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  ตอนที ่3 

การด าเนนนนาานตามมาตรฐานการอาชีศ กึกาา/มาตรฐานการ กึกาาขอาสถาน กึกาา 

 
มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขกน้ไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
               วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์นครราชสีมา  ไดช้ี้แจงใหค้รูผูส้อน  นกัศึกษา  และผูป้กครอง
ทราบถึงเกณฑข์องผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละชั้นปี  ตามระเบียบวา่ดว้ยการประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตริ ปวช. และ ปวส. ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายทะเบียน       

  ทางวทิยาลยัฯ ไดมี้การวางแผน และด าเนินการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพือ่ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท์ี่ก  าหนดตามชั้นปีใหม้ากที่สุด  ดงัน้ี 

1. มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และประชุมผูป้กครอง เพือ่สร้างความเขา้ใจดา้นการจดั 
การศึกษาและระบบวดัผลและประเมินผล 

2.  มีการจดัท าและแจกคู่มือนกัศึกษา ซ่ึงในคู่มือดงักล่าวไดป้ระมวลสาระที่นกัศึกษาและ 
ผูป้กครองควรทราบไว ้ รวมถึงเกณฑก์ารวดัและประเมินผลดงักล่าวดว้ย 

3. ใหค้รูจดัท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวชิาและทุกภาคเรียน 
4. ใหค้รูจดัท าส่ือการเรียนการสอน ใบงาน  และใบความรู้ 
5. ใหค้รูประเมินผลตามสภาพจริง 
6. มีการนิเทศการเรียนการสอนครูทุกภาคเรียน 
7. มีการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
8. มีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  โดยใหมี้ครูที่ปรึกษาทุกหอ้งเรียน มีคาบ

กิจกรรมโฮมรูมสปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง 
 
ผลการด าเนนนนการ 
ผลการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท์ี่

ก  าหนดตามชั้นปี 
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ตาราาที่ 1   แสดงจ านวนผูเ้รียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 

หลักสูตร/ประเนภท
ศนชา 

สาขาศนชา/สาขา
าาน 

ช้ัน
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่ลาทะเนบียน
เนรียน 
ทั้าหมด 

 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่ออกกลาาคัน 
 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ทีเ่นหลอื 

 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขกน้ไป 
 

จ านศน 
 

ร้อยละ 

ปศช. 
พาณนชยกรรม 

พณิชยการ/บญัชี 
1 21 3 18 18 100 
2 13 0 13 12 92.3 
3 16 2 14 14 100 

พณิชยการ/ 
คอมพวิเตอร์

ธุรกิจ 

1 45 17 28 22 78.6 
2 42 13 29 21 72.4 
3 28 4 24 24 100 

พณิชยการ/ธุรกิจ
สถานพยาบาล 

1 13 6 7 6 85.7 
2 16 3 13 11 84.6 
3 16 1 15 14 93.3 

พณิชยการ/ธุรกิจ
คา้ปลีก 

1 0 0 0 0 0 
2 10 1 9 8 88.8 
3 13 0 13 13 100 

พณิชยการ/
ภาษาต่างประเทศ 

1 10 2 8 8 100 
2 0 0 0 0 0 
3 19 1 18 18 100 

ปศช. 
พาณนชยกรรม 

อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว/ 
การโรงแรม 

1 11 3 8 7 87.5 
2 16 1 15 14 93.3 
3 11 1 10 10 100 

ปศช. 
ช่าาอุตสาหกรรม 

ช่างอุตสาหกรรม/ 
ยานยนต ์

1 28 11 17 7 41.1 
2 28 6 22 19 86.3 
3 23 6 17 12 70.5 

ช่างอุตสาหกรรม/ 
ช่างไฟฟ้าก าลงั 

1 17 7 10 6 60 
2 15 5 10 5 50 
3 22 5 17 14 82.3 
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หลักสูตร/ประเนภท
ศนชา 

สาขาศนชา/สาขา
าาน 

ช้ัน
ปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่ลาทะเนบียน
เนรียน 
ทั้าหมด 

 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ที่ออกกลาาคัน 
 

จ านศน 
ผู้เนรียน
ทีเ่นหลอื 

 

ผลการเนรียน 
เนฉลี่ยสะสม 
2.00 ขกน้ไป 
 

จ านศน 
 

ร้อยละ 

ช่างอุตสาหกรรม/ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

1 32 11 21 18 85.7 
2 6 0 6 3 50 
3 22 1 21 19 90.4 

รศม  ปศช. 494 111 383 323 84.3 

ปศส. 
บรนหารธุรกนจ 

การบญัชี 
1 14 3 11 11 100 
2 18 3 15 14 93.3 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1 28 5 23 20 86.9 
2  16  2 14 14 100 

การจดัการ 
โลจิสติกส์ 

1 0 0 0 0 0 
2 26 0 26 24 92.319 

 
ปศส.ช่าา

อุตสาหกรรม 

ช่างอุตสาหกรรม/ 
เทคนิคยานยนต์ 

1 19 2 17 15 88.2 
2 19 2 17 15 88.2 

ช่างอุตสาหกรรม/
ช่างไฟฟ้าก าลงั 

1 13 4 9 8 88.2 
2 18 1 17 16 94.1 

ช่างอุตสาหกรรม/ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

1 0 0 0 0 0 
2    16  1  15 13 86.6 

รศม ปศส. 218 31 191 176 92.1 
รศม ปศช. ปศส. 711 142 574 499 86.9 

จากตาราาพบศ่า 
 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  2.00  ขึ้นไปตามชั้นปี  เฉล่ียรวมทั้งระดบั  ปวช.  
และ  ปวส.  เท่ากบัร้อยละ  86.9 
สรุปผลการประเนมนน  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่  1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์นครราชสีมา  ไดวางแผนจดัส ารวจความพงึพอใจของสถาน

ประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพผูเ้รียน  มีคณะกรรมการด าเนินการจดัท าเคร่ืองมือส ารวจ
ความพงึพอใจต่อคุณภาพผูเ้รียน 3 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ดา้นสมรรถนะ
วชิาชีพ และดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยงานทวภิาคี 

 วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยกิจกรรม / แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การฝึกทกัษะวชิาชีพ   จดัสมัมนาร่วมกบัสถาน
ประกอบการเก่ียวกบัคุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษา ในโครงการสร้างความร่วมมือกบั
สถานประกอบการในการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี และระบบปกติ   โครงการ C-Tech  Mobile  
โครงการ Learning Camp  การนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 

ผลการด าเนนนนการ 
สถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนมีความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน  
 

 
 
 
 



34 

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2555 วิทยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา 
 

ตาราาที่  2   แสดงความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

ประเนภทศนชา สาขาศนชา 
ด้านคุณลักาณะพกาประสาค์ ด้านสมรรถนะหลักทั่ศไป ด้านสมรรถนะศนชาชีพ ค่าเนฉลี่ย

รศม สถานประกอบการ/
หน่ศยาาน 

ชุมชน สถานประกอบการ/
หน่ศยาาน 

ชุมชน สถานประกอบการ/
หน่ศยาาน 

ชุมชน 

พณิชยกรรม 
(ปวช) 

การบญัชี 3.89 3.79 4.21 4.13 4.64 4.24 4.15 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.96 4.16 4.07 4.23 4.28 4.18 4.15 
ธุรกิจสถานพยาบาล 3.42 4.25 3.64 4.25 4.10 4.23 3.98 
ภาษาต่างประเทศ 4.04 4.12 4.22 4.13 4.54 4.17 4.20 
ธุรกิจคา้ปลีก 3.72 4.24 3.86 4.23 3.91 4.23 4.03 
การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3.93 3.94 3.96 4.25 4.03 4.17 4.05 

ช่างอุตสาหกรรม 
(ปวช.) 

ยานยนต์ 3.87 4.25 4.26 4.02 4.37 4.21 4.16 
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 3.89 4.32 4.14 4.24 4.04 4.27 4.15 
ช่างไฟฟ้าก าลงั 3.45 4.30 4.00 3.95 4.19 4.20 4.01 

รศมเนฉลี่ยระดับช้ัน ปศช. 3.79 4.15 4.04 4.16 4.23 4.21 4.10 

บริหารธุรกิจ  
(ปวส) 

การบญัชี 4.22 4.58 3.88 4.63 3.84 4.63 4.29 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.30 4.66 4.02 4.62 3.97 4.63 4.36 
การจดัการโลจิสติกส์(ทวิภาคี) 4.24 4.12 4.22 4.13 4.50 4.17 4.23 

ช่างอุตสาหกรรม  
(ปวส) 

เคร่ืองกล 4.16 5.00 4.01 4.90 3.84 4.90 4.46 
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 3.66 4.87 3.80 4.68 3.80 4.50 4.22 

 ช่างไฟฟ้าก าลงั 4.25 3.98 3.95 3.78 4.25 4.10 4.05 
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 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.45 3.95 4.25 4.14 4.69 4.67 4.36 
รศมเนฉลี่ยระดับช้ัน  ปศส. 4.18 4.45 4.02 4.41 4.13 4.51 4.28 

รศมเนฉลี่ยระดับ ปศช. และ ปศส. 3.98 4.30 4.03 4.29 4.18 4.36 4.19 

 
จากตาราาพบศ่า 
 ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้รียนรวม  ทั้งระดบั  ปวช.  และ  ปวส.  
 ที่ออกฝึกงานมีค่าคะแนนเท่ากบั   4.19 
สรุปผลการประเนมนน     อยูใ่นระดบั 
 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตรฐานศนชาชีพ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดด้ าเนินการจดัสอบมาตรฐานวชิาชีพในรูป
ของคณะกรรมการ  มีการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพทุกสาขาวชิา  จดัประมวลผลและรวบรวมขอ้มูล  โดย
ฝ่ายวดัผลและประเมินผล  ส านกัวชิาการ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือ การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ  การจดัแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ  
โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสู่สากล  การจดัท ามาตรฐานในการจดัสอบประเมินมาตรฐาน
วชิาชีพของอาชีวศึกษา   
 
ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาที่  3   แสดงร้อยละของผูเ้รียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ที่ ประเนภทศนชา/สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ
ทุกรายศนชาตาม

โคราสร้าาหลักสูตร  

จ านศนผู้เนรียนช้ัน
ปีสุดท้ายทีส่อบ
ผ่านเนกณฑ์ฯ 

 

