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  ตอนที่ 3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา 

 
มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลี่ยสะสม 2.00 ขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ  
               วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา  ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน  นักศึกษา  และผู้ปกครอง
ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร  ปวช. และ ปวส. ซึง่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายวัดผลประเมินผลและฝ่ายทะเบียน       

  ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผน และด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากท่ีสุด  ดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด 
การศึกษาและระบบวัดผลและประเมินผล 

2.  มีการจัดท าคู่มือนักศึกษา ซึ่งในคู่มือมีสิ่งทีน่ักศึกษา  และผู้ปกครองควรทราบ  รวมถึงเกณฑ์ 
การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย  โดยได้ใส่ไว้ในเว็บไซด์ของวิทยาลัย 

3. ให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ  และบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาค 
เรียน โดยได้จัดการเรียนการสอนแบบ SMART CLASSROOM   

4. ให้ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอน ใบงาน  ใบความรู้  E - LEARNING  และ E-TESTING 
5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีแบบประเมินอย่างชัดเจน  ประเมินการท างานกลุ่ม  
6. มีการนิเทศการเรียนการสอนครูทุกภาคเรียน โดยด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 

นิเทศการสอนประกอบด้วยวิชาการท้ังสามฝ่าย 
7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
8. มีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน มีคาบ 

กิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 
 
ผลการด าเนนนนการ 
ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ตามชั้นปี 
 
 
 
ตาราาท่ี 1   แสดงจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 



 

 

37 

 

ระดับ/ 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา/ 
สาขางาน 

ชั้น 
ปี จ า

นว
นผ

ู้เรีย
นท

ี่ลง
ทเ

บีย
นเ

รีย
นท

ั้งห
มด

 
  จ า

นว
นผ

ู้เรีย
นท

ี่ออ
ก

กล
าง

คัน
 

 จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นท
ี่เห

ลือ
 

   

ผลการเรยีน 
เฉลี่ยสะสม 
2.00 ข้ึนไป 

(1) (2) (3) 
(1) – (2) 

จ านวน 
(4) 

ร้อยละ 

ปศี. สาขาวิชาพณิชยกรรม 1 10 1 9 8 88.89 
ประเนภทศนีา  2 5 0 5 5 100.00 

 สาขางานการบัญชี 3 8 0 8 8 100.00 
  รวม 23 1 22 21 95.46 
 สาขาวิชาพณิชยกรรม 1 0 0 0 0 0 
  2 14 0 14 13 92.86 
 สาขางานคอมพิวเตอร์ 3 20 0 20 20 100.00 
  รวม 34 0 34 33 97.06 
 สาขาวิชาพณิชยกรรม 1 0 0 0 0 0 
  2 0 0 0 0 0 

 สาขางานธุรกิจพยาบาล 3 0 0 0 0 0 
  รวม 0 0 0 0 0 
 สาขาวิชาพณิชยกรรม 1 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 

 สาขางานภาษาต่างประเทศ 3 0 0 0 0 0 

  รวม 0 0 0 0 0 
 สาขาวิชาพณิชยกรรม 1 15 1 14 14 100.00 
  2 8 0 8 8 100.00 
 สาขางานธุรกิจค้าปลีก 3 1 0 1 1 100.00 
  รวม 24 1 23 23 100.00 
ประเนภทศนีา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

1 10 0 10 6 60.00 

  2 0 0 0 0 0 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0 0 0 0 0 

  รวม 10 0 10 6 60.00 
ประเนภทศนีา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ 1 15 0 15 11 73.33 
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ท่องเที่ยว 
  2 3 0 3 2 66.66 

 สาขางานการโรงแรม 3 11 0 11 11 100.00 
  รวม 29 0 29 24 82.75 
ประเนภทศนีา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 1 25 1 24 16 66.66 
  2 8 0 8 7 87.5 
 สาขางานยานยนต์ 3 16 0 16 16 100.00 
  รวม 49 1 48 39 81.25 
 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 1 19 0 19 16 84.21 
  2 11 0 11 10 90.90 
 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 3 14 0 14 13 92.85 
  รวม 44 0 44 39 88.63 
 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 1 0 0 0 0 0 
  2 0 0 0 0 0 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 0 0 0 0 
  รวม 0 0 0 0 0 

รศม ปศี. 213 6 210 183 87.14 
ปศส.        

ประเนภทศนีา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 19 0 19 18 94.74 
 สาขางานบัญชี 2 3 1 2 2 100.00 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 0 
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 7 0 7 7 100.00 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 0 
 สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 2 0 0 0 0 0 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 6 0 6 6 100.00 
 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 2 16 0 16 16 100.00 
 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 1 15 0 15 15 100.00 
 สาขางานเครื่องกล 2 12 0 12 12 100.00 
 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 1 7 0 7 7 100.00 
 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 2 0 0 0 0 0 
 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 1 0 0 0 0 0 
 สาขางานเทคโนโลยีคอมฯ 2 8 0 8 8 100.00 
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รศม ปศส. 93 1 92 91 98.92 
รศม ปศี. และ ปศส. 306 7 302 274 90.72 

 
 
จากตาราาพบศ่า 
 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2.00  ขึ้นไปตามชั้นปี  เฉลี่ยรวมทั้งระดับ  ปวช.  
และ  ปวส.  เท่ากับร้อยละ  90.72 
สรุปผลการประเนมนน  อยู่ในระดับ  ดีมาก 
  
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. เอกสารประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกรายวิชา 
2.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทุกสาขาวิชา 
3. จ านวนนักเรียน  นักศึกษาทุกชั้นปี  ทุกสาขาวิชา 
 
จุดเนด่น 

-วิทยาลัยมีระเบียบปฏิบัติ  ขั้นตอนการปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนักศึกษาอย่างชัดเจน 
 
จุดคศรพัฒนา 

- ศึกษาและวางแผนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
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มาตราานที่  1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ีุมีน  ที่มีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา  ไดวางแผนจัดส ารวจความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  มีคณะกรรมการด าเนินการจัดท าเครื่องมือส ารวจ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียน 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เก็บ
รวบรวมข้อมูล โดย ศูนยบ์ริการนักศึกษา 

 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยกิจกรรม / แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ   จัดสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ในโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ   โครงการ C-Tech  Mobile  โครงการ 
Learning Camp  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี  2  แสดงร้อยละของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนมีความพึงพอใจต่อ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มีก
าร

ปร
ะเ

มิน
คว

าม
พึง

พอ
ใจ

โด
ยก

 าห
นด

กล
ุ่ม

ตัว
อย

า่ง
 ส

ร้า
งเค

รื่อ
งม

ือเ
พื่อ

เก
็บข

้อม
ูล 

จ านวนที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถานประกอบการและ

บุคคลผู้รับบริการในชุมชนที่มีผล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย

3.51 – 5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการและ

บุคคลในชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

สถานประกอบการ ชุมชน 

 

สถานประกอบการ 

 

