
 

 
      รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยยีานยนต์ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



 

ค าน า 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6  ว่า

ด้วย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตร 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง มาตรา48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
รองรับการประกันคุณภายภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ของส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 ) มีจ านวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 
โดยในทุกกิจกรรมจะมีคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติตามแผน การก ากับติดตาม และ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สถานศึกษาจะใช้เป็น
แนวทางเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา                                    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
ตัวบ่งชี้ 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

มาตรฐานที่ 
1 5 4.32     9.32 4.66 
2 3 4 3 5 5 5 25 4.17 
3 5 5 4 4   18 4.50 
4 4 5     9 4.50 

รวม 17 18.32 7 9 5 5 61.32 4.38 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จ านวน    7  ตัวบ่งชี้ 
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”    จ านวน    5  ตัวบ่งชี้ 
1.1.3 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จ านวน    2  ตัวบ่งชี้ 
1.1.4 จ านวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"  จ านวน    -  ตัวบ่งชี้ 
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”  จ านวน    -  ตัวบ่งชี้ 

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 1.2.1 สถานศึกษามีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคี 
 1.2.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม 
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 1.3.1 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร
และผู้เรียน การนิเทศ การเสริมแรง รวมถึงการประเมินโครงการและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้มี
คุณภาพและต่อเนื่อง 
 1.3.2 การด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้มากขึ้น 
 1.3.3 การพัฒนาผู้เรียน ให้มีการยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 1.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 1.4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ
หลักสูตร เช่น งานอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีความเสี่ยงในด้านผลการเรียนที่จะพึงมีต่อการส าเร็จการศึกษา 
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 1.4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด โดยมี
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถ 
 
 

2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา     
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 
ที่ตั้ง 8 ซอยกาญจนาภิเษก007 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-804-2171-2 โทรสาร 02-804-2171-3 
Website www.technologyyanyont.com 
E - mail technologyyanyont@gmail.com 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
สภาพสังคมของชุมชน รอบบริเวณวิทยาลัย เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก                     
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ชุมชนอยู่ในย่านธุรกิจการค้า                                                                                  
ข้อมูลของผู้ปกครอง พ านักอยู่ต่างจังหวัด มากกว่า ร้อยละ 90 

2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา (หน้าถัดไป) 
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- งานหลักสูตรและการสอน   - งานการเงิน/การบญัชี                 - งานกิจการนักศึกษาและกิจกรรม               - งานวางแผนและงบประมาณ 
     - วิชาพื้นฐาน     - งานทะเบียน/สารบรรณ                   พัฒนาผู้เรียน/โครงการพิเศษ               - งานประกันคุณภาพ 
     - วิชาชีพ               - งานเอกสารการพมิพ ์                 - งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก               - งานวิจัยและพัฒนา 
- งานวัดผลและประเมินผล               - งานพัสดุ/ครภุณัฑ์/ยานพาหนะ                 - งานอาจารย์ที่ปรึกษา               - งานสิ่งประดิษฐ์/โครงงาน 
- งานทะเบียนนักศึกษา               - งานอาคารสถานท่ี                - งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและพัฒนาวินัย -งานประสานสถานประกอบการ 
- งานรับและจ าหน่ายนักศึกษา               - งานประชาสัมพันธ์  
- งานสื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้             - งานบุคลากร  
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
- งานส่งเสริมเผยแพร่วิชาการแก่ชุมชน 

 
 

 

ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ                         
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผูอ้  านวยการ 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ                         
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ                      
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายวชิาการ 
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล 
1 นายภิญโญ                ภิรมย์ 
2 นายสมพล                บุญวไิล 
3 นายสมศักดิ์               รุ่งทรัพย์พาณิชย์ 
4 นายสุรชัย                 อุ่ยสันติวงศ์ 
5 พันเอกยุทธนา            สนั่นนาม 
6 นางนงนุช                 ขุนทอง 
7 ดร.เยาวรักษ์              ภิรมย์ 
8 นายสกล                   วงศ์เดชเสรีกุล 

 
2.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
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 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

96 55 41 44 52 1 15 74 6 

          
          
          

รวม 96 55 41 44 52 1 15 74 6 
 
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 

ฝ่ายวิชาการ 5     
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 5     
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 5     
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 4     

รวม 19     
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2.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี   
(ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 

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. 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
รวม 

          

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
รวม 

 
- 

 
1,756 

 
- 

 
- 

 
1,382 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,138 

รวมทั้งหมด  1,756   1,382     3,138 
 
2.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 
- สาขางาน........................... 

