑.นายวรากร เจริญโภค ปวช.๓/๗ ระดับภาค 

เหรียญเงิน เครื่องอบพริกแห้งอัตโนมัติควบคุมด้วย
คอนโทรเลอร์ 

๑.นายสุวัฒน์ วงค์ชู 
๒.นายธีรวัฒน์ พรแสน 
๓.นายกิตติพงษ์ จ ารัสไว 

ปวช.๑/๗ 
ปวช.๑/๗ 
ปวช.๑/๗ 

ระดับภาค 

เหรียญ
ทองแดง 

ตอบบัญหาทางด้านบัญชี ๑.น.ส.วราภรณ์ ทรัพย์สวัสดิ์ 
๒.น.ส.พรสวรรค์ ฟั่นไชย 
๓.น.ส.กัลยานี พิลา 

ปวช.๓/๑ 
ปวช.๓/๑ 
ปวช.๓/๑ 

ระดับภาค 

เหรียญ
ทองแดง 

การใช้ Microsoft Office ๒๐๑๐ ๑.น.ส.ปิยะพร ทอนเสาร์ ปวช.๓/๓ ระดับภาค 

เหรียญ
ทองแดง 

การใช้โปรแกรมติดตั้งระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๑.น.ส.นายวัชรพล นนทค า
จัทร์ 

ปวช.๓/๓ ระดับภาค 

เหรียญ
ทองแดง 

เครื่องยนต์เล็กดีเซล ๑.นายภูธิศักดิ์ มัททรีวงษ์ 
๒. นายวรายุส์ เขียนภูเขียว 

ปวช.๓/๓ ระดับภาค 

เหรียญ
ทองแดง 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ๑.น.ส.กมลทิพย์ นิยมวงษ์ ปวช.๓/๓ ระดับภาค 

 
 

 
 
 
 



   

  

ตอนที่ ๒  
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 
๑. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 ๑.๑   ปรัชญา เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ตระหนักเน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อันเป็น
เครื่องมือควบคุมความฉลาดของมนุษย์ ควบคุมการใช้เทคโนโลยีและเป็นเครื่องมือชี้น าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง                   
จึงก าหนดปรัชญาไว้ว่า      “คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนา” 

 ๑.๒  วิสัยทัศน์  เราจะผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม    มีสมรรถนะวิชาชีพบนพื้นฐาน  แห่ง
องค์กร สร้างสุข  เพ่ือเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน 

๑.๓ พันธกิจ  
1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ การอาชีวศึกษาเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพและการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนากิจกรรมบูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน คุณธรรม 

จริยธรรม 
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของ  ประชาคมอาเซียน 
4. บริหารการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการพัฒนาทักษะ

ประสบการณ์จริง 
5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาบุคลากรให้ มีความสุขที่แท้จริง เพื่อสร้าง

ความสุข  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคม 
    

๑.๔ อัตลักษณ์ มารยาทดี  มีวินัย  เคารพผู้ใหญ่  ใส่ใจความสะอาด 
 

๑.๕ เอกลักษณ์  มนุษย์สัมพันธ์ดี    มีจิตรบริการ  
 

 



   

  

๒.  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์    เราจะผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้าง
สุข 
      เพื่อเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน 

 
พันธ์กิจ(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์

(Strategic) 
เป้าประสงค์(Goal) กลยุทธ์(Tactical) 

พันธ์กิจที่ ๑.  มุ่งพัฒนา 
การบริหารจัดการอาชีว 
ศึกษาการเชิงระบบที่มี 
ประสิทธิภาพ และการ 
เป็นองค์กรแหง่การ   
เรียนรู้ทันสภาวะการ 
เปลี่ยนแปลง  
 

๑. พัฒนาระบบการ
บริหาร  
จัดการเป็นเลิศ  
(Toward  
Management to 
Excellent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.พัฒนาสมรรถนะ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

๑. เอกสารการจัดการเชิง 
ระบบการบริหารครบ 
ทุกกระบวนการ 
 
 
๒.สร้างกิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิผลพื้นฐานการ
ท างาน 
 
๓.สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณค่าของการลดต้นทุน 
 
๔.สร้างระบบการพัฒนา
ความรู้ขององค์กร 
 
๕.มีระบบติดตามการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๑.สมรรถนะของครู
บุคลากรอยู่ในระดับ
มาตรฐาน 
 

๑.มีการจัดการเชิงระบบ 
คู่มือคุณภาพ ระเบียบ 
ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
๒.ส่งเสริมประสิทธิการ
ท างานข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
๓.ส่งเสริมความรวดเร็ว 
ความคุ้มค่า การลดต้นทุน 
 
๔.มีการจัดการความรู้ที่ดี 
 
 
๕.พัฒนาระบบติดตามผล
ด าเนินงาน 
 
 
๑. พัฒนาระบบ   
    Competency 
๒. ได้รับการพัฒนา 
     อย่างเพียงพอ   
 



   

  

พันธ์กิจ(Mission) ประเด็นยทุธศาสตร์
(Strategic) 

เป้าประสงค์(Goal) กลยุทธ์(Tactical) 

 ๓. ประสิทธิผลกระบวน 
การบริหารเพ่ือ ความ  
พึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
๔.เพ่ิมเชิงปริมาณ 
สัดส่วนกลุ่มผู้เรียน 
 