ร้อยละ 
 

 
1 

ประเภทพณิชยกรรม 
สาขางานการบญัชี 

 
15 

 
15 

 
100 

2 สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 25 23 92.0 
3 สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 15 15 100 
4 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก 13 13 100 
5 สาขางานภาษาต่างประเทศ 17 17 100 

6 
สาขางานการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

10 10 100 

 
7 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 
17 

 
14 

 
82.3 

8 สาขางานช่างไฟฟ้าก าลงั 18 17 94.4 
9 สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 100 

รวมระดบั ปวช.3 151 145 96.1 
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1 

ประเภทบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาการบญัชี 

 
14 

 
14 

 
100 

2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 14 14 100 
3 สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 22 22 100 
 
4 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาเคร่ืองกล 

 
17 

 
17 

 
100 

5 สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั 17 15 88.2 
6 สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 100 
7 สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 19 19 100 

รวม ระดบั ปวส.2 118 116 98.3 

รศม 269 261 97.1 

จากตาราาพบศ่า  
 ร้อยละของผูเ้รียนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  รวมทั้งระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  
คิดเฉล่ียเป็น  ร้อยละ  97.10 
สรุปผลการประเนมนน อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลีย่จากการทดสอบทาาการ กึกาาระดับชาตนด้านอาชีศ กึกาา 
(V-NET)  ต้ัาแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขกน้ไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
           วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา   ไดด้ าเนินการจดัผูเ้รียนในระดบัชั้น ปวช.3 โดย
ใชแ้บบทดสอบดา้นอาชีวศึกษา(V-Net) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   วิทยาลัยฯ มีการ
ด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ คือ โครงการ  
30 วนั V-Net สู่ความส าเร็จ     ส่งเสริมให้ทุกสาขางาน  สาขาวิชา  จดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนมีความรู้  และทกัษะในการปฎิบติังานอยา่งแทจ้ริง    ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการจดัท าส่ิงประดิษฐ ์ 
นวตักรรม  หรืองานวจิยั    จดัหาผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาช่วยพฒันาผูเ้รียนอยา่สม ่าเสมอ    สนับสนุน
ใหมี้การจดัซ่อมเสริมแก่ผูเ้รียนที่มีระดบัความกา้วหน้าทางการเรียนต ่า   และจดัแนะแนวการท าขอ้สอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  (V-NET)  แก่ผูเ้รียนระดบั  ปวช.  3  และ  ปวส.  2    ซ่ึงรวบรวม
ขอ้มูลโดยฝ่ายทะเบียน  ส านกัวชิาการ 
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ผลการด าเนนนนการ 
       ตาราาที่  4   แสดงผูเ้รียนที่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นการอาชีวศึกษา 
( V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติขึ้นไป   ระดบั ปวช. และปวส. 

/สาขาศนชา/สาขา
าาน 

จ านวน 
ผูเ้รียนที่

ลงทะเบียน 
เขา้ 

ทดสอบ 
 

จ านวนผูท้ี่ผา่นคะแนนเฉล่ีย
ระดบัชาติ 

คิดเป็นร้อยละ 

รวมเฉล่ีย 
สมรรถนะ 

เพ่ือการเรียนรู้ 

สมรรถนะพ้ืนฐาน
วิชาชีพ/วิชาชีพ

ประยกุต ์

สมรรถนะ 
เพ่ือการเรียนรู้

  
 

สมรรถนะพ้ืนฐาน
วิชาชีพ/วิชาชีพ

ประยกุต ์

พณนชยกรรม 
การบญัชี 

 
15 

 
10 

 
4 

 
66.66 

 
26.67 

 
46.66 

คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

24 19 19 79.16 79.16 79.16 

ธุรกิจ
สถานพยาบาล 

15 7 10 46.66 66.66 56.66 

ธุรกิจคา้ปลีก 13 6 1 46.15 7.69 26.92 
ภาษาต่างประเทศ 19 12 10 63.15 52.63 57.89 
อุตสาหกรรมการ
ท่อาเนที่ยศ 
การโรงแรม 

 
 
11 

 
    
    7 

 
 
5 

 
 

63.63 

 
 

45.45 

 
 

54.54 

ช่าาอุตสาหกรรม 
ยานยนต ์

 
18 

 
1 

 
8 

 
5.55 

 
44.44 

 
49.99 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 18 7 9 38.88 50.00 44.44 
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

21 10 9 47.62 42.86 45.24 

รศมระดับ  ปศช. 154 79 70 51.29 45.45 48.37 

บรนหารธุรกนจ 
การบญัชี 

 
15 

 
11 

 
6 

 
73.33 

 
40.00 

 
56.66 

คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

14 13 7 92.85 50.00 71.42 
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การจดัการโลจิ
สติกส ์

26 23 11 88.46 47.82 68.14 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคยานยนต ์

17  
15 

 
6 

 
88.23 

 
35.29 

 
61.76 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 17 14 7 82.35 41.17 61.76 
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

15 12 7 80.00 46.67 63.33 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

19 14 11 73.68 57.89 65.78 

รวมระดบั ปวส. 123 102 55 82.93 44.72 63.83 
รศมระดับช้ัน 
ปศช.และ ปศส. 

277 181 125 65.34 45.13 55.23 

 
จากตาราาพบศ่า 
 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา            
(V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติขึ้นไปรวมทั้งระดบั  ปวช.  และ  ปวส.  คิดเฉล่ียเป็น  ร้อยละ  55.23 
สรุปผลการประเนมนน อยูใ่นระดบั  ดี 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 
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มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลีย่จากการทดสอบทาาการ กึกาาระดับชาตนด้านอาชีศ กึกาา 
                 (V-NET)  ต้ัาแต่ค่าเนฉลี่ยระดับชาตนขกน้ไปในกลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดด้ าเนินการจดัผูเ้รียนในระดบัชั้น ปวช.3 โดย
ใชแ้บบทดสอบดา้นอาชีวศึกษา(V-Net)  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ   ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายทะเบียน  ส านกัวชิาการ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ คือ โครงการ  30 วนั V-Net สู่ความส าเร็จ  
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาที่  5   ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  ระดบั ปวช. และปวส.  
ประเนภทศนชา /สาขาศนชา/สาขาาาน จ านศนผู้เนรียนที่

ลาทะเนบียนเนข้าทดสอบ 
กลุ่มศนชาภาาาอัากฤา 

จ านศนผู้สอบผ่าน
เนกณฑ์ 
กลุ่มศนชา

ภาาาอัากฤา 

 
 

ร้อยละ 

พณนชยกรรม การบญัชี 
 
15 

 
10 

 
66.66 

 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 24 20 83.33 
 ธุรกิจสถานพยาบาล          15 10 66.66 
 ธุรกิจคา้ปลีก          13 9 69.23 
 ภาษาต่างประเทศ         19 12 63.15 
อุตสาหกรรมการ
ท่อาเนที่ยศ 

การโรงแรม 
 

       11 
 
8 

 
72.73 

ช่าาอุตสาหกรรม ยานยนต ์
 

       18 
 
12 

 
66.66 

 ช่างไฟฟ้าก าลงั        18 11 61.11 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์        21 14 66.67 
รวมระดบั ปวช.        154                 106         68.83 
บรนหารธุรกนจ การบญัชี 15 2         13.33 
 คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 14 5         35.71 
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 การจดัการโลจิสติกส์ 26 8        30.76 
ช่าาอุตสาหกรรม เทคนิคยานยนต ์ 17 8        47.06 
 ช่างไฟฟ้าก าลงั 17 7        41.17 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 15 8       53.33 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 19 13       68.42 
รวมระดบั ปวส. 123 51         41.46 
รศมระดับช้ัน ปศช.และ ปศส. 277 157         56.67 

จากตาราาพบศ่า 
         ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา(V-NET)  
ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติขึ้นไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษทั้งระดบั  ปวช.  และ  ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  56.67 
สรุปผลการประเนมนน อยูใ่นระดบั  ดี 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 
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มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนชาชีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีศ กึกาารับรอา 
 
 ไม่รับการประเมิน 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าช้ี 1.7   ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา   ไดด้ าเนินการส ารวจจ านวนผูเ้รียนที่ออก
กลางคนั  โดยการลาออก  และพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา  หรือในกรณีอ่ืน  เม่ือเทียบกบัผูเ้รียนแรกเขา้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาในปีการศึกษาเดียวกนั  โดยรวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายทะเบียน  ส านกัวชิาการ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ดะเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา    
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาที่  6   แสดงจ านวนและร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
หลักสูตร/ประเนภทศนชา/
สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนระดับ 
ปศช. 1 

ปีการ กึกาา     2553   . 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ปีการ กึกาา    2556 .  

ร้อยละ 

พณิชยการ 
การบญัชี 

 
21 

 
13 

 
61.90 

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 48 23 47.92 
ธุรกิจสถานพยาบาล 18 14 77.78 
ภาษาต่างประเทศ 21 17 80.95 
คา้ปลีก 21 13 61.90 
การโรงแรมและท่องเที่ยว 
การโรงแรม 

 
18 

 
10 

 
55.56 

เคร่ืองกล 
ยานยนต ์

 
37 

 
9 

 
24.32 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ไฟฟ้าก าลงั 

 
31 

 
10 

 
32.26 

อิเล็กทรอนิกส ์ 31 18 58.06 
รศม 246 127 51.63 
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หลักสูตร/ประเนภทศนชา/
สาขาศนชา/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียน 
ระดับปศส. 1 

ปีการ กึกาา  2554 . 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ปีการ กึกาา  2556 . 

ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 

 
21 

 
14 

 
66.67 

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 23 14 60.87 
การจดัการโลจิสติกส์ 30 22 73.33 
เคร่ืองกล 
เคร่ืองกล 

 
24 

 
12 

 
50.00 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 

 
14 

 
15 

 
107.14 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม 

 
18 

 
11 

 
61.11 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 

 
22 

 
19 

 
86.36 

รศม 152 107 70.39 
รศมระดับ  ปศช. และปศส. 398 234 58.79 

 
จากตาราาพบศ่า 
 ผู ้ส า เ ร็จการศึกษาของสาขาวิชา   ตามหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  คิดเป็นร้อยละ  58.79 
สรุปผลการประเนมนน อยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือ กึกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดด้ าเนินการติดตามผลการไดง้านท าประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 1 ปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ  มีการด าเนินการหลากหลายรูปแบบ  
อาทิ  การติดตามทางไปรษณีย ์ ทางโทรศพัท ์ การแจง้ขอ้มูลเพือ่ต่อเพือ่น  และการจดังานชุมนุมศิษยเ์ก่า  
มีการใชแ้บบส ารวจ  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยฝ่ายทะเบียน  ส านกัวชิาการ 

วทิยาลยัฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ดะเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือกิจกรรมแนะแนวอาชีพหรือศึกษาต่อ  โครงการปัจฉิมนิเทศ  การติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา  
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาที่ 1.8  ผู้ส าเนร็จการ กึกาาที่ได้าานท า หรือประกอบอาชีพอนสระ หรือ กึกาาต่อภายใน 1 ปี 

หลักสูตร/ประเนภท
ศนชา/สาขาศนชา/สาขา

าาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อนสระภายใน 

1 ปี 

ผู้ กึกาาต่อ 
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาชีพ 
และ กึกาาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พณิชยการ 
การบญัชี 

 
13 

 
3 

 
23.07 

 
0 

 
0 

 
9 

 
69.23 

 
12 

 
92.31 

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 23 6 26.08 0 0 13 56.52 19 82.61 
ธุรกิจสถานพยาบาล 14 1 7.14 1 7.14 8 57.14 10 71.43 
ภาษาต่างประเทศ 17 1 5.88 0 0 11 64.71 12 70.59 
คา้ปลีก 13 4 30.76 0 0 4 30.76 8 61.54 
การโรงแรมและท่องเท่ียว 

การโรงแรม 
 
10 

 
4 

 
40.00 

 
0 

 
0 

 
3 

 
30.00 

 
7 

 
70.00 

เคร่ืองกล 
ยานยนต ์

 
9 

 
3 

 
33.33 

 
0 

 
0 

 
6 

 
66.67 

 
9 

 
100.00 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟฟ้าก าลงั 
 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
10.00 

 
6 

 
60.00 

 
7 

 
70.00 

อิเล็กทรอนิกส ์ 18 4 22.22 0 0 11 61.11 15 83.33 
รศมระดับปศช. 127 26 20.47 2 1.57 71 55.91 99 77.95 

 



47 
 

 

หลักสูตร/ประเนภท
ศนชา/สาขาศนชา/สาขา

าาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบอาชีพ
อนสระภายใน 

1 ปี 

ผู้ กึกาาต่อ 
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาชีพ 
และ กึกาาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 

 
14 

 
8 

 
57.14 

 
0 

 
0 

 
4 

 
28.57 

 
12 

 
85.71 

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 14 10 71.43 0 0 3 21.43 13 92.86 
การจดัการโลจิสติกส์ 22 12 54.54 0 0 6 27.23 18 81.82 
เคร่ืองกล 
เคร่ืองกล 

 
12 

 
6 

 
50.00 

 
0 

 
0 

 
1 

 
8.33 

 
7 

 
58.33 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 

 
15 

 
9 

 
60.00 

 
0 

 
0 

 
4 

 
26.67 

 
13 

 
86.67 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

 
11 

 
5 

 
45.45 

 
0 

 
0 

 
3 

 
27.28 

 
8 

 
72.73 

เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ 
ระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ 

 
19 

 
3 

 
15.78 

 
0 

 
0 

 
14 

 
73.68 

 
17 

 
89.47 

รวมระดบั ปวส. 107 53 49.53 0 0 35 32.71 88 82.24 
รศมระดับ ปศช. 

และปศส. 
234 79 33.76 2 1.57 106 45.29 187 79.91 

จากตาราาพบศ่า 
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ   และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ปีการศึกษา  

2554  จ  านวน  234  คน   

2. ผูส้ าเร็จการศึกษาไดง้านท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี  และผูท้ี่มีงานท าอยู่

แลว้  รวมทั้งส้ิน  จ  านวน  187  คน  คิดเป็นร้อยละ  79.91   เป็นระดบั  ปวช.  จ  านวน  99  คน  คิดเป็น 

ร้อยละ  77.95   ระดบั  ปวส.    จ  านวน  88  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.24 

สรุปผลการประเมิน อยูใ่นระดบั  ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
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มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถาน กึกาา หรือผู้รับบรนการ 
ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
         ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดว้างแผนการจดัส ารวจความพงึพอใจของ
สถานประกอบการต่อผูส้ าเร็จการศึกษา  มีคณะกรรมการด าเนินการจดัท าเคร่ืองมือส ารวจความพงึพอใจ  
3  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ  และดา้นคุณลกัษณะที่
พงึประสงคด์า้นคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ      เก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยศูนย์
ประสานหน่วยงานและการฝึกงาน  ส านกัวชิาการ 

วทิยาลยัฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ดะเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การฝึกทกัษะวชิาชีพ  โครงการสร้างความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี และระบบปกติ   การนิเทศนกัศึกษา
ฝึกงาน  
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ผลสัมฤทธน์     
ตาราาที ่1 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถาน กึกาา หรือ

ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาา 

ประเนภทศนชา สาขาศนชา 

ค่าเนฉลี่ยคศามพกาพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเนร็จการ กึกาา 

รศมเนฉลี่ย ด้านสมรรถนะ
ศนชาชีพ 

ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่ศไป 

ด้านคุณลักาณะ
ที่พกาประสาค์ 

ค่า
คะ
แน

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
คะ
แน

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
คะ
แน

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
คะ
แน

น 

ร้อ
ยล

ะ 

พณิชยกรรม 
(ปวช) 

การบญัชี 4.13 82.60 4.01 80.20 4.06 81.20 4.07 81.40 
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 4.21 84.20 4.11 82.20 4.13 82.60 4.15 83.00 
ธุรกิจสถานพยาบาล 3.42 68.40 3.64 72.80 4.10 82.00 3.72 74.40 
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 4.04 80.80 4.22 84.40 4.24 84.80 4.17 83.40 

อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

4.10 82.00 4.04 80.80 3.89 77.80 4.01 80.20 

        ช่าง 
อุตสาหกรรม 
    (ปวช.) 

ช่างยนต ์ 3.87 77.40 4.26 85.20 4.37 87.50 4.16 83.20 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.04 80.80 4.14 82.80 3.89 77.80 4.02 80.40 
ช่างไฟฟ้าก าลงั 4.05 87.00 4.14 92.80 4.12 92.40 4.10 82.01 

รศมเนฉลี่ยระดับช้ัน  ปศช. 3.98 79.60 4.07 93.00 4.10 92.80 4.05 81.00 
บริหาร   
ธุรกิจ  
(ปวส) 

การบญัชี 4.22 84.40 4.16 83.20 4.25 85.00 4.21 84.20 
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 4.23 84.60 4.22 84.40 4.13 82.60 4.19 83.80 
การจดัการโลจิสติกส์ 4.02 80.40 4.56 91.20 4.25 85.00 4.27 85.40 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

(ปวส.) 

เคร่ืองกล 
เคร่ืองกล 

4.04 80.80 4.11 82.20 4.13 82.60 4.06 81.20 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 
เคร่ืองกลไฟฟ้า 

3.89 77.80 4.21 84.20 3.64 72.80 3.91 78.20 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

4.06 81.20 4.07 81.40 4.28 85.60 4.13 82.60 
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เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
ระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ 

4.05 81.00 4.24 84.80 4.12 82.40 4.14 82.80 

รศมเนฉลี่ยระดับช้ัน  ปศส. 4.07 81.40 4.22 84.40 4.11 82.20 4.13 82.60 

รศมเนฉลี่ยระดับ ปศช. และ ปศส. 4.03 80.60 4.14 82.80 4.11 82.20 4.09 81.80 

 
จากตาราาพบศ่า 
 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  ที่มีต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษารวมทั้งระดบั  ปวช.  และ  ปวส.  มีค่าคะแนนเท่ากบั  4.09  คิดเป็นร้อยละ  81.80 
สรุปผลการประเนมนน อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น (1)และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น (1)และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น (1)และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1)และมีผลตาม (1) 1 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที ่ 1 
 

มาตรฐาน ค่าคะแนน ผลสัมฤทธน์ขอา
การด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1. ร้อยละของ
ผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช ้60-69.99 
- ตอ้งปรับปรุง 50-59.99 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ  86.90 5  (ดีมาก) 

ตวับ่งช้ีที่ 1.2. ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มี ต่อ
คุณภาพ 
ของผูเ้รียน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบตัิ (1) และมีผล (4) 
- พอใช ้ปฏิบตัิ (1) และมีผล (3) 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) และมีผล (2) 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (1) 

ปฏิบตัิ (1) และมี
ผล (5)  
ระดบัความพงึ
พอใจ 4.19 

5  (ดีมาก) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3. ร้อยละของ
ผูเ้รียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช ้60-69.99 
- ตอ้งปรับปรุง 50-59.99 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ 97.10 5  (ดีมาก) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4. ร้อยละของ
ผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการ
ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา 
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัชาติขึ้นไป 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55-64.99 
- พอใช ้45-64.99 
- ตอ้งปรับปรุง 35-44.99 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน <35 

ร้อยละ 55.23 4 (ดี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5. ร้อยละของ
ผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการ
ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา 
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้ นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษ 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55-64.99 
- พอใช ้45-64.99 
-ตอ้งปรับปรุง 35-44.99 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน <35 

ร้อยละ 56.67 4 (ดี) 
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มาตรฐาน ค่าคะแนน ผลสัมฤทธน์ฯ ผลการประเนมนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6. ร้อยละของ
ผูเ้รียนที่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงาน
ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช ้60-69.99 
- ตอ้งปรับปรุง 50-59.99 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ไม่รับการ
ประเมิน 

ไม่รับการ
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7. ร้อยละของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
เทียบกบัแรกเขา้ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช ้60-69.99 
- ตอ้งปรับปรุง 50-59.99 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ 58.79 2 
(ตอ้งปรับปรุง) 

ตัวบ่งช้ีที่  1.8 ร้อยละของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษา 
ต่อภายใน 1 ปี 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช ้60-69.99 
- ตอ้งปรับปรุง 50-59.99 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ 79.91 4 (ดี) 

ตวับ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผูรั้บบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบตัิ (1) และมีผล (4) 
- พอใช ้ปฏิบตัิ (1) และมีผล (3) 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ (1) และมีผล (2) 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ (1) 