ชุมชน สถานประกอบการ ชุมชน 

มี =1 

ไม่มี =0 

1 1 1 1 1 1 

60 9 60 9 60 9 

รศม 67 67 3.85 
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จากตาราาพบศ่า 
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนรวม  
ทั้งระดับ  ปวช.  และ  ปวส. ที่ออกฝึกงานมีค่าคะแนนเท่ากับ   3.85 
 
สรุปผลการประเนมนน     อยู่ในระดับดี 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา   2558 

2. แบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาท้ังสามด้านของวิทยาลัย 
 
จุดเนด่น 

- สถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชน พึงพอใจในคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยทั้ง  3 ด้าน ใน
ระดับดี 
 

จุดคศรพัฒนา 
- เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยของนักศึกษาตามค่านิยม 12 ประการของไทย 
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มาตราานที ่1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนีาีีพ 
ศนธีด าเนนนนการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในรูปของ
คณะกรรมการ  มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  จัดประมวลผลและรวบรวมข้อมูล     โดยฝ่าย
วัดผลและประเมินผล  ส านักวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ  โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขนัทักษะวิชาชีพสู่สากล  การจัดท ามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
อาชีวศึกษา   
ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี  1.3   แสดงร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับ 
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/ 

สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบ       

ทุกรายศนีาตาม
โคราสร้าาหลักสูตร 

ผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์
การประเนมนน

มาตราานศนีาีีพ 

 
 

ร้อยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม 
-สาขางานการบัญชี 

 
8 

 
8 

 
100.00 

 -สาขางานคอมพิวเตอร์ 20 20 100.00 
 -สาขางานธุรกิจค้าปลีก 1 1 100.00 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

-สาขางานการโรงแรม 
 

11 
 

11 
 

100.00 
 ช่างอุตสาหกรรม 

-สาขางานยานยนต์ 
 

16 
 

16 
 

100.00 
 -สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 14 14 100.00 

รวม ปวช. 70 70 100.00 
ปวส. บริหารธุรกิจ    

 -สาขาวิชาการบัญชี 2 2 100.00 
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 100.00 
 -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 16 16 100.00 
 -สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 2 2 100.00 

 ช่างอุตสาหกรรม    
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-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 12 12 100.00 
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8 8 100.00 

รวม ปวส. 47 47 100.00 
รศมทั้าหมด 117 117 100.00 

จากตาราาพบศ่า  
       ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวช. จ านวน 70 คน   และ
ระดับ ปวส. จ านวน  47 คน   รวมเป็น  117  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 
สรุปผลการประเนมนน  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 

สรุปผลการประเนมนน  
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา  ปีการศึกษา  2558 
2. เอกสารประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
3. รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จุดเนด่น 
- ร้อยละ 100  ของนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จุดคศรพัฒนา 
- ส่งเสริมครูผู้สอนประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ   

มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
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ตัศบ่าีี้ท่ี 1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไป 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   ได้ด าเนินการจัดผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 โดยใช้

แบบทดสอบด้านอาชีวศึกษา(V-Net) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   วิทยาลัยฯ มีการ

ด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ คือ โครงการ 

เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ V-Net สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้ทุกสาขางาน  สาขาวิชา  จัดการเรียน

การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะในการปฎิบัติงานอย่างแท้จริง    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ

จัดท าสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  หรืองานวิจัย    จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่า

สม่ าเสมอ    สนับสนุนให้มีการจัดซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนที่มีระดับความก้าวหน้าทางการเรียนต่ า   และจัดแนะ

แนวการท าข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  แก่ผู้เรียนระดับ  ปวช.  3  และ  

ปวส.  2    ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายทะเบียน  ส านักวิชาการ 

 
ผลการด าเนนนนการ 
       ตาราาท่ี  4   แสดงผู้เรียนที่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา 
( V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ระดับ ปศี. 

 

สาขาศนีา/ 

สาขาาาน 

 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นท
ั้งห

มด
 

ศนีาคศามรู้พื้นาานทั่ศไป ศนีาคศามรู้ศนีาีีพพื้นาาน 
จ า

นว
นผ

ู้เรีย
นที่

มีผ
ล 

   
   

   
 ก

าร

ทด
สอ

บผ
่าน

 ท
ั้ง 2

 วิช
า 

ร้อยละ 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นท
ี่ลง

ทะ
เบ

ียน
เข

า้

ทด
สอ

บ 
จ า

นว
นผ

ู้เรีย
นท

ี่มีค
ะแ

นน
เฉ

ลีย่

จา
กก

าร
ทด

สอ
บท

าง
กา

รศึ
กษ

า

ระ
ดับ

ชา
ติข

ึ้นไ
ป ร้อยละ 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นที่
ลง

ทะ
เบ

ยีน
 

เข
้าท

ดส
อบ

 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

นที่
มีค

ะแ
นน

เฉ
ลี่ย

จา
กก

าร
ทด

สอ
บท

าง
กา

รศึ
กษ

า

ระ
ดับ

ชา
ติข

ึ้นไ
ป ร้อยละ 

พาณนียกรรม 29 29 17 58.62 29 21 72.42 10 34.49 

-สาขางานการบัญช ี 8 8 4 50.0 8 5 62.50 3 37.50 

-สาขางานคอมพิวเตอร ์ 20 20 13 65.0 20 16 80.00 7 35.00 

-สาขางานธุรกิจ
สถานพยาบาลพยาบาล 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-สาขางานธุรกิจค้าปลีก 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

อุตสาหกรรมการ 11 11 6 54.54 11 10 90.91 6 54.55 
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ท่อาเนท่ียศ 
-สาขางานการโรงแรม 11 11 6 54.54 11 10 90.91 6 54.55 

ี่าาอุตสาหกรรม 30 30 5 16.66 30 13 43.33 5 16.67 

-สาขางานยานยนต ์ 16 16 1 6.25 16 4 25.00 1 6.25 

-สาขางานช่างไฟฟ้า
ก าลัง 

14 14 4 28.57 14 9 64.28 4 28.58 

-สาขางานช่าง

อิเล็กทรอนิกส ์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รศมทั้าหมด 70 70 28 40.0 70 44 62.86 21 30.00 

 

ระดับ ปศส. 