 
๕.พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
อาชีวศึกษาที่ 
เข้มแข็ง 
 
๖.การจัดระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ    
 

๑.สร้างความพึงพอใจผู้มี 
   ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
๑.รักษาผู้เรียนที่มีอยู่
ปัจจุบัน และเพ่ิมผู้เรียน
รายใหม่ 
 
๑.ผ่านการประกันคุณภาพ
ระดับ ดี 
 
 
 
๑.มีระบบการจัดการ
สารสนเทศส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร 

๑. ลดข้อร้องเรียน 
๒. สร้างความพึงพอใจ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง 

 
 

๑. ลดการออกกลางคัน 
๒. เพ่ิมการผู้เรียนใหม่ 
 
 
๑. สร้างการมีส่วนร่วม 
๒. พัฒนาระบบการ 
    ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
๑. จัดท าโปรแกรมฐาน 
    ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน 
๒. พัฒนาฐานข้อมูล 
    เป็นปัจจุบัน 
 

พันธ์กิจที่ ๒. พัฒนา
กิจกรรม บูรณาการสร้าง
วิถีวัฒนธรรมองค์กร
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
คุณธรรม   จริยธรรม  

 

๑.พัฒนาประสิทธิผล 
กระบวนการด้าน
คุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้เรียน          
 

๑.ผู้เรียนมีคุณธรรมตาม 
   อัตลักษณ์ที่ตาม  
   มาตรฐานที่ก าหนด 

๑. กิจกรรมการปลูกฝัง  
    จิตส านึกการมีมารยาท 
๒. กิจกรรมการปลูกฝัง 
    จิตส านึกด้านการมีวินัย 
๓. กิจกรรมปลูกฝัง 
    จิตส านึกรักความ 
    สะอาด 
๔. จัดกิจกรรมการปลูกฝัง 
    จิตส านึกด้าน ทาน ศีล  
    ภาวนา 
 
 
 



   

  

พันธ์กิจ(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic) 

เป้าประสงค์(Goal) กลยุทธ์(Tactical) 

พันธ์กิจที่ ๓. พัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาคมอาเซียน  

 

๑.พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะคนในสมรรถนะ
ที่ ๒๑ 

๑.วิทยาลัยมีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะครบทุกสาขาวิชา 

๑. พัฒนาหลักสูตร  
    สมรรถนะวิชาชีพ 
๒. พัฒนาหลักสูตร  
    สมรรถนะภาษา 
๓. พัฒนาหลักสูตร 
    สมรรถนะ ICT 
๔. พัฒนาหลักสูตรทักษะ  
    ชีวิต 

พันธกิจที่ ๔. บริหารการ
จัดการเรียนการสอนยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดย
เน้นการพัฒนา ทักษะ 
ประสบการณ์ จริง  

 

๑.สร้างความรัก
ความสัมพันธ์ของผู้เรียน
และสถานศึกษา 
 
๒.จัดการเรียนรู้แบบยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.สถานศึกษาเครือข่าย 
 
 
 
 
๔.สร้างความสัมพันธ์
สถานประกอบการ 
เข้มแข็ง 

๑.ให้ศิษย์เก่าเรียนต่อ
สถาบันมากยิ่งขึ้น 
 
 
๑.ผู้เรียนมีสมรรถนะระดับ
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.สร้างความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือที่ดีกับสถานศึกษา
เครือข่าย 
 
 
๑.สร้างความสัมพันธ์ และ 
ความร่วมมือที่ดีกับสถาน
ประกอบการเครือข่าย 

๑. สร้างความศรัทธา 
    ระหว่างผู้เรียน ครู  
    สถานศึกษา 
 
๑. จัดการเรียนรู้บน 
     พ้ืนฐานความสุข 
๒. เน้นการฝึกประสบ     
     การณ์จริง 
๓. กระบวนการจัดการ 
    เรียนรู้ PBL 
๔. เน้นพัฒนาทักษะ  
    วิชาชีพ 
๕. บูรณาการอัตลักษณ์ 
    ที่เข้มแข็ง 
 
๑. สร้างความสัมพันธ์ 
    กับโรงเรียนเครือข่าย 
๒. เรียนรู้แลกเปลี่ยน 
    ระหว่าง  สถานศึกษา 
 
๑. มุ่งให้สถานประกอบ  
    การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง  
    ของการเรียนรู้ร่วมกัน 

 



   

  

 

 
 
 

พันธ์กิจ(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic) 

เป้าประสงค์(Goal) กลยุทธ์(Tactical) 

๕. บริหารจัดการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนา
บุคลากรให้มีความสุขที่
แท้จริง เพื่อ สร้าง 
ความสุข  ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การฟ้ืนฟูศีลธรรมของ
องค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
๒.สร้างความสุขให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง  และชุมชน  
 
 

๑.สร้างผู้ที่มีคุณธรรม
แก่ครู และบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
๑.สถานศึกษามีนักเรียน
แกนน าตามสร้าง
ความสุข 
 
 
๒.สถานศึกษามี
เครือข่ายผู้ปกครอง 
ในการสร้างความสุข 

๑ .สร้างกลุ่มนักปฏิบัติธรรม 
   ๑.๑  กิจกรรมการเจริญสติ  
          และการสนทนาธรรม  
          (Mindfulness &    
          Dammar  Talking)  