ปฏิบตัิ (1) และมี
ผล (5)  ระดบั
ความพงึพอใจ  
4.09   

5  (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตรฐานที่  1  
สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตรฐานที่  1  ปีการ กึกาา  2555   จ านศน 8  ตัศบ่าช้ี   
 โดยปีการ กึกาา 2555   ไม่ประเนมนน  1  (ตัศบ่าช้ีที่  1.6)  
คะแนน 4.51 – 5.00     ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50      ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50     ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50     ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50     ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศ กึกาา   
ตัศบ่าช้ีที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายศนชาทีส่อดคล้อากับคศาม

ต้อาการ 
ขอาสถานประกอบการหรือประชาคมอาเนซียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา จดัใหมี้การพฒันาหลกัสูตรโดยร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนและทอ้งถ่ิน  และใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาตามหลกัสูตรครบถว้นตาม
โครงสร้างหลกัสูตร  โดยการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวชิาเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัส่งเสริม
และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะวชิาชีพ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
มีการตรวจสออบและควบคุมกระบวนการ โดยสาขาวชิา  รวบรวมขอ้มูลโดยส านกัวชิาการ 
 วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยกิจกรรม / แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือเนน้ฝึกทกัษะการปฏิบติังานควบคู่ไปกบัการเรียนภาคทฤษฎี  วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัแผนการจดัการ
เรียนรู้ใหก้บันกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติังานทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามสถาน
ประกอบการต่างๆ  นอกจากนั้นจะติดตามดูแลใหค้รูผูส้อนปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้โดยจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทกัษะ  และโครงการนิเทศการสอนและการตรวจติดตามแบบมืออาชีพ  
โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ระดับคุณภาพ การปฎิบตั ิ

1. สถานศึกษามีการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร  
2. สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง 
 

3. สถานศึกษามีการทดลองใชห้ลกัสูตร  
4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร  
5. สถานศึกษามีการน าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่พฒันาแลว้ตามขอ้ (1)-

(4) ไม่เกิน 3 ปีไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จดัการเรียน
การสอน 

ร้อยละ  
81.82 
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ตาราาที่ 3  แสดงร้อยละของหลกัสูตรฐานสมรรถนะ  

หลกัสูตร ประเภทวชิา  
 

สาขางาน/
สาขาวชิา 

จ า 
นวน
ราย 
วชิา 
ที่เปิด
สอน 

จ านวนรายวชิา  
 

รวม
เฉล่ีย 

จ านวน/
ร้อยละ
ของ

รายวชิา
ที่ปฏิบตัิ
ครบ  
4 ขอ้ 

ท่ีส ารวจ
ความ
ตอ้งการ
ตลาด 

แรงงาน/
ประชาคม
อาเซียน 

ท่ีส ารวจ
ความ
ตอ้งการ
ตลาดแรง
งาน/
ประชา 
คม

อาเซียน 

ท่ีมีการ
รายงาน
ผลการ
พฒันาไป

ใช ้

ท่ีมีการ
น าผล
การ
พฒันา
ไปใช ้

ประกาศ 
นียบตัร
วชิาชีพ 
(ปวช) 

พณิชยกรรม 
(ปวช) 

การบญัชี 49 49 49 49 49 49 100 
คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

54 51 51 51 51 51 94 

ธุรกิจ
สถานพยาบาล 

50 45 45 45 45 45 90.50 

ภาษาต่างประ 
เทศ 

50 50 50 50 50 50 100 

คา้ปลีก 
(ทวภิาคี) 

41 25 25 25 25 25 25 

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

การโรงแรม 
(ทวภิาคี) 

45 40 40 40 40 40 40 

ประกาศนี
ยบตัร
วชิาชีพ
ชั้นสูง 
(ปวส.) 

บริหารธุรกิจ การบญัชี 41 41 41 41 41 41 41 

คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

39 39 39 39 39 39 39 

การจดัการ  
โลจิสติกส์ 

38 38 38 38 38 38 38 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล 46 23 23 23 23 23 23 
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

52 40 40 40 40 40 40 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 50 36 36 36 36 36 36 
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เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ 

47 40 40 40 40 40 40 

 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศ กึกาา   
ตัศบ่าช้ีที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนชา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  สนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้ส้อนใชว้ธีิการสอนที่
หลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  มีการจดัระบบการเรียนการสอน  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะเฉพาะสาขาวชิา  โดยเนน้การฝึกปฏิบตัิจากสถานประกอบการ  ผูส้อนมีการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพที่ตรงต่อความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน  ผูส้อนท าวจิยัในชั้นเรียนและมีการประเมินสภาพจริง  มีการตรวจสอบและควบคุม
กระบวนการ  โดยสาขาวชิา  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส านกัวชิาการ   

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ดะเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ระดับคุณภาพ การปฎนบัตน 
1. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาดว้ย

เทคนิควธีิการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทุกรายวชิาที่สอน 

 

2. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

3. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

4. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

5. สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวน
ครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละใหต้รงกบัหวัขอ้ตามประเด็นพจิารณา 
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ตาราาที่ 5  ครูที่เขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

 
 
 
 

ประเภทวชิา 

 
 
 
 

สาขางาน/
สาขาวชิา 

จ านวนรายวชิา 
 
 
 

ครู 

ท่ีมีแผนการ
จดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค
วิธีการสอนท่ี
หลากหลาย 

ท่ีมีแผนการ
จดัการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเนน้
สมรรถนะ
อาชีพ 

ท่ีมีแผนการ
จดัการเรียนรู้
ท่ีบูรณาการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม 
คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์

ท่ีมีแผนการ
จดัการเรียนรู้
ท่ีบูรณาการ
หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พาณิชย 
กรรม (ปวช) 

บญัชี 2 2 2 2 2 
คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

2 2 2 2 2 

ภาษาต่างประเทศ 2 2 2 2 2 
ธุรกิจ
สถานพยาบาล 

1 1 1 1 1 

การโรงแรม 3 3 3 3 3 
ธุรกิจคา้ปลีก 1 1 1 1 1 

บริหารธุรกิจ 
(ปวส) 

บญัชี 2 2 2 2 2 
คอมพวิเตอร์
ธุรกิจ 

4 4 4 4 4 

ภาษาต่างประเทศ 3 3 3 3 3 
ธุรกิจ
สถานพยาบาล 

1 1 1 1 1 

การจดัการโลจิ
สติกส ์

4 4 4 4 4 

ช่าง
อุตสาหกรรม
(ปวช.) 

ยานยนต ์ 3 3 3 3 3 
ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

3 3 3 3 3 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 3 3 3 3 3 
ช่าง เคร่ืองกล 3 3 3 3 3 
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อุตสาหกรรม 
(ปวส.) 

ช่าง
อิเล็กทรอนิกส ์

2 2 2 2 2 

ช่างไฟฟ้าก าลงั 3 3 3 3 3 
เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ 

3 3 3 3 3 

สามญัพื้นฐาน 14 14 14 14 14 
รศมทั้าหมด 59 59 59 59 59 

  

จากตาราาพบศ่า 
 สถานศึกษาจดัใหส้าขางาน  สาขาวชิา  ด าเนินการตามขอ้  1  และมีผลตามขอ้  5  ร้อยละ  100 
สรุปผลการประเนมนน อยูใ่นระดบั  ดีมาก 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น(1)  1 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศ กึกาา   
ตัศบ่าช้ีที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  สนบัสนุน   ไดด้ าเนินการใหผู้ส้อนจดัการเรียน
การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ  และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้
ผูส้อนใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  ใหมี้การนิเทศการเรียนการสอน  และใหผู้ส้อนท าบนัทึกหลงั
การสอน  และน าผลจากการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศไปจดัท าวจิยั  
และน าผลการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือพฒันาการเรียนการสอนต่อไป  ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดย
ส านกัวชิาการ 
 วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โครงการนิเทศการสอนและการ
ติดตามอยา่งมืออาชีพ  โครงการเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้   

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเนน้สมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอา
รายศนชาทีส่อน 

ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมใน
การจดัการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนชาทีส่อน 

ร้อยละ 95 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหมี้การนิเทศการจดัการเรียนการสอนและใหค้รู
แต่ละคนท าบนัทกึหลกัการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนชาที่สอน 

ร้อยละ  100 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการสอนดว้ยเทคนิค
วธีิการสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนไป
จดัท าวจิยัเพือ่แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่า
รายศนชาทีส่อน 

จ านวน  52 
รายวชิา 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการวจิยัไปแกไ้ขปัญหา
หรือพฒันาการเรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนชาที่สอน 

จ านวน  52 
รายวชิา 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศ กึกาา   
ตัศบ่าช้ีที่  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนชา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดด้ าเนินการใหค้รูผูส้อนทุกคน ก าหนดและ
แจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและประเมินผล ให้ผูเ้รียนทราบก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  มี
การวดัผลประเมินผล  ตามแผนการจดัการเรียนรู้  ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสม  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัผลประเมินผล  และน าผลไปใชพ้ฒันาสมรรถนะผูเ้รียนที่
มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ซ่ึง
รวบรวมขอ้มูลที่ส านกัวชิาการ 
 วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการนิเทศการสอนและการติดตามอยา่งมืออาชีพ  โครงการเปิดโลกทศัน์การ
เรียนรู้  โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฏนบัตน 
1 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและ

ประเมินผลใหผู้เ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาที่สอน 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุก
รายวชิาที่สอน 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวชิาที่สอน 

 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใหเ้ป็นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล
ทุกรายวชิาที่สอน 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันา
สมรรถนะผูเ้รียนที่มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาที่สอน 

 

 
จากตาราาพบศ่า 
               สถานศึกษาด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเนมนน     อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 

 
มาตรฐานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศ กึกาา   
ตัศบ่าช้ีที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝก กาาน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการคดัเลือกสถานประกอบการ  หน่วยง่าน
และท าความร่วมมือในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตามหลกัสูตร  มีการปฐมนิเทศก่อนการออกฝึกงานเพือ่
เตรียมความพร้อม  คู่มือการฝึกงาน  มีการนติเทศการฝึกงานของผูเ้รียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
มีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน  มีการสมัมนาการฝึกงาน ซ่ึง
รวบรวมขอ้มูลโดยศูนยป์ระสานหน่วยงานและการฝึกงานนกัศึกษา 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน การสมัมนาการฝึกงาน   โครงการนิเทศการ
สอนและการติดตามอยา่งมืออาชีพ   
 
 ผลการด าเนนนนการ 

ที่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความ
ร่วมมือในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตรงหรือสมัพนัธก์บังาน 

 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคูมื่อการฝึกงาน  
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หน่วยงาน 
 