    

รวมทั้งหมด     
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2.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   
(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สาขางาน......................... 
- สาขางาน.......................... 
- สาขางาน.......................... 
รวม 

    

ระดับ ปวส. 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขางาน.......................... 
- สาขางาน.......................... 
รวม 

 
- 

 
1,079 

 
- 

 
1,079 

รวมทั้งหมด  1,079  1,079 
 

(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
.............-..............คน 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)  
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ เรื่องการพัฒนาเครื่องปั๊มนูนระบบนิวเม
ติกส์(Development of Pneumatic Embosser) ซึ่งจัดขึ้นโดย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 11 
– 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 
 
 2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

ดร.เยาวรักษ์  ภิรมย์ ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
นางนงนุช  ขุนทอง ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย 
 

 2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
นายสยาม  จันทราศรี ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ

ไทย 
นางสาวจอมขวัญ  แสนสะอาด ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ  
นางสาวชลทิพย์  เดชะ  ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
นายสุบิน  ภูเวช  ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
นายนพดล  ทองสุระวิโรจน์ ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
นายจิตติยุทธ์  สนั่นนาม ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
นายพิศาล  พิชัยมญญาน ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ 
นายประเสริฐ  คงรุ่ง  ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ   

 
 2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

นายภพสรรค์  ธานี วันที่ 18 กันยายน 2559 ได้เข้าแข่งขัน Skill Contest 2016 ที่ บริษัท วีกรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทช่างบริการตามระยะแบบคู่ 

นายอดิศักดิ์  นวลศรี วันที่ 18 กันยายน 2559 ได้เข้าแข่งขัน Skill Contest 2016 ที่ บริษัท วีกรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทช่างบริการตามระยะแบบคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.1.1 ปรัชญา 
ทักษะเลิศ เทิดคุณธรรม ผู้น าทวิภาคี 
3.1.2วิสัยทัศน์  
เป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระบบทวิภาคี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและประสานการท างานกับ

ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลด้านยานยนต์ ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน มีงานท าและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.1.3พันธกิจ 
1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมท่ีดีงาม ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง   

              เหมาะสม 
3. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการสอนด้าน 

              วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
4. บริหารงานทวิภาคีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยประสานความร่วมมือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
   ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
5. ให้บริการวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน สังคม เพ่ือการพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน 
3.1.4อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
รู้จริง   ปฏิบัติได้   กิจนิสัยดี 
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

งบด าเนินการ* (บาท)  
รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. รายจ่ายค่าวสัดฝุึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรยีนการสอน 1,313,907 32.29  
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

53,270 1.30  

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดท า การประกวด การแสดง 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรยีน 

228,082 5.60  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนนุ การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสรมิการด ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,104,331 27.14  

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 1,369,142 33.65  
ฯลฯ    

รวมรายจ่าย 4,068,732 100.00  
 
* ปรับตามบรบิทสถานศึกษา 
* นิยามศัพท์ ค าว่า งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์  

ค่าเสื่อมราคา ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนในสถานศึกษา 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เมื่อวันที่................................................ 
 
 
 
 
 

  

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
เมื่อวันที่  23,24,25 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

1.ควรส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 
เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

1.ส่งนักศึกษาเข้าสอบ V-NET แล้ว
ในปีการศึกษา 2557,2558และ2559 

2. ควรมีการฝึกอบรมเรื่องแผนการ
จัดการเรียนรู้ และมีระบบการตรวจ
ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และการน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ชัดเจน 

2.จัดการฝึกอบรมเรื่ องแผนการ
จัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศการ
สอนเพ่ือตรวจติดตามการน าแผนการ
เรียนรู้ไปใช้ 

 

3.สถานศึกษาควรให้ข้อมูลการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด 

3.ข้อมูลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาระบุไว้
ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

4.สถานศึกษาควรจัดท าแผนงาน/
โครงการให้ชัดเจนโดยมีผู้รับผิดชอบ 
มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
(KPIs) ในการปฏิบัติ งาน ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4 .จั ดท าแผนงาน/ โครงการ  ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการ
สรุปโครงการ 

 

5.สถานศึกษาและผู้ บริหารควร
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับค าอธิบายประเด็นกา
รพิจรณา หลักฐานที่ ใช้ ในการพิ
จ ร ณ า  แ ล ะ ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการอ้างอิง ให้มีความเข้าใจ
ม า ก ขึ้ น  เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาแต่ละตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 

5.จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 6 . ส ถ านศึ กษาคว รจั ด ให้ มี ก า ร

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น โ ด ย
บุคคลภายนอกทุกปีการศึกษาโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ตามด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าผล
การประ เมิ น ไป พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6.จัดการประเมินคุณภาพภายในโดย
เชิญบุคคลภายนอกมาประเมิน โดย
ใช้เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2555 ทุกปีการศึกษา 