- ระดับฝุายบริหาร 

- หัวหน้าแผนก/ฝุาย 

- ครแูละบุคลากร 
   ๑.๒  โครงการพัฒนา
ความรู้ 
          ด้านคุณธรรม 

-   หลักสูตรคุณธรรม 
    มาตรฐาน 
-   กิจกรรมกระบวน  
    การพัฒนาคุณธรรม 
-   กิจกรรมประเมินผล 
    และติดตามผล 
 

๑. สร้างแกนน านักเรียน  
    นักศึกษา เครือข่าย 
    ประสานงานประชา    
    สัมพันธ์ 
 
๒. สร้างแกนน าผู้ปกครอง  
    เครือข่ายประสานงาน 
    ประชาสัมพันธ์ 
 



   

  

๓. รายงานด้านงบประมาณ   
ข้อมูลด้านงบประมาณ 

รายงานงบประมาณของสถานศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
งบประมาณรับ – รายจ่าย   ณ   วันที่   ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายรับ รายจ่าย 

รายการ บาท รายการ บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียนระดับ 
ปวช. 

๑๐,๖๘๔,๘๗๖.๙๗ - เงินเดือนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๘,๖๙๘,๖๒๖.๐๐ 

- ค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับ 
ปวส. 

๓,๓๘๑,๕๒๒.๐๐ - เงินเดือนผู้บริหาร ๒,๑๕๔,๐๐๐.๐๐ 

- ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ๒,๘๖๙,๓๙๕.๐๐ - ค่าจ้างประจ า ๑,๐๙๗,๒๓๒.๐๐ 

  การศึกษา  - เงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ ๒๕๘,๓๔๕.๒๕ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี    ครูใหญ่และครู (๓%)  
      - ค่าหนังสือ ๑,๓๘๙,๐๐๐.๐๐ - เงินสมทบประกันสังคม ๔๕,๑๖๒.๒๐ 

      - ค่าเครื่องแบบ ๖๔๔,๔๐๐.๐๐ เงินอุดหนุน เรียนฟรี  
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๑๙,๔๗๐.๐๐       - ค่าหนังสือ ๑,๔๓๘,๖๐๖.๐๐ 
      - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๕๙,๗๗๕.๐๐       - ค่าเครื่องแบบ ๖๔๕,๓๐๐.๐๐ 
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๓๒,๐๐๐.๐๐       - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓๑๙,๗๐๐.๐๐ 

- ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ๘๓๗,๒๐๕.๒๕       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๘๖,๔๐๐.๐๐ 

- ค่าบ ารุงการศึกษา ๗๖๙,๗๙๘.๐๐ - ค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ ๓๔๐,๓๑๕.๐๐ 
- รายได้ค่ารถรับส่งนักเรียน 
นักศึกษา 

๕๘๖,๐๙๙.๐๐ - ค่าสวัสดิการครูและนักเรียน ๑๖๐,๙๙๘.๐๐ 

- รายได้จากการให้เช่า ๘๒,๐๗๒.๐๐ - วัสดุฝึก สื่อส าหรับการเรียนการ
สอน 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- ดอกเบี้ยรับ ๗๑๖.๑๕ - วัสดุฝึก ส าหรับการบริการ
วิชาการ 

๒๘๕,๒๒๙.๐๐ 

- รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงาน 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐    และวิชาชีพ  

  จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียน 

 - วัสดุฝึก ในการบริหารจัดการ
ทั่วไป 

๑๑๓,๕๖๗.๔๑ 

  การสอน  - งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้คร ู ๔๘๕,๓๒๖.๐๐ 
- รายได้อ่ืนๆ ๘๑๖,๑๒๕.๐๐    และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ

จัด 
 



   

  

 



     

๔. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  ๓   จาก   สมศ. 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา    ระบุหน้า   ๕ -๖ - โครงการจัดท าแผนงานประจ าปีการศึกษา ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
๑.แต่งตั้งกรรมการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการประเมินในระดับต่างๆ โดยให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ตัวแทนคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะนั้น 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

๒.เสนอผลวิเคราะห์ตามข้อ ๑. ต่อคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
หรือไม่ปฏิบัติ โดยบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนไว้เป็นข้อมูลการ
ด าเนินการและเก็บเป็น หลักฐานไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป และรายงานผลการด าเนินการไว้ในรายงาน
ประจ าปี 

 
- โครงการจัดท าแผนงานประจ าปีการศึกษา 

 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

๓.ควรมีการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น ศูนย์วิทยบริการ มีสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น 
สื่อCD DVD  มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากเพียงพอ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพและประสิทธิ 
ภาพสูงพร้อมที่จะให้บริการแก่นักศึกษา ได้สืบค้นหาความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

- โครงการสร้างศูนย์วิทยบริการใหม่ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

๔.ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและสถานประกอบการ ให้มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือ
ให้ผลการส ารวจ   มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

- โครงการส ารวจความพึงพอใจสถาน  
   ประกอบการ 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

๕.การจัดหาครุภัณฑ์ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
และงานวิจัย ให้สอดคล้องกับงบประมาณด าเนินการของโรงเรียน - โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