สาขาศนีา/สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด 

สมรรถนะพื้นาานประยุกต์/สมรรถนะเนพื่อการเนรียนรู้ 

 

จ านวนผู้เรียนท่ี

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนท่ีมีตั้งแต่

คะแนนเฉลีย่ระดับชาติ     

ขึ้นไปจากการทดสอบทาง

การศึกษา 

ร้อยละ 

บรนหารธุรกนจ 27 27 20 74.08 

- สาขาวิชาการบัญชี 2 2 2 100 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 3 42.86 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 16 16 13 81.25 

- สาขาวิชาธุรกิจพยาบาล 2 2 2 100 

ี่าาอุตสาหกรรม 19 19 7 36.85 

-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 12 12 2 16.67 

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 0 

-สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7 7 5 71.43 

รศมทั้าหมด 46 46 27 58.70 

 
 
จากตาราาพบศ่า 
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 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา            
(V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปรวมทั้งระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ  30.00    และ  ระดับ ปวส.  
คิดเป็น ร้อยละ  58.70  รวมทั้งระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.   คิดเป็นร้อยละ  44.35 
 
สูตร   ร้อยละจากประเนด็นพนจารณา x 5    =   44.35 x 5    =  4.44 
                             50                              50 
 
สรุปผลการประเนมนน อยู่ในระดับ  ดี 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55  - 64.99   4 
พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.    รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี 
2.    รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา 
 
จุดเนด่น 

- วิทยาลัยเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับ ปวช..3  และระดับ ปวส.2 เพื่อรับการทดสอบทาง 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดคศรพัฒนา 

- พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในรายวิชาต่างๆ 
- ก าหนดช่วงเวลาการติว V – Net ให้เหมาะสม 
- แทรกแนวข้อสอบ V-net  ในรายวิชาตางๆ  เช่น  แบบทดสอบ   ใบงาน  

 
 
มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
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ตัศบ่าีี้ท่ี 1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนที่มีคะแนนเนฉลี่ยจากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้าน
อาีีศึกกาา (V-NET)  ตั้าแต่ค่าเนฉลี่ยระดับีาตนขก้นไปในกลุ่มศนีาภาาาอัากฤา 
 ศนธีด าเนนนนการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้ด าเนินการจัดผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 โดยใช้
แบบทดสอบด้านอาชีวศึกษา(V-Net)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายทะเบียน  ส านักวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ คือ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ  V-Net สู่ความเป็นเลิศ  
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี  5   ผลการสอบ V-NET  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ปวช. และ ปวส.  

ระดับ 
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จ านวน 

ผู้เรียน 

ทัง้หมด 

จ านวนผู้เรียน 

ที่ลงทะเบียน 

เข้าทดสอบ 

กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้เรียน 

ที่มีคะแนนเฉลี่ย

จากการทดสอบ

ทางการศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 

ปศี. พาณนียกรรม 29 29 23 79.31 

 -สาขางานการบัญชี 8 8 6 75.00 

 -สาขางานคอมพิวเตอร์ 20 20 16 80.00 

 -สาขางานธุรกิจค้าปลีก 1 1 1 100.00 

 อุตสาหกรรมการท่อาเนที่ยศ 11 11 10 90.90 

 -สาขางานการโรงแรม 11 11 10 90.90 

ปศี. ี่าาอุตสาหกรรม 30 30 14 46.67 

 -สาขางานยานยนต์ 16 16 6 37.40 

 -สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง 14 14 8 57.14 

 -สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 

รศม ปศี. 70 70 47 67.15 

ปศส. บรนหารธุรกนจ 26 26 24 92.30 

 -สาขาวิชาบัญชี 2 2 2 100 

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 5 71.42 
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 -สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ 

15 15 15 100 

 - สาขาวิชาธุรกิจพยาบาล 2 2 2 100 

ปศส. ี่าาอุตสาหกรรม 19 19 19 100 

 -สาขาวิชาเครื่องกล 12 12 12 100 

 -สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 0 0 0 0 

 -สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7 7 7 100 

รศม ปศส. 45 45 43 95.56 

รศมทั้าหมด 115 115 90 78.26 
 

จากตาราาพบศ่า 
         ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)  
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษทั้ง ระดับ  ปวช. คิดเป็นร้อยละ  67.15 และ ระดับ 
ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  95.56  รวมทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ  78.26 
 

สูตร   ร้อยละจากประเนด็นพนจารณา x 5    =   78.26 x 5    =  7.83 
                             50                              50 
 
สรุปผลการประเนมนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
 
 
 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
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1.    รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี 
2.    รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา 
 
จุดเนด่น 

- นักศึกษาระดับ ปวช..3  และระดับ ปวส.2  ได้รับการติว V-Net อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดคศรพัฒนา 

- พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 
- ก าหนดช่วงเวลาการติว V – Net ให้เหมาะสมและเข้มข้นมากขึ้น 
- แทรกแนวข้อสอบ V-net เก่าๆ ในใบงาน  แบบทดสอบต่างๆ ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 
ตัศบ่าี้ีที่  1.6 ร้อยละผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนีาีีพ หรือ 
หน่ศยาานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีีศึกกาารับรอา 
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ผลการด าเนนนนาาน 
                 ตารางที่  1.6  การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ระดับ 
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/ 

สาขาาาน 

 
จ านศน 

ผู้เนรียนทั้าหมด 

 

จ านศนผู้เนรียน 
ทีล่าทะเนบียน 

เนข้าสอบ 

 

จ านศน
ผู้สอบผ่าน

เนกณฑ์ 

 
 

ร้อยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม 
-สาขางานการบัญชี 

    

 -สาขางานคอมพิวเตอร์     
 -สาขางานธุรกิจค้าปลีก     
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

-สาขางานการโรงแรม 
    

 ช่างอุตสาหกรรม 
-สาขางานยานยนต์ 

    

 -สาขางานช่างไฟฟ้าก าลัง     
รวม ปวช.     

ปวส. บริหารธุรกิจ     
 -สาขาวิชาการบัญชี     
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
 -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     
 -สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล     

 ช่างอุตสาหกรรม 
-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

    

 -สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
รวม ปวส.     

รศมทั้าหมด     
หมายเนหตุ  ในกรณีที่ยังไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ต้องน ามาค านวณ 
มาตราานที ่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาา 

ตัศบ่าีี้ 1.7   ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาตามหลักสูตรเนทียบกับแรกเนข้า 
ศนธีด าเนนนนการ  
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   ได้ด าเนินการส ารวจจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน  
โดยการลาออก  และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  หรือในกรณีอ่ืน  เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน  โดยรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน  ส านักวิชาการ 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา    
 ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาท่ี  6   แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ระดับ 
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/สาขา

าาน 

จ านศนผู้เนรียน 

แรกเนข้า 

จ านศนผู้ส าเนร็จ

การึกกาา 
ร้อยละ 

ปวช. พาณิชยกรรม 

 -สาขางานบัญชี 9 7 77.77 

 -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 18 75.00 

 -สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 0 0 0 

 -สาขางานภาษาต่างประเทศ 0 0 0 

 -สาขางานธุรกิจค้าปลีก 11 1 9.09 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 -สาขางานการโรงแรมฯ 12 11 91.66 