 

 

7.การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ควรน า
ข้ อ เ สนอแนะจ ากกา รประ เมิ น
คุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาใช้ในการพิจารณาท า
แผนฯ 

7.ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2557 

1. ให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบเชิง
วิชาการทางการศึกษาแห่งชาติ  

( V-NET) 

1. ส่งผู้เรียนเข้ารับการทดสอบเชิงวิชาการ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  

(  V-NET)  ปี ก ารศึ กษา  2557 ,2558              
และ2559 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้ารับการ
ทดสอบ V-NET ได้แก่กิจกรรมการติว 

2.นักศึกษาเข้าสอบ V-NET ผลการ
สอบเป็นไปตามรายงานของ สทศ. 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพทุกคน 

3.นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
บริการวิชาชีพช่างยนต์และบริการ
วิ ช า ก า ร ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น บ ริ เ ว ณ
สถานศึกษาและพ้ืนที่ใกล้เคียงครบ
ทุกคน 

4 .  ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
เป้ าหมายในโครงการให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาทุกชั้นปี 
ไ ด้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์ในโครงการ
ให้บริการวิชาการหรือวิ ชาชีพที่
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะข อ ง
นักศึกษา และเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 5. เพ่ิมจ านวนโครงการวิชาชีพและ
ปรั บ สั ด ส่ ว น ผู้ เ รี ย นต่ อ จ า น ว น
โครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาให้เหมาะสม 

5. เพ่ิมจ านวนโครงการวิชาชีพขึ้นให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้จ านวน 
2 คนต่อ 1 ชิ้น 
 

6. ส่งเสริมการน าผลงานของครูและ
นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ต่างๆหรือเข้าประกวดแข่งขันในเวที
ต่างๆให้มากข้ึน 

6. จัดประกวดผลงานวิจัยของครู
ภายในวิทยาลัยได้รับรางวัลและจัด
ประกวดชิ้นงานวิชาโครงการของ
นักศึกษาภายในวิทยาลัย  ได้ รั บ
รางวัล 

7. น าผลการประเมินคุณภาพและ
ข้อ เสนอแนะไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพและด าเนินการปฏิบัติให้
เกิดผล 

7. น าผลการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะไปท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและปฏิบัติตามแผนนั้น 
 

8 .  เ พ่ิ ม ข้ อ มู ล ใ น ฐ าน ข้ อ มู ล ใ ห้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

8 .  ข้ อ มู ล ใ น ฐ านข้ อมู ล มี ค ว า ม
ครบถ้ วนสมบูรณ์ มากขึ้ น ในการ
ตอบสนองกา ร ด า เ นิ น ง านขอ ง
วิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี
 

9.เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆให้เป็น
ร ะบบ ที่ ส มบู รณ์  แ ล ะน า ม า ใ ช้
สนับสนุนการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

9. เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
สมบูรณ์น ามาใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการของวิทยาลัยฯได้ผลดี 
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4. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน  
และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้องศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 75.38 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและ
ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างานจากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 75.38 

3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ร้อยละ 94 

4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ร้อยละ 92 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ ร้อยละ 93 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา/งานประสานสถานประกอบการ 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง 
4. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
5. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัยฯมีระบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและมีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือร่วมการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาให้ครบทุกคน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- วิทยาลัยควรมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นระยะ เพ่ือสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
- เพ่ิมช่องทางการติดต่อระหว่างสถานศึกษากับผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงการติดตามข้อมูลในวันที่ ผู้ส าเร็จ

การศึกษามารับใบประกาศนียบัตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 

สาขางาน 
  

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 

เทคนิคยานยนต ์ 1,486 1,028 69.18 

รวม 1,486 1,028 69.18 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  วิทยาลัยมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมีการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
ในระบบทวิภาคี 
2.  วิทยาลัยมีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 
3.  วิทยาลัยมีระบบดูแลติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
มีการพบปะพูดคุยกับผู้เรียนและมีการนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการเพ่ือ ติดตาม ดูแล และให้ความช่วยกับผู้เรียนได้
ตามความเหมาะสม 
 
 
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 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.32 ดี 

 
 จุดเด่น 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าอยู่ในระดับ ดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 เพ่ิมจ านวน นักศึกษาที่จบการศึกษาตามเกณฑ์ให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- การติดตามดูแล ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่างๆและให้ความช่วยเหลือได้ทันที 
- จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมในรายวิชาที่มีปัญหา 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม  
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน มี 