๖.ควรปรับปรุงสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่โรงเรียน 
เปิดสอน เป็นการขยายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 

- งานสรรหา แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร 
   สถานศึกษา 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



     

มาตรฐานที่ ๑   การประกันคุณภาพภายใน     ระบุหน้า   ๑๔   
จุดควรพัฒนา 
ควรมีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการประเมินจากผู้ประเมินในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการประเมินในระดับต่างๆ โดยให้คระกรรมการ
ประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะนั้น 
๒.เสนอผลวิเคราะห์ตามข้อ๑. ต่อคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเพ่ือน าสู่การปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติ โดยบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนไว้เป็นข้อมูลการ
ด าเนินการและเก็บเป็นหลักฐานไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปและรายงานผลการด าเนินการไว้ในรายงาน
ประจ าปี 

 
 
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 



     

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา หน้า ๑๗ 
จุดควรพัฒนา 
๑.ควรสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการให้ดีและต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
๒.ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและสถานประกอบการ ให้มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือ
ให้ผลการส ารวจมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบและตัวแทนในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและมีการ
งานท าตลอดทั้งท าฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้านความพึงพอใจ ส ารวจการมีงานท า หาตลาดแรงงาน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
๒.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและตั้งกรรมการภายในเพื่อร่วมกันพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพและ   พัฒนาทักษะวิชาชีพให้ทันสมัยและดียิ่งขึ้น 

 
 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจสถาน  
   ประกอบการ 
- โครงวันสถาปนา 
-  การจัดท า MOU ระหว่างสถานศึกษากับ 
   สถานประกอบการต่างๆ 
 
 
 

 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรยีนการสอนด้านอาชีวศึกษา   หน้า    ๒๒ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ควรมีการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น ศูนย์วิทยบริการ ที่ได้มาตรฐาน มี สื่อการเรียนรู้ ที่
หลากหลายมากขึ้น    ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 

 
 
- โครงสร้างศูนย์วิทยบริการใหม่ 

 

 
 

ไดด้ าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่ ๔  นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา     หน้า
 ๒๔-๒๕ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.สถานศึกษาควรจัดท าแผนงานเพื่อพัฒนาให้มีผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในระดับปวส. ให้
เพ่ิมมากข้ึน   เพ่ือที่สามารถคัดเลือกและส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันหรือประกวด เผยแพร่ระดับ
ต่างๆและ/หรือเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติ 

 
 
- โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม   
  งานวิจัยแต่ละสาขา 
 
 
 

 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 



     

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.ควรก าหนดนโยบาย สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และนักศึกษาจัดท า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัย ให้กระจายและเพ่ิมข้ึนครบทุกสาขาวิชา 
๒.ควรจัดสรรงบประมาณด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ให้เพ่ิมข้ึนและมีความ
สอดคล้องกับงบประมาณด าเนินการของสถานศึกษา 

-  โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม   
   งานวิจัยแต่ละสาขา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม      หน้า  ๒๗ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ขาดการจัดท าการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนการวางแผนด าเนินการเพ่ือให้การบริการ
วิชาการตรงกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริง 
๒.ขาดการติดตามผลภายหลังการด าเนินงานแล้วน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการบริหารวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.ควรจัดการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนการวางแผนด าเนินโครงการเพ่ือให้การบริการ
วิชาการในสาขานั้นๆตรงกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริง 
๒.ควรมีการติดตามผลภายหลังการด าเนินงานแล้วน าผลการประเมินติดตามมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
- โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนแต่ละสาขา 
 
 
- งานส ารวจความต้องการของชุนชน 

 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่  ๖  การบริหารจัดการ หน้า   ๓๐ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.ควรจัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและมีการด าเนินการอย่างชัดเจนอันจะ
เป็นผลดีต่อการพัฒนาองค์กรทุกด้านในอนาคต 
๒.ควรปรับปรุงสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาที่โรงเรียนเปิดสอน เป็นการ
ขยายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 

 
 
- โครงการบริหารความรู้องค์กร 

 
 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



     

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด     ( เม่ือวันที่   ๖ – ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ) 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียน   เช่น   กิจกรรมสอน    
    เสริม   กิจกรรมติวเข้ม   กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ   กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน   กิจกรรมกลุ่ม  
   วิชาการ  เป็นต้น 
๒. ควรเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะการด ารงชีวิต 
    ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ให้ครบทุกวิชาเรียน 
๓. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับการเรียนครบทุก 
    สาขาวิชาที่เปิดสอน และมีการด าเนินงานตามแผนจนเกิดความส าเร็จ แต่การจัดสรร 
    งบประมาณมียอดลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
๔. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นวิชาหลัก หรือน ากิจกรรมนอกห้องเรียนมาบูรณาการให้เข้ากับสาระ 
    วิชาเรียนทุกวิชา 

 
๑. โครงการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็น 
     ศูนย์กลาง 
 
๒. โครงการจัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
๓. โครงการงบประมาณและการจัดซื้อวัสดุ   
    อุปกรณ์ของวิทยาลัยฯ 
 