 ช่างอุตสาหกรรม 

 -สาขางานยานยนต์ 27 16 59.25 

 -สาขางานไฟฟ้าก าลัง 21 12 57.14 

 -สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 

รศม ปศี. 104 65 62.50 

ปวส. บริหารธุรกิจ 

 -สาขาวิชาการบัญชี 0 0 0 

 -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 9 75.00 

 -สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 10 2 20.00 

 -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 21 15 71.42 

 ช่างอุตสาหกรรม 

 -สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 16 12 75.00 
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 -สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 0 0 0 

 -สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์ 8 7 87.50 

รศม ปศส. 67 45 67.16 

รศมทั้าหมด 171 110 64.32 

จากตาราาพบศ่า 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  คิดเป็นร้อยละ  64.32 
สรุปผลการประเนมนน อยู่ในระดับ  พอใช้ 

 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าท้ังหลักสูตร 11 สาขาวิชา 
2.  รายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร  11 สาขาวิชา 
จุดเนด่น 

- อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกๆ เรื่อง 
 

จุดคศรพัฒนา 
- ก าหนดมาตรการป้องกันการลาออกกลางคันของนักศึกษาและผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด ให้มีน้อยลง 
 

มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการึกกาาที่ได้าานท า หรอืประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3 พอใช้ 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้ด าเนินการติดตามผลการได้งานท าประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 1 ปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  มีการด าเนินการหลากหลายรูปแบบ  
อาทิ  การติดตามทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์  ทางสื่อออนไลน์  แจ้งข้อมูลเพื่อนต่อเพ่ือน  และการจัดงาน
ชมรมศิษย์เก่า  มีการใช้แบบส ารวจ  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยฝ่ายทะเบียน  ส านักวิชาการ 
สาขาวิชาต่างๆ  และศูนย์ให้ค าปรึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาให้ได้มากท่ีสุด 

วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือกิจกรรมแนะแนวอาชีพหรือศึกษาต่อ  โครงการปัจฉิมนิเทศ  และการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผลการด าเนนนนการ 

ตาราาท่ี 1.8  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ระดับ 

ประเภทวิชา/

สาขาวิชา/สาขา

งาน 

จ า
นว

นผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศึ
กษ

า ผู้ได้งานท า

ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

ผู้ศึกษาต่อภายใน 

1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า

ประกอบอาชีพ

และศึกษาต่อ 

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

ปวช. 

พาณิชยกรรม 

สาขางานการ

บัญชี 

14 2 14.28 0 0 11 78.57 13 92.85 

สาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

19 2 10.52 0 0 10 52.63 12 63.15 

สาขางานธุรกิจ

สถานพยาบาล 

4 0 0 0 0 4 100.00 4 100.00 

สาขางาน

ภาษาต่างประเทศ 

8 1 12.50 0 0 7 87.50 8 100.00 

สาขางานธุรกิจ 

ค้าปลีก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

 

สาขางานการ

โรงแรม 

6 

 

 

0 0 0 0 4 66.66 4 66.66 

ช่าง

อุตสาหกรรม 

สาขางานยานยนต์ 13 1 7.69 0 0 10 76.92 11 84.61 

 สาขางานช่าง 6 2 33.33 2 33.33 1 16.66 5 83.33 
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ไฟฟ้าก าลัง 

 สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 

17 1 5.88 1 5.88 13 76.47 15 88.23 

รศม ปศี. 87 9 10.34 3 3.44 60 68.96 72 82.75 

ปวส.

บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการ

บัญชี 

18 5 27.77 0  10 55.55 15 83.33 

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ฯ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ 

7 3 42.85 2 28.57 2 28.57 7 100 

ช่าง

อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิค

ยานยนต์ 

11 6 54.54 3 27.27 1 9.09 10 90.91 

สาขาวิชา

เครื่องกลไฟฟ้า 

15 10 66.66 0 0 2 13.33 12 80.00 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รศม ปศส. 51 24 47.05 5 9.80 15 29.41 44 86.27 

รศมทั้าหมด 138 33 23.91 8 5.79 75 54.34 116 84.05 

จากตาราาพบศ่า 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีการศึกษา  

2557   จ านวน    138  คน   

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี  และผู้ที่มีงานท าอยู่

แล้ว  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  116 คน  คิดเป็นร้อยละ  84.05 

 
สรุปผลการประเนมนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 

 
 
 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  แบบส ารวจการได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.  ข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช.  และ ปวส. 
3.  รายงานผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ  ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ 
จุดเนด่น 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทุกสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ และจากสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานที่เข้ารับท างาน 

จุดคศรพัฒนา 
1.  ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท า และมีรายได้ระหว่างเรียนมากขึ้น 
2. จัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้ครบทุกสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือ
ผู้รับบรนการ 
ที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
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         ศนธีด าเนนนนการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้วางแผนการจัดส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  มีคณะกรรมการด าเนินการจัดท าเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ  3  
ด้าน ได้แก่  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  และด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยศูนย์ประสาน
หน่วยงานและการฝึกงาน  ส านักวิชาการ 

วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ  โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ   การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  
 
ผลสัมฤทธน์    

ตาราาท่ี 1 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถานึกกาา หรื อ

ผู้รับบรนการที่มีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการึกกาา 
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จ านวนที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถานประกอบการ

สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย

3.51 – 5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ

สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผล

การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

      

    รศม 
74 10 9 74 9 9 16 9 9 

      4.18 

จากตาราาพบศ่า 
 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา  ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มีค่าคะแนนเท่ากับ  4.18    
 
 
 
 
สรุปผลการประเนมนน อยู่ในระดับดีมาก 

 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 



 

 

57 

 

 

 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1)และมีผลตาม (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
  1. รายงานการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 

ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
จุดเนด่น 

- สถานประกอบการ หน่วยงาน  สถานศึกษา และผู้รับบริการทึ่ประเมินยอมรับในคุณภาพของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
จุดคศรพัฒนา 

- ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้รับบริการ 
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทาลัยให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  1 

 

มาตราาน ค่าคะแนน ผลสัมฤทธน์ขอา
การด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 

5 ดีมาก 
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ตั ว บ่ งชี้ ที่  1.1. ร้ อ ย ล ะข อ ง
ผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99 
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ  90.72 5 (ดมีาก) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2. ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
ห น่ ว ย ง าน  ชุ ม ช น  ที่ มี ต่ อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ระดับความพึง
พอใจ   3.85 

5 (ดมีาก) 

ตั ว บ่ งชี้ ที่  1.3. ร้ อ ย ล ะข อ ง
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99 
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ 100 5  (ดีมาก) 

ตั ว บ่ งชี้ ที่  1.4. ร้ อ ย ล ะข อ ง
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา 
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55-64.99 
- พอใช้ 45-64.99 
- ต้องปรับปรุง 35-44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <35 

ค่าคะแนน 
4.44 

4 (ดี) 

ตั ว บ่ งชี้ ที่  1.5. ร้ อ ย ล ะข อ ง
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา 
(V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้น ไปในกลุ่ มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ขึ้นไป 
- ดี 55-64.99 
- พอใช้ 45-64.99 
-ต้องปรับปรุง 35-44.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <35 