2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ 
เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

มี 

3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียนจัดท า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่
ละกลุ่ม 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง ไม่มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
2.  โครงการ ATC. สามัคคี ประสานพลัง 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา”เกลียวสัมพันธ์” 
 - กิจกรรมท าบุญสังสันทน์วันปีใหม่ 
 - กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครู 
 
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 คะแนน พอใช้ 
 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัยฯมีความตระหนักในด้านการการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยมีการเชิญ
วิทยากรภายนอก อบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและได้มีการขยายผลโดยมีการก าหนด 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยการร่วมมือของทุกฝ่าย มีการจัดท าโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 การด าเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ครูและผู้เรียน ควรมีการด าเนินการตามโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารติดตามการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง 

มี 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี 

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและเป้าหมาย
และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย มี 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด มี 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป ไม่มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
2.  กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ   
3.  กิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
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 คะแนน ดี 
 
 จุดเด่น 

- วิทยาลัยมีการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆตามนโยบายต้นสังกัด โดยความร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่าย 
- ผู้บริหาร ให้ความส าคัญและส่งเสริมรวมถึงมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของโครงการ กิจกรรม

ต่างๆตามนโยบายต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายต้นสังกัดมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 การด าเนิน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายต้นสังกัดควรมีการเชิญ ชุมชน สถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

ไมต่ามเกณฑ์ 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

มี 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษาฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.
ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 
2551 แล้วแต่กรณี 

 
ไมต่ามเกณฑ์ 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 8.70 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูส าหรับผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
 - การเข้ารับการอบรมตามนโยบายต้นสังกัด 
 - การเข้าประชุมตามนโยบายต้นสังกัด 
 - การศึกษาดูงานวิชาการ/วิชาชีพ 
 - กิจกรรมส่งเสริมเกียรติคุณครูและบุคลากร 
 - กิจกรรมการอบรมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา 
 - กิจกรรมการอบรมบุคลากรใหม่ 
3. โครงการอบรมครูผู้สอนรายวิชาวิศวกรรม 
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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 คะแนน พอใช้ 
 
 จุดเด่น 
 ครูได้รับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานทางวิชาการ วิชาชีพ ตามสาขางานที่เกี่ยวข้อง และน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในสาขาที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 
10 ชั่วโมงต่อปีอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ไปร่วมประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
* ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบพ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา หน้า23  เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 85 ง  21 พฤษภาคม 2551  ข้อ 6     
โ ร ง เ รี ยนสามารถแต่ งตั้ งบุ คลากรทางการศึ กษา ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น  ร้ อยละ  10  ของจ านวนครู ทั้ ง โ ร ง เ รี ยน                                      
 การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคแรกให้ค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็น โ รงเรียน
อาจแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดก็ได้  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ประเด็นการประเมิน จ านวนเงิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

งบด าเนินการ= 
 มีแผนรองรับตามก าหนด 

4,068,732 
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

1,313,907 32.90 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

53,270 1.30 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

228,082 5.60 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการการ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

1,369,142 33.65 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
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 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารจัดการด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องด้าน
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระบบ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภณัฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย มี 

2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยสวยงาม 

มี 

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

มี 

   (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virusเพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
   (4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
2.  กิจกรรมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล/ค าสั่งแต่งตั้งการดูแลอาคารสถานที่/แผนการใช้อาคารสถานที่ 
3.  แผนงานการจัดหาการใช้/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
4.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 
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 
 
 
 
 
 

23 



 

 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 

- วิทยาลัยมีภูมิทัศน์โดยทั่วไปที่ สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
- มีการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานในแต่ละฝ่ายงานส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาระบบและ Update ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรมีการส ารวจความต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
อย่างสม่ าเสมอและมีการจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการตามความจ าเป็น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา มี 

2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือด้านการศึกษาดู
งานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียน
ไม่เกิน 40 คน 

1:3.13 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 
100 คน 

1: 64 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 

จ านวน 43 รายการ 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2.  โครงการสัมมนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.  กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 
 
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 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัย มีบุคคล หน่วยงานและสถานประกอบการในการร่วมมือการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้น ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือเป็นการร่วมมือกันใน
การพัฒนาผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าและส่งเสริมให้มีการร่วมมือการจัดการเรียนในระบบทวิภาคีระหว่าง
สถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน ให้มากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่ม
วิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ครูทุกคน 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

ครูทุกคน 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ครูทุกคน 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึง่ประกอบด้วย 