๔. โครงการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

๕. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ 
    ท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน ให้ 
    ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตบริการ 
๖. มีการน านวัตกรรมไปต่อยอด เกิดการประหยัด มีประสิทธิผลและคุ้มค่า ส่งผลให้จ านวน 
    ชิ้นงานเพิ่มขึ้น เช่น ผลงานวิจัยครูและโครงงานนักเรียน แต่จ านวนงบประมาณท่ีใช้ลดลง 
    จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ 
๗. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาผลงานวิชาการ 

๕. โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
 
๖.โครงการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 
 
๗.ส่งเสริมงานวิจัยและให้รางวัลแรงจูงใจ 

ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



 

 

๒. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา 

๒.๑. จุดเด่น    (ภาพรวมของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

 มาตรฐาน  ๒  ถึง  ๗  มีผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด

เปูาหมายเอาไว้  ซึ่งเกิดมาจากผลของการวางแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  และสอดคล้องกับ

เปูาหมายด้านต่างๆ   อีกทั้งยังมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ครู บุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีเปูาหมายในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  รวมถึงยังมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

แนะน า  และรายงานผลต่อฝุายบริหาร  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน  น าไปสู่การก าหนดแนวทางแก้ไข 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ของสถานศึกษาอย่างจริงจัง 

 

๒.๒. จุดที่ต้องพัฒนา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ท าให้ผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ ากว่าดี) 

 มาตรฐานที่ ๑   ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป   
                              ประเด็นปัญหาข้อนี้ถือว่ามีมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  มาตรฐานที่ ๑.๔ อยู่ใน
ระดับ 
ต้องปรับปรุงซึงก็ได้พัฒนาจากปี ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่นะดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   

                           หากพิจารณาจากผลของค่าคะแนนที่ได้   ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจของสถานศึกษาในระดับหนึ่ง 

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีผลในตัวบ่งชี้นี้อยู่ที่ระดับ ๑ (ต้องปรับปรุงเร่งด่วน)   แต่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘    

ผลของค่าคะแนนที่มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน  อยู่ที่ระดับ  ๒  (ต้องปรับปรุง)  ซึ่งหากมองตามระดับคะแนนแล้วยัง 

ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญเช่นกัน   แต่ด้วยผลจากความพยายามในการปรับปรุงรูปแบบการเตรียมความ 

พร้อมให้แก่ผู้เรียนที่จะเข้ารับการทดสอบในปีที่ผ่านมา  พบว่าแนวทางดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ในทางบวก  ดังนั้น 

ในปีถัดไปเปูาหมายที่สถานศึกษาต้องการคือ อยู่ในระดับ ๓ (พอใช้) โดยคาดว่าจะใช้แนวทางในการเตรียมความพร้อม

อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 

 
 

 
 



 

 

๓. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรก าหนดแนวทาง การพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้  

1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน 
2) ใช้รูปแบบการจัดการเรียน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมด้านวิชาการและด้านประสบการณ์จริง 
3) ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม ตามปรัชญา และ อัตลักษณ์  ซึ่งเป็นที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4) พัฒนาทักษะผู้เรียนในด้านภาษาให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
5) สร้างความสุขในกระบวนการเรียนรู้ และด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 
6) พัฒนากระบวนการท างาน ระบบการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ผลที่ตั้งเปูาหมายไว้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
๔. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้  ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา  สาขางาน  เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน 
และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหน่ึงปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ๑๐๐.๐๐ 

๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาที่ผูส้ าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบคุคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๘๑.๕๒ 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตร่้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ๑๐๐.๐๐ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ 
– ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. เอกสารสรุปจบแต่ละปีของแต่แต่ละสาขา 
๒.จดหมายตอบรับจากนักเรียนนักศึกษา 
๓. เอกสารสรุปนักเรียนนักศึกษาจ าแนกเป็นผู้มีงานท า 
๔. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๕. สรุปตอบกลับส ารวจความพึงพอใจ 
๖. ข้อมูลหนังสือใบตรวจสอบวุฒิ 
๗.ผลสรุปประเมินความพึงพอใจ ๓ ด้าน 
 
 



 

 

 
ระดับคุณภาพ 

  

ผลการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕ หรือ ๔, ๕ รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ความส าเร็จ 
  

ผลการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ข้อ ๕ ดีมาก 

 
  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

   
      

สาขางาน จ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น 
จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

การบัญชี (ปวช.) ๓๙ ๓๐ ๗๗ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) ๕๘ ๓๙ ๖๗ 

การโรงแรม (ปวช.) ๐ ๐ ๐ 
ช่างยนต์ (ปวช.) ๕๓ ๓๑ ๕๘ 

ช่างไฟฟูาก าลัง (ปวช.) ๔๓ ๑๙ ๔๔ 

อิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ๑๕ ๖ ๔๐ 
การบัญชี (ปวส.) ๓๒ ๒๕ ๗๘ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ๒๕ ๒๓ ๙๒ 

เทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ๒๙ ๒๐ ๖๙ 
ช่างไฟฟูาก าลัง (ปวส.) ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 

รวม ๓๑๔ ๒๑๓ ๖๗.๘๓ 

 
 
 



 

 

 
การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. รายชื่อจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น    จากใบสมัคร ปวช. และปวส. 
๒. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากฝุายทะเบียน ปวช. และปวส. 
๓. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันของรุ่น ปวช. และปวส. 
๔. รายชื่อผู้ที่ไม่ส าเร็จของรุ่น  
 
ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑.งานติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

   
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็น 
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ  ๘๐.๐๐  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  ๕.๐๐ 
 
 
 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
 O ดีมาก (๕ คะแนน)   O ดี  (๔ คะแนน)   O พอใช้ (๓ คะแนน)
 O ต้องปรับปรุง (๒ คะแนน)  O  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  (๑ คะแนน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มี
การบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง     การประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  
สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

 

   ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศกึษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 

มี 

๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผูเ้รียน ด้วยความสมัครใจ เตม็ใจและโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกคน 

มี 

๓. สถานศึกษาจัดให้กลุม่ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม่ผูเ้รียนจดัท าโครงการ
คุณธรรม จรยิธรรม และก าหนดเปูาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงคร์่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มี 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคณุธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสรมิแรง 

มี 

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเปูาหมายทีก่ าหนด และมีการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มี 

   การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
๑. บันทึกทึกการเข้าร่วมการฝึกอบรม   อัตลักษณ์ ผู้บรหิาร ครู 
๒.โครงการ Smart Child PTC 
๓. ชมรมพุทธศาสานา 
๔. กิจกรรมความดีสากล 
๕. ข้อมูลการตรวจวิถีประจ าวันของครูโดยรองผู้อ านวยการ 
๖. บันทึกการประชุมรายงานผู้อ านวยการเรื่องวิถีอัตลักษณ์ประจ าสปัดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ระดับคุณภาพ 

  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ ,๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ และ ๔ ๔ คะแนน ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ้ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

   ความส าเร็จ 

  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ ,๔ และ ๕ ๕ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

   

  ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญทีห่น่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

ม ี

๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ้ผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรยีนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนไดรู้แ้ละ
เข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอยา่งดี 

ม ี

๓. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเปูาหมายและ
ด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคญัของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

ม ี

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เปูาหมายที่ก าหนด 

ม ี

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเปูาหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป ม ี

 

  โครงการ/กิจกรรม/งาน 

  ๑. ข้อมลูนโยบายอาชีวศึกษาจากกระทรวงศึกษา/สอศ. 
๒. ข้อมูลการประชุมแถลงนโยบายแผนงาน 
๔. การประชุมผู้ปกครอง 
๔. ประชุมร่วมกับสถานประกอบการ 
๕. การประชุมหน่วยงานท้ังภาครฐัเอกชน 
๖. ปูายประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ - เว็บวิทยาลัย 
๗. แผนพัฒนาสถานศึกษา 
๘. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนงานสถานศึกษา/ประจ าป ี
๙.บันทึกการเข้าร่วมประชุม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ระดับคณุภาพ 

  
ผลการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ และ ๔ ๔ คะแนน ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ้ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

  ความส าเร็จ 
  

ผลการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ ๕ ดีมาก 

    
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร   

 

  

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผูเ้รียนทัง้หมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
ด้วยการก าหนดจ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่
กรณ ี

๑:๒๗ 

๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครผูู้สอนในแตล่ะรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารบัการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

๗๕.๐๐ 

๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชมุ
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง 
ต่อป ี

๗๕.๐๐ 

๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณ ี

๓๑.๐๐ 

๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู ้ความสามารถ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

๑๔.๒๙ 

 

  

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

  ๑. ข้อมูลการแต่งตั้งถอดถอนครูและบุคลากร 
๒.ข้อมูลประวัติการฝึกอบรมครูและบุคลากร 
๓. โครงการฝึกอบรมครูและบคุลากร 
๔. บันทึกการศึกษาดูงาน 
๕. บันทึกเกียรติคณุครูและบุคลากรดีเด่น 

   

   
 
 
 
 

   

   

  



 

 

ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

  

ความส าเร็จ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ ต้องปรับปรุง 

 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

  

   ประเด็นการประเมิน จ านวนเงนิ 

ผลการด านินงาน ๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าป ีมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

งบด าเนินการ= 

๑,๗๑๖,๓๙๗.๐๐  

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวสัดฝุึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

๒๐๐,๐๐๘.๐๐  ๑๑.๖๕ 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรูค้วามสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ 
ของงบด าเนินการ 

๒๗๖,๘๑๓.๐๐  ๑๖.๑๓ 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

๔๘๕,๓๓๒.๐๐  ๒๘.๒๘ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดกจิกรรมดา้นการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตรยิ ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสรมิการด ารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

๗๕๔,๒๔๔.๐๐  ๔๓.๙๔ 

   โครงการ/กิจกรรม/งาน 

  ๑. แผนปฏิบัติงานประจ าปี  
๒. ข้อมูลการจัดซื้อวสัดฝุึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
๓. ข้อมูลการใช้งบของโครงการวิชาชีพ 
๔. ข้อมูลการใช้งบโครงการตักบาตรประจ าเดือน 
๕. ข้อมูลการใช้งบชมรมอนุรักษ ์
๖. ข้อมูลการใช้งบชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 

   

   

   

   

   
 
 

  



 

 

ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

  

ความส าเร็จ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ ด ี

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

   ประเด็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดแูลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย 

ม ี

๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและ
อื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรยีบร้อย สวยงาม 