ค่าคะแนน 
7.83 

5  (ดีมาก) 

มาตราาน ค่าคะแนน ผลสัมฤทธน์ฯ ผลการประเนมนน 
ตั ว บ่ งชี้ ที่  1.6. ร้ อ ย ล ะข อ ง
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบัน

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99 

ไม่รับการประเมิน ไม่รับการ
ประเมิน 
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คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ตั ว บ่ งชี้ ที่  1.7. ร้ อ ย ล ะข อ ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99 
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ 64.32    3 (พอใช้) 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1.8 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

- ดีมาก 80 ขึ้นไป 
- ดี 70-79.99 
- พอใช้ 60-69.99 
- ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <50 

ร้อยละ 84.05 5 (ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) และมีผล (5) 
- ดี ปฏิบัติ (1) และมีผล (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) และมีผล (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ระดับความพึง
พอใจ  4.18 

5  (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตราานที่  1 4.63 
 

สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตรฐานที่  1  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  8  ตัวบ่งชี้   
โดยปีการศึกษา 2558   ไม่ประเมิน  1 ตัว (ตัวบ่งชี้ที่  1.6)  
คะแนน 4.51 – 5.00     ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50      ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50     ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50     ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50     ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
จุดเนด่น 

1. วิทยาลัยให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง  3  ด้านอย่างต่อเนื่อง 
2. วิทยาลัยมีระบบติดตามช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
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3. สถานประกอบการ หน่วยงาน  สถานศึกษา และผู้รับบริการทึ่ประเมินยอมรับในคุณภาพของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกๆ เรื่อง 
 
 
จุดที่คศรพัฒนา 

1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
2.  ส่งเสริมผู้เรียนมาเรียน ทันเวลาสม่ าเสมอ  ไม่ลาออกกลางคัน และตั้งใจเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใี้และพัฒนาหลักสูตราานสมรรถนะรายศนีาที่สอดคล้อากับ 
คศามต้อาการขอาสถานประกอบการหรือประีาคมอาเนซียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนและท้องถิ่น  และให้นักศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตรครบถ้วนตาม
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โครงสร้างหลักสูตร  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มีการ
ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ โดยสาขาวิชา  รวบรวมข้อมูลโดยส านักวิชาการ 
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยกิจกรรม / แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือเน้นฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี  วิทยาลัยฯ ได้จัดแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามสถาน
ประกอบการต่างๆ  นอกจากนั้นจะติดตามดูแลให้ครูผู้สอนปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ  และโครงการนิเทศการสอนและการตรวจติดตามแบบมืออาชีพ  โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ระดับคุณภาพ การปฎิบัติ 

1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 

3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร  
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร  
5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ(1)-(4) 

ไม่เกิน 3 ปีไปใช้อย่างน้อยร้อยละ50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ  87 

 
จากตาราาพบศ่า 
 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตาม ข้อ  1  และมีผลตามข้อ  5  
ร้อยละ  87 
 
 
 
 
สรุปผลการประเนมนน  
 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

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

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  สนับสนุน สง่เสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชา  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจากสถานประกอบการ  ผู้สอนมีการจัดท าแผนการ
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จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและฐานสมรรถนะ เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียนและมีการประเมินสภาพจริง  มีการตรวจสอบและ
ควบคุมกระบวนการ  โดยสาขาวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส านักวิชาการ 3 ฝ่าย  คือ ฝ่ายบริหารธุรกิจ  
ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  และฝ่ายการศึกษาท่ัวไป   
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ระดับคุณภาพ การปฎนบัตน 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 

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

 

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

 

4. สถานศกึษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวน
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 

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

ร้อยละ 100 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา 
 
จากตาราาพบศ่า 
 สถานศึกษาจัดให้สาขางาน  สาขาวิชา  ด าเนินการตามข้อ  1  และมีผลตามข้อ  5  ร้อยละ  100 
 
 
 
สรุปผลการประเนมนน  
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเดน็(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1.  ตารางสอน 
2.  มอบหมายการสอนแต่ละสาขาวิชา 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชา 

 
จุดเนด่น 

- แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 
จุดคศรพัฒนา 
- 
 

 
 
 
 
 
 
มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  สนับสนุน   ได้ด าเนินการให้ผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา
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การคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 12 ประการ   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  ให้ผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้มีการนิเทศการเรียนการสอน  และให้ผู้สอนท า
บันทึกหลังการสอน  และน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  และผลการนิเทศไป
จัดท าวิจัย  และน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน หรือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลโดยส านักวิชาการ 3 ฝ่าย  คือ ฝ่ายบริหารธุรกิจ  ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  และฝ่ายการศึกษาทั่วไป   
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ คือ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โครงการนิเทศการสอนและการติดตาม
อย่างมืออาชีพ  และโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้   

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่
สอน 

ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

ร้อยละ 100 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละ
คนท าบันทึกหลักการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน 

ร้อยละ  100 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่สอน 

 
จ านวน  90

รายวิชา 
5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาที่สอน 
จ านวน  90

รายวิชา 
 
 
 
จากตาราาพบศ่า 
 สถานศึกษาจัดให้สาขางาน  สาขาวิชา  ด าเนินการตามข้อ  1  และมีผลตามข้อ  5  ร้อยละ  100 
 
สรุปผลการประเนมนน  
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 12 ประการ   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
2. แบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน   
3. บันทึกหลังการสอน   
4. ท าวิจัยในชั้นเรียน   
จุดเนด่น 
     -    ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 12 ประการ   คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้มีการนิเทศการ
เรียนการสอน  และให้ผู้สอนท าบันทึกหลังการสอน  และน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  และผลการนิเทศไปจัดท าวิจัย  และน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
จุดคศรพัฒนา 

- ครูผู้สอบยังไม่ได้ท าวิจัยในชั้นเรียน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคน ก าหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการ
วัดผลประเมินผล  ตามแผนการจัดการเรียนรู้  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม  ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล  และน าผลไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่ส านัก
วิชาการ 
 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือโครงการนิเทศการสอนและการติดตามอย่างมืออาชีพ  โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้  
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอน 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน 

 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

 

จากตาราาพบศ่า 
 สถานศึกษาจัดให้สาขางาน  สาขาวิชา  ด าเนินการตามข้อ  1  และมีผลตามข้อ  5  ร้อยละ  100 
สรุปผลการประเนมนน อยู่ในระดับ  ดีมาก 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการวัดผลประเมินผล   
2. แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม   