ครูทุกคน 

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

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยและนวัตกรรม 
2.  กิจกรรมประกวดวิจัยครู 
3.  กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
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 
 

27 



 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
 จุดเด่น 
  ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายและมีการบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรมีการจัดการอบรมการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

ครบทุกสาขา 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชางานเกียร์อัตโนมัติ 
 
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 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัยมีการส ารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจากผู้สอนและได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้มากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรมีความร่วมมือกับหน่วย สถานประกอบการต่างๆในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาต่างๆให้มากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อความเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันและให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

6 ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดโดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ร้อยละ 81.25 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 1.8 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ 
2.  โครงการ เตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  โครงการสัมมนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.  กิจกรรมการอบรมรายวิชาโครงการ 
 
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 คะแนน ดี 

 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคี ให้กับผู้เรียนทุกคน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาผู้เรียนและให้โอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีต่างๆมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ ์
 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 3 

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ ์

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ ์

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ ์
 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม 5 

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ ์
 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ/กิจกรรมอบรมศีลธรรมเชิงปฏิบัติการ 1-2/กิจกรรมวันไหว้ครู/ 
กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ 
2.  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.  โครงการกีฬาและนันทนาการ /ตะกร้อ/ปิงปอง/หมากรุก/กายบริหาร/ฟุตซอล 
4.  โครงการส่งเสริมการด ารงตนด้านเศรษฐกิจพอเพียง/จัดบอร์ดให้ความรู้/อบรมหน้าเสาธง/อบรมในชั่วโมง 
Homeroom/กิจกรรมการครองตนในสถานประกอบการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพ  
5.  โครงการบริการและวิชาชีพสู่ชุมชน/กิจกรรมบริการวิชาการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
 
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 คะแนน ดี 

 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมด้าน ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม อย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้มีการจัดท าโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนให้ครบ 5 กิจกรรม  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ควรมีการส ารวจความต้องการทางด้าน การบริการวิชาการ วิชาชีพของชุมชน และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไม่มี 

 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1.  โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)/กิจกรรมเตรียมความพร้อม/ส่งสอบ 
2.  โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพ 
 - จัดท ามาตรฐานการศึกษา 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
 - จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ 
 - กิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์การใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - จัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
3.  แผนพัฒนาฯ/แผนปฏิบัติการประจ าปี/SAR/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน 
 

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 คะแนน ดี 

 
 จุดเด่น 
 วิทยาลัย มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 สร้างความตระหนักด้านงานประกันคุณภาพให้กับบุคลากรทุกคน และให้มีการก ากับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา 
/ไม่พัฒนา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(ค่าคะแนน) (ค่าคะแนน) (ค่าคะแนน)  
(ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ)  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ
กับจ านวนผู้เข้าเรียน 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการ
ด้านบุคลากร 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา     
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

    
    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

    
    

 
จ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดที่มีการประเมิน จ านวนตัวบ่งช้ีที่มีการพัฒนา ร้อยละ 
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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 

 
 
 
* มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  16  กันยายน พ.ศ. 2559  เริ่มประกาศใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรก 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  4.32 ดี 
มาตรฐานที่ 2    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  4 ดี 
มาตรฐานที่ 4    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  5 ดีมาก 

 
 5.1.1 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดีมาก”    จ านวน ..........7............ ตวับง่ชี ้
 5.1.2 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ดี”     จ านวน ..........5............ ตวับง่ชี ้
 5.1.3 จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “พอใช้”   จ านวน ..........2............ ตวับง่ชี ้
 5.1.4 จ านวนตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน ...........-............ ตวับง่ชี ้
 5.1.5 ตวับง่ชีท่ี้อยูใ่นระดบัคณุภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งดว่น”   จ านวน ...........-...........  ตวับง่ชี ้
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5.2 สรุปจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 5.2.1 จุดเด่น(การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาที่
ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 - สถานศึกษามีการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคี 
 - มีการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันดีงาม 
 5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา(การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด) 
 - การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เรียน การ
นิเทศ การเสริม รวมถึงการประเมินโครงการและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมให้มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา(การด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 - ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 - พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดของหลักสูตร 
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริมจุดเด่นให้
ดียิ่งขึ้น) 
 - สถานศึกษาส่งเสริม การร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต นักศึกษาให้เป็นบุคคล
ที่มีความใฝ่รู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 - สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ 
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ครู เพ่ือพัฒนาให้ครูมีความพร้อมที่จะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตามสภาวการณ์
ของโลกในปัจจุบัน 
 - สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ ชุมชนและสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษามากยิ่งขึ้น 
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