ม ี

๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ม ี

๔. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมลู อย่างน้อย ๔ ประเภท 
อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ คือ 

ม ี

   (๑) มีระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 

   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอยา่งชัดเจน 

   (๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปูองกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 

   (๔) มีฐานข้อมลูมีการ Update เป็นปัจจุบัน 

   (๕) มีการส ารองฐานข้อมลูอย่างสม่ าเสมอ 
๕. สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมลูสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

ม ี

    
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

  ๑. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภมูิทัศน์ของสถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาและดูแลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ  
๓. ข้อมูลการควบคุมเบิกจ่ายพสัด ุครุภัณฑ ์
๔. ข้อมูลโปรแกรมความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
๕. ข้อมุลช่ือผู้ใช้ รหัส ของครูและบุคลากร 
๖. ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus 
๗. ข้อมูลการ Update หน้าเว็บไซต ์
๘. บันทึกการส ารองข้อมูลฝุาย IT 
๙.ข้อมูลการเข้าร่วมการฝึกอบรม SISA 
 
 
 
 
 

   

  



 

 

ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  

ความส าเร็จ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ดีมาก 

   

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

   ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

ม ี

๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัดการศึกษาด้าน
ระบบทวิภาค ีหรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้านการศกึษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
โดยมสีัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไมเ่กิน ๔๐ คน 

๑ :๖ 

๓. สถานศึกษาไดร้ับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การรับเชิญเป็นครูพเิศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มีครบทุกสาขา 

๔. สถานศึกษาไดร้ับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การมอบทุนการศึกษาให้แกผู่้เรยีน โดยมสีัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

๑ :๕๓ 

๕. สถานศึกษาไดร้ับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ ์หรือครุภณัฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 

๕ 

   
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

  ๑. โครงการความร่วมมือ 
๒ บันทึกความมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ 
๓. รายชื่อสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ ์
๔. รายชื่อสถานประกอบการท าทวิภาค ี
๕. รายชื่อสถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน 
๖. รายชื่อผูม้อบทุนการศึกษาแกผู่เ้รียน 
๗. รายชื่อผูส้นับสนุน บริจาคหรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภณัฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ 

   
   
   
     

ระดับคุณภาพ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  

ความส าเร็จ   
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ดีมาก 

   



 

 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  สนับสนุน 
ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
สมบูรณ์  มีการพัฒนารายวิชาหรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน  
 
ตัวบ่งชี้ที ่๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

     ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูร้ายวิชาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ทุกคน 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูร้ายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน ทุกคน 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน ทุกคน 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการแกไ้ขปัญหา พัฒนาการเรยีนการสอนต่อไป ทุกคน 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

ทุกคน 

(๑) การระบปุัญหา 

 
 

(๒) การระบุวตัถุประสงค ์

 
 

(๓) วิธีการด าเนินการ 

 
 

(๔) การเก็บข้อมลู 

 
 

(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรปุผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

   

   โครงการ/กิจกรรม/งาน 

  ๑. ข้อมูลการประเมินแผนการเรียนรู้ 
๒. ข้อมูลนิเทศการสอน 
๓. ตารางเรียนตารางสอน 
๔. บันทึกหลังการสอนบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. รายชื่องานวิจัยครูแตล่ะภาคเรยีน – สรุปผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

  



 

 

 

ระดับคุณภาพ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

  

ความส าเร็จ   

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ดีมาก 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

  
   ประเด็นการประเมิน ผลการ

ด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

ม ี

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรอืกลุ่มวิชาตามข้อ ๑ จากเอกสารอ้างอิงที่
เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ม ี

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหรอืกลุ่ม
วิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์

ม ี

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลให้มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

ม ี

๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุกสาขา
งานท่ีจัดการเรยีนการสอน 

ไม่ม ี

 
  โครงการ/กิจกรรม/งาน 
  ๑.แบบส ารวจความต้องการพัฒนารายวิชาของสาขาวิชา 

๒.บันทึกการประชุมครูแผนกวิชาร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
๓.แบบส ารวจสื่อการสอนคร ู
๔.สรุปการนเิทศการสอน 
๕.สรุปปัญหาจากการจัดตารางเรยีนตารางสอน 

   
  ระดับคุณภาพ 

  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ ,๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ และ ๔ ๔ คะแนน ด ี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  ความส าเร็จ 
  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒,๓ และ ๔ ๔ ด ี
 
 

   
 



 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

  
   ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคไีม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรยีนทั้งหมด 

๑๐.๘๔ 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลใหผู้้เรยีนไดฝ้ึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครนูิเทศไปนิเทศผู้เรยีนอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 

๑๘ 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลใหผู้้เรยีนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ี
เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

๑๐๐.๐๐ 

๔. สถานศึกษาจัดให้ผูเ้รียนไดร้ับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาก าหนด โดยมีผูเ้รียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณจ์ากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนผู้เรียนทีล่งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

๙๔.๙๔ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับดูแลใหผู้้เรยีนไดร้ับรางวัล ประกาศเกยีรตคิุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คณุธรรมจรยิธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

๕.๗๗ 

   โครงการ/กิจกรรม/งาน 
  ๑. สรปุการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของวิทยาลัยของแต่ละสาขางาน 