จุดเนด่น 
- แผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายทุกกรายวิชา 

จุดคศรพัฒนา 
-  
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มาตราานที่  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา   
ตัศบ่าีี้ท่ี  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกาาน 
 ศนธีด าเนนนนการ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการคัดเลือกสถานประกอบการ  หน่วยง่านและ
ท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร  มีการปฐมนิเทศก่อนการออกฝึกงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อม  คู่มือการฝึกงาน  มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการ
วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  มีการสัมมนาการฝึกงาน ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลโดยศูนย์ประสานหน่วยงานและการฝึกงานนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพ คือ โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน การสัมมนาการฝึกงาน   โครงการนิเทศการสอนและการ
ติดตามอย่างมืออาชีพ   
 
 ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือ

ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 
 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการใน

สถานประกอบการ หน่วยงาน 
 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพ่ือน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

 

 
จากตาราาพบศ่า 
 สถานศึกษาจัดให้สาขางาน  สาขาวิชา  ด าเนินการตามข้อ  1  และมีผลตามข้อ  5  ร้อยละ  100 
 
สรุปผลการประเนมนน  

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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 เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. การคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
2. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
3. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ หน่วยงาน 

      4. สัมมนาการฝึกงานร่วมสถานประกอบการ   
จุดเนด่น 

-  มีการคัดเลือกสถานประกอบการ  ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร นิเทศและสัมมนากับ
สถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
จุดคศรพัฒนา 

-
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  2 
มาตราาน เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอา 

การด าเนนนนาาน 
ผลการ
ประเนมนน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ 
และพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะรายวิชาที่ 
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสถาน 
ประกอบการหรือประชาคม 
อาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ(1)-(5) 
- ดี  ปฏิบัติ(1)-(4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ(1)-(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(1)-(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ(1) 

ปฏิบัติ(1)-(5) 
 

5(ดีมาก) 

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ(1)และมีผล(5) 
- ดี  ปฏิบัติ(1)และมีผล(4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ(1)และมีผล(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(1)และมีผล(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ(1) 

ปฏิบัติ (1) และ 
มีผล (5) 

 

5(ดีมาก) 

2.3  ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5(ดีมาก) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5(ดีมาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 
 

5(ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตาม มาตราานที่  2  5.00  
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สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตราานที่  2   ปีการึกกาา  2558  จ านศน  5 ตัศบ่าี้ี   
คะแนน 4.51 – 5.00     ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50      ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50     ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50     ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50     ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
จุดเนด่น 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

2. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 12 ประการ   คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้มีการนิเทศการ
เรียนการสอน  และให้ผู้สอนท าบันทึกหลังการสอน  และน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย  และผลการนิเทศไปจัดท าวิจัย  และน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

3. มีการคัดเลือกสถานประกอบการ  ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร นิเทศและสัมมนากับ 
สถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดที่คศรพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
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ตัศบ่าีี้ท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา 
ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551และกฎกระทรวง  โดยมีการเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา  และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    ซ่ึง
รวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายธุรการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติของ
คณะกรรมการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 
ผลการด าเนนนนการ 

 
จากตาราาพบศ่า  
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวิทยาลัยมีการปฏิบัติจ านวน  5  ข้อ 
 
 
 
 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00  

ค่าเฉลี่ย 4.61 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
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สรุปผลการประเนมนน        
 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. แบบประเมินระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา   
 
จุดเนด่น 

-  ด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 
จุดคศรพัฒนา 
- 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา  
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียน  ชุมชน สถานประกอบการ  และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มีการด าเนินการตามแผน  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยงานแผน  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิทยาลัยฯ  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียน  ชุมชน สถานประกอบการ  และน าแผน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ก าหนดไว้
ในแผนปฎิบัติงานประจ าปีไปด าเนินการโดยให้ครู และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประสานความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ให้เข่ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ ตามจุดเน้น 
จุดเด่น เป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก 
 
ผลการด าเนนนนการ 

ที ่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 

 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุง 
 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
จากตาราาพบศ่า  
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวิทยาลัยมีการปฏิบัติจ านวน  5  ข้อ 
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สรุปผลการประเนมนน        
 
 
 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
จุดเนด่น 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย 

 
จุดคศรพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.3    ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามอัต
ลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วม
ของครู  บุคลากรทุกฝ่าย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยงานแผน           ฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือมีการก าหนดอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีแผนงาน  โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ  
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  
 
จากตาราาพบศ่า  
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวิทยาลัยมีการปฏิบัติจ านวน  5  ข้อ 
 
สรุปผลการประเนมนน        
 
 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนงาน 
2. โครงการ 
 
จุดเนด่น 
1.แผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
จุดคศรพัฒนา 
- 
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มาตราานที่  3     ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี   3.4    ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถานึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีผู้บริหารที่บริหารงานตามหลักการบริหาร มี
ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และมีการประเมินผลการบริหารงานโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา   ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย  ฝ่ายบุคลากร ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือมีผู้บริหารที่บริหารงานตามหลักการบริหาร มีภาวะ
ผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง มีการประชุมครูและบุคลากร อย่างน้อยเดือนละครั้ง  มีการประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา การปฎนบัตน 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้น

สังกัด 
 

2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

12 ครั้ง 

3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา   
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

2 ครั้ง 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

ค่าเฉลี่ย  
3.83 

 

จากตาราาพบศ่า  
        สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา จ านวน  5  ข้อ  การประเมินผลการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  หรือวิทยาลัย  และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย   3.83 
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สรุปผลการประเนมนน        

 
 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.   รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
2.   การประชุมผู้ปกครอง 
 
จุดเนด่น 

- มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา   อย่างน้อยภาคเรียน                

ละ 1 ครั้ง 
 

จุดคศรพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน  9  ประเภท ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปข้อมูลนักศึกษา  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  ข้อมูล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลพื้นฐานจังหวัด  โดยมี
ข้อมูลครบถ้วนสามารถเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย 
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศได้   ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สานสนเทศ 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือมีการจัดระบบสารสนเทศ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการ
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่
เสมอ  มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศใน
สถานศึกษา โครงการการจัดการความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถ และการอบรมบุคลากร  

ผลการด าเนนนนการ 
ที ่ ประเนด็นการพนจารณา การปฎนบัตน 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่

ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ค่าเฉลี่ย 
3.68 

จากตาราาพบศ่า 
          สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  จ านวน   5  ข้อ  ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ย  3.68  
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สรุปผลการประเนมนน   อยู่ในระดับดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

จุดเนด่น 
1. มีฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดคศรพัฒนา 
- 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนสี่ยา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  จัดท าแผนงาน แลพะโครงการบริหารความเสี่ยงที่
ส าคัญอย่างน้อย  5  ด้าน  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านการทะเลาะวิวาท  ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม  
ด้านการพนันและการมั่วสุมโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ผู้ปกครอง  มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย
ส านักกิจการนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ   โครงการ C-Tech อุ่นใจไร้ Risk    การประชุมผู้ปกครอง    โครงการป้องกันภัยจากสารเสพ
ติด  ตรวจสุขภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมจราจรสดใสลดอุบัติเหตุ 
 
ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฎนบัตน 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญ
อย่างน้อย        5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพ
ติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ  
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน  