4 สถานศึกษามีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

 

5 สถานศึกษามีการสมัมนาการฝึกงานเพือ่น าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 

 

จากตาราาพบศ่า 
               สถานศึกษาด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเนมนน     อยูใ่นระดบัดีมาก 

 

      



65 
 

 

   เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น 1 ขอ้ 1 



66 
 

 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที ่ 2 
มาตรฐาน เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอา 

การด าเนนนนาาน 
ผลการ
ประเนมนน 

2.1 ระดบัคุณภาพในการใช ้
และพฒันาหลกัสูตรฐาน 
สมรรถนะรายวชิาที่ 
สอดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของสถาน 
ประกอบการหรือประชาคม 
อาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ(1)-(5) 
- ดี  ปฏิบตัิ(1)-(4) 
- พอใช ้ปฏิบตัิ(1)-(3) 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ(1)-(2) 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ(1) 

ปฏิบตัิ(1)-(5) 
 

5(ดีมาก) 

2.2  ระดบัคุณภาพในการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ(1)และมีผล(5) 
- ดี  ปฏิบตัิ(1)และมีผล(4) 
- พอใช ้ปฏิบตัิ(1)และมีผล(3) 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ(1)และมีผล(2) 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ(1) 

ปฏิบตัิ (1) และมี
ผล (5) 

 

5(ดีมาก) 

2.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ 4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ 3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
 

5(ดีมาก) 

2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนรายวชิา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ 4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ 3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
 

5(ดีมาก) 

2.5 ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ 4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ 3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
 

5(ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตาม มาตรฐานที่  2    5 (ดีมาก) 
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สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตรฐานที่  2  ปีการ กึกาา  2555   จ านศน   5   ตัศบ่าช้ี   
คะแนน 4.51 – 5.00     ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50      ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50     ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50     ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50     ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถาน กึกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดป้ฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551และกฎกระทรวง  โดยมีการเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา  และมีการ
ประเมินความพงึพอใจของคณะกรรมการในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษา  โดยผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอก    ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายธุรการ            ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง มีผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกประเมินความพงึพอใจ ประเมินคุณภาพการปฏิบตัิของคณะกรรมการ เพือ่พฒันาคุณภาพการ
ปฏิบตัิงาน 

 
ผลการด าเนนนนการ 

ที่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ตามที่ก  าหนดใน

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหมี้การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาหรือวทิยาลยัปฏิบตัิงาน
ตามอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกสถานศึกษาประเมินความพงึ
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบั
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉล่ีย 
4.10 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพ
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การปฏิบตัิงาน 

 

จากตาราาพบศ่า  
ระดบัคุณภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวทิยาลยัมีการปฏิบตัิจ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา  
ตัศบ่าช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถาน กึกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รียน  ชุมชน สถานประกอบการ  และมีการจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา  มีการด าเนินการตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และเสนอขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุง  พร้อมทั้งจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  
โดยงานแผน  ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

วทิยาลยัฯ  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปี  ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รียน  ชุมชน สถานประกอบการ  และน าแผน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ก  าหนดไว้
ในแผนปฎิบติังานประจ าปีไปด าเนินการโดยให้ครู และบุคลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประสาน
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ใหเ้ข่ามามีส่วนร่วมในการพฒันาใหส้ถานศึกษามีเอกลกัษณ์ ตาม
จุดเนน้ จุดเด่น เป็นที่ยอมรับขององคก์รภายนอก 
 
ผลการด าเนนนนการ 

ที่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2 สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีที่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพือ่การ

ปรับปรุง 
 

5 สถานศึกษามีการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
จากตาราาพบศ่า  
ระดบัคุณภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวทิยาลยัมีการปฏิบตัิจ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 3.3    ระดับคุณภาพในการพฒันาสถาน กึกาาตามอัตลักาณ์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการพฒันาตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
ตามอตัลกัษณ์ ปรัชญา วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยการ
มีส่วนร่วมของครู  บุคลากรทุกฝ่าย ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยงานแผน ฝ่าย
ประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือมีการก าหนดอตัลกัษณ์ ปรัชญา วสิยัทศัน์ พนัธกิจ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีแผนงาน  โครงการพฒันาสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษามีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวทิยาลยั 

 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ  
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ  

 
จากตาราาพบศ่า  
ระดบัคุณภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวทิยาลยัมีการปฏิบตัิจ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที ่ 3     ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่   3.4    ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถาน กึกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีผูบ้ริหารที่บริหารงานตามหลกัการบริหาร มี
ภาวะผูน้ าและการมีส่วนร่วมของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  และมีการประเมินผลการบริหารงานโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดย  ฝ่ายบุคลากร ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือมีผูบ้ริหารที่บริหารงานตามหลกัการบริหาร มีภาวะผูน้ าและการมีส่วนร่วมของผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง มีการประชุมครูและบุคลากร เดือนละคร้ัง  มีการประชุมผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
มีการประเมินผลการบริหารงาน 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที่ ประเนด็นการพนจารณา การปฎนบัตน 
1 สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้

สงักดั 
 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 2 คร้ัง 

12 คร้ัง 

3 สถานศึกษามีการจดัประชุมผูป้กครอง ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
อาชีวศึกษา   อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

2 คร้ัง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวทิยาลยั ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้น
การพฒันาสถานศกึษา 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.30 

 
จากตาราาพบศ่า  
        สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพจิารณา จ านวน  5  ขอ้  การประเมินผลการบริหารงานและ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวทิยาลยั  และมีผลการประเมิน
โดยเฉล่ีย 4.30   
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สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถาน กึกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐาน  9  ประเภท ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลทัว่ไปขอ้มูลนกัศึกษา  ขอ้มูลบุคลากร  ขอ้มูลตลาดแรงงาน  ขอ้มูลงบประมาณและการเงิน  ขอ้มูล
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  ขอ้มูลครุภณัฑ ์ขอ้มูลอาคารสถานที่  และขอ้มูลพื้นฐานจงัหวดั  โดยมี
ขอ้มูลครบถว้นสามารถเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั  ด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่าย 
ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลสารสนเทศได ้  ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่าย
เทคโนโลยสีานสนเทศ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือมีการจดัระบบสารสนเทศ  ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของขอ้มูล รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ  มีโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ  ใชร้ะบบบริหารจดัการ
สารสนเทศในสถานศึกษา โครงการการจดัการความรู้ พฒันาความรู้ความสามารถ และการอบรม
บุคลากร  
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที่ ประเนด็นการพนจารณา การปฎนบัตน 
1 สถานศึกษามีขอ้มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้มูลอ่ืน ที่จ  าเป็นส าหรับสถานศึกษา

ที่ครบถว้นและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพือ่ป้องกนั
การสูญหายของขอ้มูล 

 

2 สถานศึกษามีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั  
3 สถานศึกษาใหค้รู บุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จาก

ฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพงึพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

ค่าเฉล่ีย 
3.85 
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จากตาราาพบศ่า 
          สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพจิารณา  จ  านวน  5 ขอ้  ผลการประเมินนความพงึพอใจใน
การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย  3.85  
สรุปผลการประเนมนน   อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนส่ียา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  จดัท าแผนงาน แลพะโครงการบริหารความเส่ียง
ที่ส าคญัอยา่งนอ้ย  5  ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นการทะเลาะววิาท  ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสงัคม  
ดา้นการพนนัและการมัว่สุมโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผูเ้รียน ผูป้กครอง  มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดย
ส านกักิจการนกัศึกษา 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการ C-Tech อุ่นใจไร้ Risk   การประชุมผูป้กครอง  โครงการจลาจรสดใสลด
อุบติัเหตุ  โครงการป้องกนัภยัจากสารเสพติดและตรวจสุขภาพในสถานศึกษา  
 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฎนบัตน 

1. 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงที่ส าคญั
อยา่งนอ้ย        5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพ
ติด ดา้นสงัคม ดา้นการพนนัและการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง 

 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  
5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น  

 
จากตาราาพบศ่า  
            ระดบัคุณภาพในการปฏิบตัิงาน  จ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบตัิตามประเด็น  
(1) (2) (3) (4) และ(5) 

5 

ดี 
ปฏิบตัิตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ(4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 1 
 



80 
 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ด าเนินการจดัระบบดูแลผูเ้รียนโดยมีกิจกรรม
ปฐมนิเทศ  การแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผูป้กครอง  ส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน  
และมีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียง  ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยศูนยใ์หค้  าปรึกษา  ส านกักิจการนกัศึกษา 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา  การประชุมผูป้กครอง  โครงการพฒันาจิตเปล่ียนวถีิ
ชีวติ และโครงการ C-Tech อุ่นใจไร้ Risk   
ผลการด าเนนนนการ 

หวัขอ้ ประเด็นพจิารณา การปฏิบตัิ 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน  

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจดัให้ผูเ้รียนพบครูที่ปรึกษาอยา่ง
นอ้ย  สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

1  คร้ัง/สปัดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพือ่ร่วมกนัดูแลผูเ้รียน  

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน
อยา่งนอ้ย  ร้อยละ 10   ของจ านวนผูเ้รียนที่ร้องขอ 

 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ  
 
จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพจิารณา  จ  านวน  5  ขอ้    
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถาน กึกาาและ     
                 การใช้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝก กาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดจ้ดัหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบตัิการ โรงฝึกงาน   ที่
มุ่งเนน้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน   ดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการใช้
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ            โรงฝึกงาน  เพือ่น ามาใชใ้นการพฒันา ปรับปรุง เพิม่เติมใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด   ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายวศิวกรรม 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือมีการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์จากอาคารเรียน  หอ้งเรียน อาคารประกอบ โรง
ฝึกงาน  หอ้งปฏิบติัการ  แต่งตั้งผูดู้แลประจ าหอ้ง  ส ารวจความพงึพอใจการใชห้อ้ง  รวมทั้งมีการบริหาร
จดัการให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ใหม้ากที่สุด 

  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม
และภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที่ หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานศูนยว์ทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
3. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์

ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานที่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผูเ้รียน 

 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพงึพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51  – 5.00 ค่าเฉล่ีย   3.53 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ  

จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ และมีผลการประเมินตามประเด็นการ
พจิารณาขอ้  4  มีค่าเฉล่ีย  3.53   
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา   มีการจดัหา  การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละ
คอมพวิเตอร์  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษา มีการประเมินความพงึพอใจ และน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยงานพสัดุ ฝ่ายการเงินและบญัชี  
ส านกัอ านวยการ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือมีการจดัสรรงบประมาณเพือ่จดัซ้ือวสัดุฝึกตามที่ผูส้อนไดก้ าหนดไวใ้นแผนการ
จดัการเรียนรู้   โครงการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน จดัหา-ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่ม)ี 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ

คอมพวิเตอร์ 
มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 

ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร์ โดยครูและบุคลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผูเ้รียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพงึพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 ค่าเฉล่ีย  3.95 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 

 
จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ และมีผลการประเมินตามประเด็นการ
พจิารณาขอ้  4  มีค่าเฉล่ีย  3.95   
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที ่ 3   ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทาาการ กึกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา ด าเนินการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา
ในดา้นวชิาการ วชิาชีพ และจรรยาบรรณ  จดัหาทุนการศึกษา  ส่งเสริมใหมี้โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ  
ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายบุคลากรส านกับริหารทรัพยากรบุคคล 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ  โครงการพฒันา
สวสัดิการใหก้บัครูและเจา้หนา้ที่  จดักิจกรรมทศันศึกษาดูงาน  นวตักรรมและงานวจิยัครู   

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการ
ฝึกอบรมดา้นวชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

ร้อยละ 78 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บ
ทุนการศึกษา ทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ร้อยละ 0 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องคก์รภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ร้อยละ 0 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการ
พฒันาคุณภาพชีวติที่เหมาะสม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

ร้อยละ 80 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองคก์รภายนอกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

ร้อยละ 8.5 

 
จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน 3  ขอ้  
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัพอใช ้
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคลอ้ง
กบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของวทิยาลยัฯ  ในดา้นวสัดุฝึก  อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการ
สอน  การบริการวชิาการและวชิาชีพ  การส่งเสริม  สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดั
ประกวด  จดัแสดงโครงงานส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์ หรือด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายการเงินและบญัชี   ส านกัอ านวยการ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมสู่สากล  โครงการบริการวชิาการ วิชาชีพสู่
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  โครงการพฒันาจิตเปล่ียนวถีิชีวติ  โครงการ 1 นวตักรรม  1  สาขาวชิา   
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา 
าบด าเนนนนการ 

 

าบ
รายจ่าย 

 

ร้อยละ 
 

การ
ปฏนบัตน 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

25,261,085.27 

2,569,809 10.20  

2 

สถานศึกษามีรายไดห้รือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียน
การสอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของค่าวสัดุ
ฝึก 

  

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และ
ส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

959174 3.79  

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและ
ด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ

1,610,635 6.37  
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งานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  ของ
งบด าเนินการ 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

1,263,100 5.02  

 
จากตาราาพบศ่า  

1. รายการค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอน  ร้อยละ  10.20  ของ
งบด าเนินการ   

2.  รายไดห้รือมีมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียนการสอน               
ร้อยละ 0  ของงบด าเนินการ 

3. รายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพ  ร้อยละ  3.79  ของ
งบด าเนินการ   

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ ร้อยละ  6.37   ของงบด าเนินการ   

5. รายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ร้อยละ  5.02   ของงบด าเนินการ   

สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดี 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีศ กึกาากับเนครือข่ายทั้าใน

ประเนทึ 
และหรือต่าาประเนทึ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา   มีการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา

กบัเครือข่าย ในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ สถานประกอบการ  งบประมาณ  วสัดุ 
อุปกรณ์   ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยงานทวภิาคี  ส านกัวชิาการ  

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการสานสมัพนัธชุ์มชน  โครงการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้
อ 

ประเนด็นการพนจารณา 
การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา
กบัเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ 
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ 90 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษากบัสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 20 แห่ง 

29  แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

ฯลฯ เพือ่ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ 
8 รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพือ่การปรับปรุง 

 

จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้  
สรุปผลการประเนมนน       อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 



90 
 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่  3 

ตัศบ่าช้ี เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอาการ
ด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 

ตัศบ่าช้ีที่ 3.1  ระดบั
คุณภาพในการ
ปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ีที่ 3.2  ระดบั
คุณภาพในการจดัท า
แผนการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ(1)-(5) 
- ดี  ปฏิบตัิ(1)-(4) 
- พอใช ้ปฏิบตัิ(1)-(3) 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ(1)-(2) 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ(1) 
 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ีที่ 3.3    
ระดบัคุณภาพใน
การพฒันา
สถานศึกษาตามอตั
ลกัษณ์ 

- ดีมาก ปฏิบตัิ(1)-(5) 
- ดี  ปฏิบตัิ(1)-(4) 
- พอใช ้ปฏิบตัิ(1)-(3) 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ(1)-(2) 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ(1) 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ีที่   3.4    
ระดบัคุณภาพใน
การบริหารงานและ
ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ี 3.5 ระดบั
คุณภาพในการ
บริหารจดัการระบบ
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 
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ตัศบ่าช้ี เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอาการ
ด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 

ตัศบ่าช้ีที่ 3.6  ระดบั
คุณภาพในการ
บริหารความเส่ียง 

- ดีมาก ปฏิบตัิ(1)-(5) 
- ดี  ปฏิบตัิ(1)-(4) 
- พอใช ้ปฏิบตัิ(1)-(3) 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ(1)-(2) 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ(1) 
 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ี   3.7  ระดบั
คุณภาพในการ
จดัระบบดูแลผูเ้รียน 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 
 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ี  3.8  ระดบั
คุณภาพในการ
พฒันาและดูแสภาพ
แวดลอ้มและภมิู
ทศัน์ขอสถานศึกษา
และการใชอ้าคาร
เรียนหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบตัิการ โรง
ฝึกงาน ศูนยว์ทิย
บริการ  

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ีที่ 3.9  ระดบั
คุณภาพในการ
บริหารจดัการวสัดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
และคอมพวิเตอร์ 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 
 
 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 
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ตัศบ่าช้ี เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอาการ
ด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 

ตัศบ่าช้ีที่ 3.10  
ระดบัคุณภาพใน
การพฒันาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 

        ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 3(พอใช)้ 

ตัศบ่าช้ี 3.11 ระดบั
คุณภาพในการ
บริหารงานการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 

ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 4(ดี) 

ตัศบ่าช้ี 3.12 
ระดบัคุณภาพใน
การระดทรัพยากร 
ในการจดัการ
อาชีวศึกษากบั
เครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4 ขอ้ 
- พอใช ้ปฏิบตัิ  3 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2 ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 

ปฏิบตัิ 5 ขอ้ 5(ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่  3 4.75 (ดีมาก) 
 
สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตรฐานที่  3  ปีการ กึกาา  2555   จ านศน   12  ตัศบ่าช้ี  
คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 



94 
 

 

มาตรฐานที่ 4  การบรนการศนชาการและศนชาชีพ 
ตัศบ่าช้ีที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนชาการและศนชาชีพ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการบริหารจดัการ  การบริการวิชาการและ
วชิาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย ผูเ้รียนทุกสาขางาน  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  ส านกัวชิาการ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการบริการวชิาการ วชิาชีพสู่ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  โครงการ C-Tech 
Exhibition’2012 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหทุ้กสาขางานด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี  5 กิจกรรม 
3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วม

โครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ  83.75 

4. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

ร้อยละ  88.28 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย                      
3.51 – 5.00 

ค่าเฉล่ีย  4.25 

จากตารางพบวา่     สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ จ านวน 5  ขอ้ 
สรุปผลการประเมิน   อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่  4 

 

ตัศบ่าช้ี ค่าคะแนน ผลสัมฤทธน์ ผลการประเนมนน 

4.1ระดับคุณภาพใน
การบรนหารจัดการการ
บรนการศนชาการและ
ศนชาชีพ 

- ดีมาก  ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 
- ดี  ปฏิบตัิ  4  ขอ้ 
- พอใช ้ ปฏิบตัิ  3  ขอ้ 
- ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ 2 ขอ้ 
-ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติั 1 ขอ้ 

ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่ 4   5 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4  ปีการศึกษา  2555    จ  านวน  1  ตวับ่งช้ี 
คะแนน  4.51 -5.00  ประเมินอยูใ่นระดบั  ดีมาก 
คะแนน  3.51 -4.50  ประเมินอยูใ่นระดบั  ดี 
คะแนน  2.51-3.50  ประเมินอยูใ่นระดบั  พอใช ้
คะแนน  1.51 -2.50  ประเมินอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน  1.00 -1.50  ประเมินอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาฐ์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าช้ีที่  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาฐ์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอา

ผู้เนรียน 
ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการส่งเสริม  สนบัสนุนให้ผูเ้รียนระดบัชั้น 
ปวช.3 และระดบั ปวส.2  จดัท าโครงการส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยั  ตามรายวชิาโครงการ  
และอ่ืนๆ  และจดัใหมี้การประกวด  แสดง  และเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ใน
ระดบัต่างๆ ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  ส านกัวชิาการ 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ คือ โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพสู่สากล    โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ ์
นวตักรรมสู่สากล    โครงการส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์   กิจกรรมงานสปัดาห์ทาง
วทิยาศาสตร์  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช.3 และระดบัชั้น ปวส. 2 จดัท า
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑเ์ฉล่ีย ระดบัชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดบัชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน 
: 1 ช้ิน 

 

3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ  50 

4. สถานศึกษาไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ  80 

5.  สถานศึกษาด าเนินการใหโ้ครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ร้อยละ  100 

 
จากตารางพบวา่    สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเมิน  อยูใ่นระดบัดีมาก 



97 

 

 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาฐ์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าช้ี 5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาฐ์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัย
ขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
  วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท านวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยั  และจดัใหมี้การประกวด  จดัแสดงและเผยแพร่งาน  รวมทั้ง
การน าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมแสดง  แข่งขนั  และไดรั้บรางวลัหรือ
น าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัต่างๆ   ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยงานวจิยั  ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  

             วทิยาลยัฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือส่งเสริมพฒันาทกัษะการวจิยั  นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ ์ เผยแพร่ผลงานวจิยั  
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ มีการพจิารณาจดัสรรงบประมาณส าหรับการจดัท าการวจิยัของสถานศึกษา 
โครงการ  1 นวตักรรม  1 สาขาวชิา   วทิยาลยัจดัการเผยแพร่ข่างสารเก่ียวกบัการสร้างและพฒันา
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐง์านวิจยั  และโครงงานดว้ยวธีิการ และช่องทางที่หลากหลาย  เช่นอินเทอร์เน็ต  
เอกสาร  นิทรรศการ  ประชุม  สมัมนาวชิาการ การน าเสนอผลงาน  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดั

แสดง นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน จดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

 

3 สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
หรืองานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ  100 

4 สถานศึกษาไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ  50 

5 สถานศึกษาด าเนินการให ้นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บ
รางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

ร้อยละ  5.8 

 
จากตารางพบวา่    สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
สรุปผลการประเมิน  อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่  5 

 

ตัศบ่าช้ี เนกณฑ์การตัดสนน ผลสัมฤทธน์ขอา 
การด าเนนนนาาน 

ผลการ 
ประเนมนน 

ตัศบ่าช้ีที่  5.1 ระดับคุณภาพในการ 
บรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาฐ์ 
 าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอา 
ผู้เนรียน 
 

ดีมาก ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 
ดี ปฏิบตัิ  4  ขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิ  3  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ 1  
ขอ้ 

ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 5 (ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ีที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการ
บรนหารจัดการนศัตกรรม  
สน่าประดนาฐ์  าานสร้าาสรรค์  หรือ
าานศนจัยขอาครู 

ดีมาก ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 
ดี ปฏิบตัิ  4  ขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิ  3  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบตัิ 1  
ขอ้ 

ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่ 5   5 (ดีมาก) 

 
สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่    5   ปีการศึกษา  2555  จ  านวน  2  ตวับ่งช้ี 
คะแนน 4.51 - 5   ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมอืาไทยและพลโลก 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในดา้นการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  และส่งเสริมกีฬาและ
นนัทนาการ 
 

ตัศบ่าช้ี 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักชาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประชาธนปไตยอันมพีระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา นึลปะ 
ศัฒนธรรม 
  ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา    ด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รียน
ทุกคนเขา้ร่วมโครงการ  กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย   ซ่ึง
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส านกักิจการนกัศึกษา 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือโครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  โครงการพฒันาจิตเปล่ียนวถีิชีวติ
สู่ชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาต่อเน่ืองทั้งปีการศึกษา  ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมต่างๆ ภายใน
วทิยาลยัเช่น การยิม้ การไหว ้ทกัทาย สวสัดีและขอบคุณ  สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของชมรม  มีกิจกรรมที่สร้างระบบวนิยัใหก้บัผูเ้รียน 

 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่นอ้ย
กวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม  
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โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพือ่น าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 

 
 จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
 สรุปผลการประเนมนน    อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมอืาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าช้ี 6.2    ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์สน่าแศดล้อม 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
  วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ไดด้ าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รียน
ทุกคนเขา้ร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครู และบุคลากรทุกฝ่าย   ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายกิจกรรม
นกัศึกษา   ส านกักิจการนกัศึกษา 

 วทิยาลยัฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือ มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ,  โครงการ C-Tech สะอาด     
กิจกรรม  Big Cleaning Day     และชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   
ผลการด าเนนนนการ 

หวัขอ้ ประเด็นการพจิารณา การปฏิบตัิ 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม    ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผูเ้รียน เพือ่น าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
 สรุปผลการประเนมนน    อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมอืาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าช้ี 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกฬีาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา    ด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รียน
ทุกคนเขา้ร่วมโครงการ  กิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
/ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ส านกักิจการ
นกัศึกษา 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือ ส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการประเภทต่างๆ ใหส้ามารถด าเนินงานตามเป้าหมายได้
อยา่งมีคุณภาพ  จดัท ากิจกรรมเพือ่การส่งเสริมสุขภาพทุกปีการศึกษา  โครงการกีฬาสีสู่ความเป็นเลิศ   
แข่งขนักีฬาวนัครู  และโครงการตรวจสุขภาพนกัศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวทิยาลยั 
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ไม่นอ้ย

กวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 
 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ดา้นการ
กีฬาและนนัทนาการ 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้
ร่วมโครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการ
กีฬาและนนัทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
เพือ่น าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
 สรุปผลการประเนมนน    อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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มาตรฐานที่  6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมอืาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัชญาขอาเนึราฐกนจพอเนพยีา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแ้ก่ครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รียนทุกคน  เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหาร
จดัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  ผูเ้รียนทุกคนมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดย
ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ส านกักิจการนกัศึกษา  

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือทกุโครงการ  กิจกรรม แผนงานของวทิยาลยัอาศยัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใหแ้ก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผูเ้รียน 

 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน เพือ่น าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 
– 5.00 

 

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
 สรุปผลการประเนมนน    อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่  6 
 

ตัศบ่าช้ี เนกณฑ์การตัดสนน ผลสัมฤทธน์ขอา 
การด าเนนนนาาน 

ผลการ 
ประเนมนน 

ตัศบ่าช้ี 6.1     ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักชาตน 
เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประชาธนปไตย
อันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  
และท านุบ ารุาึาสนา นึลปะ 
ศัฒนธรรม 

ดีมาก ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 
ดี ปฏิบตัิ  4  ขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิ  3  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุงด่วนปฏิบตัิ 1  ขอ้ 

ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 

 
 
 

5 (ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ี 6.2    ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์
สน่าแศดล้อม 

 

ดีมาก ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 
ดี ปฏิบตัิ  4  ขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิ  3  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุงด่วนปฏิบตัิ  1  ขอ้ 

ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 

 
 
5 (ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ี 6.3    ระดับคุณภาพในการ
ส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

ดีมาก ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 
ดี ปฏิบตัิ  4  ขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิ  3  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุงด่วนปฏิบตัิ  1  ขอ้ 

ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 

 
 

5 (ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัชญาขอา
เนึราฐกนจพอเนพียา 
 

ดีมาก ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 
ดี ปฏิบตัิ  4  ขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิ  3  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  2  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุงด่วนปฏิบตัิ  1  ขอ้ 

ปฏิบตัิ  5  ขอ้ 

 
 
5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่ 6   5 
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สรุปผลการประเนมนน  มาตรฐานที่ 6  ปีการ กึกาา  2555  จ านศน  4  ตัศบ่าช้ี 
คะแนน 4.51 – 5.00   ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50   ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา   จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

เพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษา  ประกอบดว้ยการประเมินภายใน  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  
หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

วทิยาลยัฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวทิยาลยั  มีการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โครงการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายใน   
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏิบตัิ 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท าแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2 สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
3 สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจดัใหมี้การประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4 สถานศึกษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
5 สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดบัคุณภาพ  จ  านวน  5  ขอ้ 
 สรุปผลการประเนมนน    อยูใ่นระดบัดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบตัิตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบตัิตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบตัิตามประเด็น (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิตามประเด็น และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบตัิตามประเด็น (1) 1 
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มาตรฐานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการ กึกาา 
ตัศบ่าช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตรฐานการอาชีศ กึกาา พ.ึ.2555 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ ์ นครราชสีมา  มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาอาชี

ศึกษา พ.ศ. 2555  ส่วนที่ 1  การจดัการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  35 ตวับ่งช้ี  และแสดงถึงคุณภาพของ
การด าเนินงานในแต่ละตวับ่งช้ี  โดยมีผลการตดัสินของตวับ่งช้ีไดต้ามเกณฑสู์งสุดในระดบั 5 คะแนน    
ดีมาก 

วทิยาลยัฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด  าเนินการเพือ่น าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือ มีรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และ
สาธารณชน  น าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง  แลพะจดัท าแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
โครงการพฒันาคุณภาพตามกระบวนการPDCA  มาตรฐานการศึกษาสู่สากล 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที่  1  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตรฐานการอาชีศ กึกาา พ.ึ. 2555  ปีการ กึกาา  2555 

มาตรฐาน ตัศบ่าช้ี ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช้ 
(3) 

ต้อา
ปรับปรุา 

(2) 

ต้อาปรับปรุา 
เนร่าด่ศน 
(1) 

1) ด้านการ
เนรียนและ
ผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา
อาชีศ กึกาา 

1.1      
1.2      
1.3      
1.4      
1.5      
1.6      
1.7      
1.8      
1.9      

2) ด้าน
หลักสูตรและ
การจัดการ
เนรียนการ
สอน 

2.1      
2.2      
2.3      
2.4      
2.5      



114 

 

 

 

มาตรฐาน ตัศบ่าช้ี ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุา
เนร่าด่ศน 

3) ด้านการ
บรนหารจัดการ
อาชีศ กึกาา 

3.1      
3.2      
3.3      
3.4      
3.5      
3.6      
3.7      
3.8      
3.9      
3.10      
3.11      
3.12      

4) ด้านการ
บรนการศนชาการ
ศนชาชีพ 

4.1      

5) ด้าน
นศัตกรรม 
สน่าประดนาฐ์ 
าานสร้าาสรรค์
หรือาานศนจัย 

5.1      
5.2      

6) ด้านการ
ปลูกฝัา
จนตส านกกและ
เนสรนมสร้าาคศาม
เนป็นพลเนมือา
ไทยและพลโลก 

6.1      

6.2      

6.3      

6.4      
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7)ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การ กึกาา 

7.1      

7.2      

รศมจ านศนตัศบ่าช้ีแต่ละ
ระดับ 

27 5 1 1  

รศมทั้า 7 มาตรฐานมีตัศ
บ่าช้ีระดับด ามากจ านศน  

27  ตัศบ่าช้ี 

คะแนนที่ได้ 4 
  
    รวมตวับ่งช้ีที่มีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน  ดีมาก   จ านวน  28   ตวับ่งช้ี   
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตวับ่งช้ี และไม่มีตวับ่งช้ีใดอยูใ่นเกณฑ์

ตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 29 ตวับ่งช้ี 4 
พอใช ้ 18 – 23 ตวับ่งช้ี 3 

ตอ้งปรับปรุง 12 – 17 ตวับ่งช้ี 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ 12 ตวับ่งช้ี 1 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที่  7 

 

ตัศบ่าช้ี เนกณฑ์การตัดสนน ผลสัมฤทธน์ขอา 
การด าเนนนนาาน 

ผลการ 
ประเนมนน 

ตัศบ่าช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 
 

ดีมาก ปฏิบตัิ  1-5  ขอ้ 
ดี ปฏิบตัิ 1- 4  ขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิ  1-3  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบตัิ  1-2  ขอ้ 
ตอ้งปรับปรุงด่วนปฏิบตัิ 1  ขอ้ 

ปฏิบตัิ 1- 5  ขอ้ 

 
 