๒. ตารานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ ์
๓. ข้อมูลนักเรียนท่ีจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
๔. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. รายชื่อการมอบใบรางวัลผู้เรยีนจากผลการแข่งขันต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

     ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจัดกจิกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ ์ส่งเสรมิการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากบัดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๕๐ 

ผู้เรยีนเข้าร่วมตาม
เกณฑ ์

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจัดกจิกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
และก ากับดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๙๘ 
ผู้เรยีนเข้าร่วมตาม

เกณฑ ์

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจัดกจิกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๗๑ 
ผู้เรยีนเข้าร่วมตาม

เกณฑ ์
๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการจัดกจิกรรมด้านการส่งเสรมิการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๖๐ 
ผู้เรยีนเข้าร่วมตาม

เกณฑ ์
๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรยีนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

๒๐ 
ผู้เรยีนเข้าร่วมตาม

เกณฑ ์
  

  โครงการ/กิจกรรม/งาน 
  ๑.โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสอบธรรมมะทางก้าวหน้า 

๒. โครงการอบรมคณุธรรม 
๓. ชมรมพทธศาสตร ์
๔. โครงการ Smart Child PTC 
๕. กิจกรรมตักบาตรประจ าเดือน 
๖. โครงการไหว้คร ู
๗. โครงการกฐินสัมฤทธิ ์
๘. โครงการถาปนาวิทยาลัย 
๙. โครงการปัจฉิมนเิทศ 
๑๐. โครงการประชาธิปไตย 
๑๑ กิจกรรมลูกเสือ 
๑๒. กิจกรรมรักษาดินแดน 
๑๓.โครงการค่ายอาสาสร้างฝาย 
๑๔. โครงการคา่ยอาสาพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 
๑๕. กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 
๑๖. โครงการปลูกปุา 
๑๗. โครงการกีฬาส ี
๑๘. ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัย 

  



 

 

 
ระดับคุณภาพ 

  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ ๔ คะแนน ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

  ความส าเร็จ 
  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ ๕ ดีมาก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

     ประเด็นการประเมิน มี/ไม่มี 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครฐัและเอกชน 

มี 

๒. สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มี 
๓. สถานศึกษาได้จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

๔. สถานศึกษาได้จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

๕. สถานศึกษาได้จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

   โครงการ/กิจกรรม/งาน 
  ๑. แผนสถานศึกษา 

๒. ข้อมูลการเช่ือมโยงมาตรฐานการศึกษา 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
๕. เล่มรายงาน SAR 

  

ระดับคุณภาพ 
  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓ ,๔ และ ๕ ๕ คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓ และ ๔ ๔ คะแนน ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒ และ ๓ ๓ คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ ๒ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

   ความส าเร็จ 
  ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑,๒,๓ ,๔ และ ๕ ๕ ดีมาก 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
  ผลการด าเนินงาน 

   
ตัวบ่งชี้ 

ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

๑.๑ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

๑.๒ ๔ ดี ๓.๔๗ พอใช้ 

๒.๑ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

๒.๒ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

๒.๓ ๕ ดีมาก ๔ ดี 

๒.๔ ๔ ดี ๕ ดีมาก 

๒.๕ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

๒.๖ ๔ ดี ๔ ดี 

๓.๑ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

๓.๒ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

๓.๓ ๔ ดี ๔ ดี 

๓.๔ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

๔.๑ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

     

     จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ี
มีการประเมิน 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ร้อยละ 

๑๓ ๙ ๖๑.๕๔ 

     ความส าเร็จ 

   ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๓.๘๕ ดี 

 

 
 
 

    
 



 

 

๕. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
๑.๑ ระดับตัวบังชี้ 
 ๑.๑.๑ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน     ๙   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๒ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน     ๓   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๓ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน     ๑   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๔ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน     ๐   ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑.๕ ตวับังชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน     ๐   ตัวบ่งชี้ 
๑.๒  จุดเด่นของสถานศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พบจุดเด่นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล 
       สารสนเทศ 

 มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑.๓  จุดที่ควรพัฒนา   
จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ พบจุดเด่น 

ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
๑.๔  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
  

มาตรฐานและตัวบ่งชี้              ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” 

๑. ส่งเสริมการรักองค์กร สร้างความผูกพัน
ของครูและบุคลากรลดการลาออกให้น้อยลง  
๒. พัฒนากระบวนการสรรหาครูที่ตอบสนอง
ความรวดเร็วต่ออัตราการลาออก 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน ระดับคุณภาพ “ดี” 

๓.พัฒนากระบวนดูแลนักเรียนด้านความเสี่ยง
ด้านให้มีประสิทธิภาพลดการออกกลางคัน 

๔.สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนเช่น
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา ระดับคุณภาพ “ดี” 

๕.ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจในการ
พัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการให้
มากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ “ดี” 

๖.เพ่ิมสัดส่วนของสาขาวิชาให้มีการจัดการการ
เรียนแบบทวิภาคีมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คณะท างานและคณะผู้จัดท า 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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  นางอุทัยวรรณ  สืบนุการวัฒนา  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
  ดร. จันทร์ประไพ  ชัยสูงเนิน  รษก.รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
  นายเสถียร  งอยผาลา   รษก.รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและฯ 
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