 
จากตาราาพบศ่า  
            ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน  จ านวน  5  ข้อ 
 
สรุปผลการประเนมนน        

 
 
 

 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

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

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยง  

 
จุดเนด่น 

- สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 
 
จุดคศรพัฒนา 

- มีระบบติดตามช่วยเหลือเพ่ือลดความเสี่ยง 
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ด าเนินการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีกิจกรรม
ปฐมนิเทศ  การแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  
และมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ให้ค าปรึกษา  ส านักกิจการนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  การประชุมผู้ปกครอง  และโครงการ C-Tech อุ่นใจ ไร้ Risk   
ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน  

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา              
อย่างน้อย  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

1  ครั้ง/สัปดาห์ 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน  

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
น้อย  ร้อยละ 10   ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ  

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  
 
จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  จ านวน  5  ข้อ    
สรุปผลการประเนมนน        

 
เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
2. สมุดบันทึกโฮมรูม               

 
จุดเนด่น 

- มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 

 
จุดคศรพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่   3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึน์ขอาสถานึกกาาและ     
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                 การใี้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝึกาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  
ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้จัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน       ที่
มุ่งเน้นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล    การ
ใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายวิศวกรรมและบริการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือ  มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน  
ห้องเรียน อาคารประกอบ โรงฝึกงาน  ห้องปฏิบัติการ  แต่งตั้งผู้ดูแลประจ าห้อง  ส ารวจความพึงพอใจการ
ใช้ห้อง  รวมทั้งมีการบริหารจัดการให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 

  
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51  – 5.00 ค่าเฉลี่ย   3.57 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ  

จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ และมีผลการประเมินตามประเด็น
การพิจารณาข้อ  4  มีค่าเฉลี่ย  3.78  
 
 
 
สรุปผลการประเนมนน       อยู่ในระดับดีมาก 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
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5 ดีมาก 

 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 
จุดเนด่น 

- มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

 
จุดคศรพัฒนา 

-   
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มาตราานที่ 3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี  3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   มีการจัดหา  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์             
และคอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจ และน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยงานพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชี  
ส านักอ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือ  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึกตาม             
ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้   โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน                    
จัดหา-ซ่อมแซมครุภัณฑ์  

 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย  3.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ย  3.58 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 

จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ และมีผลการประเมินตามประเด็น
การพิจารณาข้อ  4  มีค่าเฉลี่ย  3.58   
 
สรุปผลการประเนมนน        

 
 
 

 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 
จุดเนด่น 

-  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 
จุดคศรพัฒนา 
-  
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มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีีท้ี่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทาาการึกกาา 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ  จัดหาทุนการศึกษา  ส่งเสริมให้มีโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ  
ซึ่งรวบรวมข้อมูล โดยฝ่ายบุคลากรส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการทีด่ าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  โครงการพัฒนาสวัสดิการให้กับครูและเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน  นวัตกรรมและ
งานวิจัยครู   

 
ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 90 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 7 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 15 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 85 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ 20 

 

จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน 5  ข้อ  
 
สรุปผลการประเนมนน       อยู่ในระดับดีมาก 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.   แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ   
2.   
 
จุดเนด่น 

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ  มากกว่า 
50 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  
 
จุดคศรพัฒนา 

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 

5 ดีมาก 
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มาตราานที่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัศบ่าีี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 
 ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยฯ  ในด้านวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการและวิชาชีพ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  
จัดแสดงโครงงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรือด าเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ปลูก ฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายการเงินและบัญชี   ส านัก
อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่สากล  
โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  โครงการพัฒนาจิตเปลี่ยนวิถีชีวิต  โครงการ 1 
นวัตกรรม  1  สาขาวิชา   
 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา 
าบด าเนนนนการ 

 
าบรายจ่าย 

 
ร้อยละ 

 
การ

ปฏนบัตน 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

22,219,672.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,299,736 10.35  

2 

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุ
ฝึก 

  

3 

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

688,809 3.10  

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ
ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

1,364,287 6.14  
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งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของ
งบด าเนินการ 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

1,379,841 6.21  

 
จากตาราาพบศ่า  

1. รายการค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ  10.35  ของ
งบด าเนินการ   

2.  รายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต  ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน               
ร้อยละ 0  ของงบด าเนินการ 

3. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ร้อยละ  3.10  ของ
งบด าเนินการ   

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ร้อยละ  6.14   ของงบด าเนินการ   

5. รายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ร้อยละ  6.21  ของงบด าเนินการ   

 
สรุปผลการประเนมนน        

 
 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 



 

 

95 

 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
- งบรายรับรายจ่ายประจ าปี 

 
จุดเนด่น 

1. ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่  3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
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ตัศบ่าีี้ท่ี  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาีีศึกกาากับเนครือข่ายทั้าใน 
ประเนทึและหรือต่าาประเนทึ 

ศนธีด าเนนนนการ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครือข่าย ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ 
อุปกรณ์   ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยงานทวิภาคี  ส านักวิชาการ  

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ  

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ร้อยละ 90 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

45 แห่ง 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ 
ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

8 รายการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

เพ่ือการปรับปรุง 

 

จากตาราาพบศ่า  
              สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ  
สรุปผลการประเนมนน        

 
 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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ดีมาก ปฏิบัติตามประเดน็  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แบบสรุปการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษของแต่ละสาขา 

 
จุดเนด่น 

1. สถานประกอบการร่วมจัดการเรียนรู้มากกว่า  45 แห่ง 
 
จุดคศรพัฒนา 
    1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
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ตัศบ่าีี้ เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอาการ
ด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 

ตัศบ่าีี้ท่ี 3.1  
ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ท่ี 3.2  
ระดับคุณภาพในการ
จัดท าแผนการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ(1)-(5) 
- ดี  ปฏิบัติ(1)-(4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ(1)-(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(1)-(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ(1) 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ท่ี 3.3  
ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ(1)-(5) 
- ดี  ปฏิบัติ(1)-(4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ(1)-(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(1)-(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ(1) 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ท่ี   3.4    
ระดับคุณภาพในการ
บริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ 3.5 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดมีาก) 

ตัศบ่าีี้ เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอาการ
ด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 

ตัศบ่าีี้ท่ี 3.6  - ดีมาก ปฏิบัติ(1)-(5) ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 
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ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง 

- ดี  ปฏิบัติ(1)-(4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ(1)-(3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ(1)-(2) 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ(1) 
 

ตัศบ่าีี้   3.7  
ระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้  3.8  ระดับ
คุณภาพในการ
พัฒนาและดูแสภาพ
แวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ขอสถานศึกษา
และการใช้อาคาร
เรียนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ  

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ท่ี 3.9  
ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 
 
 
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ เนกณฑ์การประเนมนน ผลสัมฤทธน์ขอาการ
ด าเนนนนาาน 