5 (ดีมาก) 

ตัศบ่าช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายใน
การด าเนนนนาานตามมาตรฐานการ
อาชีศ กึกาา พ.ึ.2555 

-ดีมาก  30-34 ตวับ่งช้ี และไม่มี
ตวับ่งช้ีใดอยูใ่นเกณฑต์อ้ง
ปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 
-ดี 24 – 29 ตวับ่งช้ี 
-พอใช ้ 18 – 23 ตวับ่งช้ี 
-ตอ้งปรับปรุง 12 – 17 ตวับ่งช้ี 
-ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ต  ่ากวา่ 
12 ตวับ่งช้ี 

28 ตวับ่งช้ี 

 
 
 
 

4(ดี) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตรฐานที ่ 7  
 

สรุปผลการประเนมนน  มาตรฐานที่  7  ปีการ กึกาา  2555  จ านศน  2  ตัศบ่าช้ี 
คะแนน 4.51 – 5.00  ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.51 – 2.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50  ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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บทที่ 4 

สรุปและแนศทาาการพฒันาสถาน กึกาาในอนาคต 

สรุปผลการประเนมนนคุณภาพและมาตรฐาน 

 ผลการประเนมนนคุณภาพภายในสถาน กึกาาประจ าปีการ กึกาา 2555 สรุปได้ดาันี ้

1. สรุปผลการประเนมนนคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา   2555 

มาตรฐาน/ตัศบ่าช้ี 
ผลการประเนมนน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  
ตวับ่งช้ีที่ 1.1  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 
ขึ้นไป 

 
5 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 1.2   ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้รียน 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 1.3   ร้อยละของผูเ้รียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ 1.4   ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นการอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัชาติขึ้นไป 

4 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นการอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัชาติขึ้นไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

4 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 1.6   ร้อยละของผูเ้รียนที่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

  

ตวับ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 2 ตอ้งปรับปรุง 
ตวับ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ไดง้านท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

4 ดี 

ตวับ่งช้ีที่ 1.9  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือผูรั้บบริการที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตรฐานที่ 1 34  
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มาตรฐาน/ตัศบ่าช้ี 
ผลการประเนมนน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนเนฉลี่ย 4.25  

มาตรฐานที่ 2 
ตวับ่งช้ีที่ 2.1   ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐาน 
สมรรถนะรายวชิาที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถาน 
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 
5 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 2.2  ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 2.3 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ 2.4  ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนรายวชิา 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 2.5  ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 
ผลรศมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  

คะแนนเนฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 
ตวับ่งช้ีที่ 3.1  ระดบัคุณภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 
5 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 3.2  ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ 3.3   ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ 3.4  ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 3.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 3.6   ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ 3.7   ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ 3.8  ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์
ขอสถานศึกษาและการใชอ้าคารเรียนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ โรงฝึกงาน 
ศูนยว์ทิยบริการ 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 3.9   ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
และคอมพวิเตอร์ 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 3.10  ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 พอใช ้
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มาตรฐาน/ตัศบ่าช้ี 
ผลการประเนมนน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตวับ่งช้ีที่ 3.11   ระดบัคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 4 ดี 
ตวับ่งช้ีที่ 3.12   ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากร 

ในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตรฐานที่ 3 57  

คะแนนเนฉลี่ย 4.75 ดี 

มาตรฐานที่ 4 
ตวับ่งช้ีที่ 4.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและ
วชิาชีพ 

 
5 

 
ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเนฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 
ตวับ่งช้ีที่ 5.1    ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยัของผูเ้รียน 

 
5 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 5.2     ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 

งานสร้างสรรค ์ หรืองานวจิยัของครู 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตรฐานที่ 5 10  

คะแนนเนฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 
ตวับ่งช้ีที่ 6.1ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

 
5 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 6.2  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 6.3 ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ 5 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ 6.4 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  
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มาตรฐาน/ตัศบ่าช้ี 
ผลการประเนมนน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนเนฉลี่ย 5.00  

มาตรฐานที่ 7 
ตวับ่งช้ีที่ 7.1  ระดบัคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

 
5 

 
ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ 7.2  ระดบัคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

4 ดี 

ผลรศมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเนฉลี่ย 4.50  

คะแนนเนฉลี่ยรศมทั้า  7  มาตรฐาน 4.78  

  

 

 
 2. จุดเนด่นและจุดที่ต้อาพัฒนา 

    2.1. จุดเด่น (ภาพรวมของสถานศึกษาที่สนบัสนุนใหผ้ลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีไดร้ะดบั
คุณภาพดีขึ้นไป) 

มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาชีศ กึกาา   
ตวับ่งช้ีที่ 1.1. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตวับ่งช้ีที่ 1.2. ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีมี่ต่อคุณภาพของผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีที่ 1.3. ร้อยละของผูเ้รียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีที่ 1.9  ระดบัความพงึพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรั้บบริการที่   
มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

เนกณฑ์ผ่านการประเนมนนคุณภาพภายในโดยสถาน กึกาา 
1. แต่ละตวับ่งช้ีไดค้ะแนนตามเกณฑก์ารตดัสินไม่ต ่ากวา่ 3 
คะแนน    

   ใช่   ไม่ใช่ 

2. แต่ละมาตรฐานไดค้ะแนนเฉล่ียจากทุกตวับ่งช้ีตามเกณฑ ์  
    การตดัสินไม่ต ่ากวา่ 3.50 คะแนน 

  ใช่                      ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเนมนนคุณภาพภายในในภาพรศม    ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
    ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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มาตรฐานที่   2   หลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาชีศ กึกาา 
ตวับ่งช้ีที่  2.1 ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาที่สอดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
ตวับ่งช้ีที่  2.2 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา 
ตวับ่งช้ีที่  2.3 ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
ตวับ่งช้ีที่  2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
ตวับ่งช้ีที่  2.5 ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 

มาตรฐานที่   3   ด้านการบรนหารจัดการอาชีศ กึกาา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.1 ระดบัคุณภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั 
ตวับ่งช้ีที่ 3.2 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.3 ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
ตวับ่งช้ีที่ 3.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.6 ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
ตวับ่งช้ีที่ 3.7 ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีที่ 3.8 ระดบัคุณภาพในการพฒันา และดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการ

ใชอ้าคารสถานที่ หอ้งเรียนหอ้งปฏิบตัิการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ 
ตวับ่งช้ีที่ 3.9 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร์ 
ตวับ่งช้ีที่ 3.12 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศ

และ หรือต่างประเทศ 
มาตรฐานที่   4   ด้านการบรนการศนชาการและศนชาชีพ 

ตวับ่งช้ีที่ 4.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
มาตรฐานที่   5   ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาฐ์  าานสร้าาสรรค์  หรือการศนจัย 

ตวับ่งช้ีที่ 5.1 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยัของ
ผูเ้รียน 

ตวับ่งช้ีที่ 5.2 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวิจยัของ
ครู 

มาตรฐานที่   6   ด้านปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตวับ่งช้ีที่ 6.1 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม 

ตวับ่งช้ีที่ 6.2 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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ตวับ่งช้ีที่ 6.3 ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
ตวับ่งช้ีที่ 6.4 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

มาตรฐานที่   7   ประกันคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีที่ 7.1 ระดบัคุณภาพในระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 
      2.2. จุดที่ตอ้งพฒันา   (ภาพรวมของสถานศึกษาที่ท  าใหผ้ลการด าเนินงานแต่ละตวับ่งช้ีได้
ระดบัคุณภาพต ่ากวา่ดี) 
มาตรฐานที่  1  ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีที่ 1.4. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติขึ้นไป 
ตวับ่งช้ีที่ 1.5. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ

อาชีวศึกษา 
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติขึ้นไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
ตวับ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
มาตรฐานที่   3   ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
มาตรฐานที่   7   ประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีที่ 7.2 ระดบัคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  จ านวนตวับ่งช้ีที่ 
มีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุดในระดบั 4 คะแนน ดีมาก 
มาตรฐานและตวับ่งช้ีที่ด าเนินการไดใ้นระดบัพอใช ้   
มาตรฐานที่  3  ดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
ตวับ่งช้ีที่ 3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานและตวับ่งช้ีที่ด าเนินการไดใ้นระดบัตอ้งปรับปรุง    
มาตรฐานที่  1  ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตวับ่งช้ีที่ 1.7. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
 
แนศทาาการพัฒนาสถาน กึกาาในอนาคต  

      เพือ่ใหก้ารพฒันาการจดัการศึกษาในอนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ก าหนดแนวทาง 

การพฒันาสถานศึกษาในอนาคตที่ตอ้งแกไ้ขปัญหาจุดที่ตอ้งพฒันาและเสริมจุดเด่นใหดี้ยิง่ขึ้น ตงัต่อไปน้ี  
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1.  แผนพฒันาระบบการเรียนการสอน เพือ่แกไ้ขปัญหาตามตวับ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 

1.1  ครูที่ปรึกษาตอ้งติดตามดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
1.2  ครูผูส้อนตอ้งใชเ้ทคนิคการสอนที่หลากหลายเพือ่จูงใจใหน้กัศึกษาเรียนและติดตาม

นกัศึกษาที่ขาดเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
1.3  ฝ่ายวนิัยและความประพฤติตอ้งดูแลกฎระเบยีบการลา มาสาย  การขาดเรียน ของนกัศึกษา 

พร้อมทั้งแจง้ให้ผูป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ือง 
1.4  ฝ่ายวดัผลและประเมินผล ควรแจง้ผลการเรียนใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาและผูป้กครอง และ

ก าหนดวนัแกไ้ขผลการเรียนอยา่งชดัเจน  
2.  พฒันาระบบคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่แกไ้ขปัญหาตามตวับ่งช้ี 3.10  ระดบัคุณภาพ
ในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.1  จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัท าและพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ  
 2.2  ครูควรจดัใหมี้การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยเนน้ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน มาร่วมพฒันาผูเ้รียนเพิม่ขึ้น  
 2.3  ครูควรมีความรู้ความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 2.4  ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรตามนโยบายของวทิยาลยั 

 
คศามต้อาการสนับสนุนจากหน่ศยาานที่เนกีย่ศข้อา 
  1)  ความช่วยเหลือทางวชิาการในการพฒันาบุคลากรจากสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน  
  2)  การช่วยเหลือจากชุมชน สถานประกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัทาหลกัสูตร  
  3)  การช่วยเหลือดา้นทรัพยากรบุคคล หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาต่างประเทศ เพือ่รองรับการเขา้สู่
อาเซียน 
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