ผลการประเนมนน 
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ตัศบ่าีี้ท่ี 3.10  
ระดับคุณภาพในการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ 3.11 ระดับ
คุณภาพในการ
บริหารงานการเงิน
และงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  4 ข้อ 4(ดี) 

ตัศบ่าีี้ 3.12 
ระดับคุณภาพในการ
ระดมทรัพยากร 
ในการจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ  3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5(ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  3 4.92 (ดมีาก) 
 
สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ  มาตราานที่ 3 ปีการึกกาา  2558   จ านศน   12  ตัศบ่าี้ี  
คะแนน 4.51 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50 ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
จุดเนด่น 



 

 

101 

 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย 

2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานประกอบการร่วมจัดการเรียนรู้มากกว่า  45 แห่ง 

 
จุดที่คศรพัฒนา 
1. 
2. 
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มาตราานที่ 4  การบรนการศนีาการและศนีาีีพ 
ตัศบ่าีี้ท่ี 4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนีาการและศนีาีีพ 

ศนธีด าเนนนนการ  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการบริหารจัดการ  การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียนทุกสาขางาน  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยฝ่าย
ช่างอุตสาหกรรม  ส านักวิชาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ คือ โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  
(C-Tech Mobile)    โครงการ C-Tech Exhibition’2015 
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 5 กิจกรรม 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ  85 

4. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
ร้อยละ 85 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย                      

3.51 – 5.00 
ค่าเฉลี่ย  

4.40 

จากตาราาพบศ่า     สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ จ านวน 5  ข้อ 
 
สรุปผลการประเนมนน    
 
 
 
 
 
 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ตารางการออกให้บริการ C-Tech Mobile     
2.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
จุดเนด่น 

- ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกชั้นปีออกบริการ C-Tech Mobile    ทุกคน 
 
จุดคศรพัฒนา 

-  
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  4  การบรนการศนีาการและศนีาีีพ 

 
ตัศบ่าีี้ ค่าคะแนน ผลสัมฤทธน์ ผลการประเนมนน 

4.1  ระดับคุณภาพใน
การบรนหารจัดการการ
บรนการศนีาการและ
ศนีาีีพ 

- ดีมาก  ปฏิบัติ  5  ข้อ 
- ดี  ปฏิบัติ  4  ข้อ 
- พอใช้  ปฏิบัติ  3  ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 4   5.00 
 
สรุปผลการประเนมนนคุณภาพ มาตราานที่ 4  ปีการึกกาา  2558    จ านศน  1  ตัศบ่าีี้ 
คะแนน  4.51 -5.00  ประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 
คะแนน  3.51 -4.50  ประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
คะแนน  2.51-3.50  ประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้ 
คะแนน  1.51 -2.50  ประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน  1.00 -1.50  ประเมินอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
จุดเนด่น 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกชั้นปีออกบริการ C-Tech Mobile    ทุกคน 
 

 
จุดที่คศรพัฒนา 

-  
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอา 
ผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 
และระดับ ปวส.2  จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ตามรายวิชาโครงการ  และ
อ่ืนๆ  และจัดให้มีการประกวด  แสดง  และเผยแพร่ผลงาน  รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ต่างๆ ซึง่รวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  ส านักวิชาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ คือ โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสู่สากล    
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่สากล    โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์   
กิจกรรมงานสัปดาห์ทางวิทยาศาสตร์  
ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย 
ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

44 ชิ้น 

3. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 70 

4. สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า            

ร้อยละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 50 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย                  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 18 

จากตาราาพบศ่า    สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ 
 
สรุปผลการประเนมนน   

 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1.   ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของนักศึกษา   
 

 
จุดเนด่น 

- นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  ทุกคน 

 
จุดคศรพัฒนา 

-  
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มาตราานที่  5 ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าีี้ 5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือ
าานศนจัยขอาครู 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการส่งเสริมให้ครูจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  และจัดให้มีการประกวด  จัดแสดงและเผยแพร่งาน  รวมทั้งการน าไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง  แข่งขัน  และได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับต่างๆ   ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยงานวิจัย  ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือส่งเสริมพัฒนาทักษะการวิจัย  นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์  เผยแพร่ผลงานวิจัย  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
จัดท าการวิจัยของสถานศึกษา โครงการ  1 นวัตกรรม  1 สาขาวิชา   วิทยาลัยจัดการเผยแพร่ข่างสาร
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย  และโครงงานด้วยวิธีการ และช่องทางที่
หลากหลาย  เช่นอินเทอร์เน็ต  เอกสาร  นิทรรศการ  ประชุม  สัมมนาวิชาการ การน าเสนอผลงาน  
ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย 

 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

 

4 สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 13 

จากตาราาพบศ่า    สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ 
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สรุปผลการประเนมนน   
 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
  
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   
 
จุดเนด่น 

- ครูท าสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ทุกคน 
-  

 
จุดคศรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  5   
ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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ตัศบ่าีี้ เนกณฑ์การตัดสนน ผลสัมฤทธน์ขอา 
การด าเนนนนาาน 

ผลการ 
ประเนมนน 

ตัศบ่าีี้ท่ี  5.1 ระดับคุณภาพในการ 
บรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ 
 าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอา 
ผู้เนรียน 
 

ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ปฏิบัติ 1  
ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ท่ี 5.2  ระดับคุณภาพในการ
บรนหารจัดการนศัตกรรม  
สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือ
าานศนจัยขอาครู 

ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ 1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 5   5.00 
 
สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 5   ปีการึกกาา  2558  จ านศน  2  ตัศบ่าีี้ 
คะแนน 4.51 - 5  ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
จุดเนด่น 

1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย  ทุกคน 

2.  ครูท าสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ทุกคน 
 
จุดที่คศรพัฒนา 
- 
มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
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บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

ตัศบ่าีี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักีาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา ึนลปะ 
ศัฒนธรรม 
  ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา    ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย   ซ่ึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยส านักกิจการนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา    มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
โครงการพัฒนาจิตเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา  ส่งเสริมและ
สร้างวัฒนธรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยเช่น การยิ้ม การไหว้ ทักทาย สวัสดีและขอบคุณ  สนับสนุนให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชมรม  มีกิจกรรมที่สร้างระบบวินัยให้กับผู้เรียน 

 
ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
5 โครงการ กิจกรรม 

 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง  
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จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

3.95 

 
 จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ 
  
สรุปผลการประเนมนน     

 
 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
 
 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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1.กิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  5 
กิจกรรม  
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จุดเนด่น 

- นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ากิจกรรม 
 
จุดคศรพัฒนา 
- 
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มาตราานที่ 6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์สน่าแศดล้อม 

ศนธีด าเนนนนการ  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม  การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครู และบุคลากรทุกฝ่าย   ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา   ส านักกิจการนักศึกษา 

 วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่
มาตรฐานคุณภาพคือ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ,  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม และชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา การปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม  

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
4.10 

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ 
 
 สรุปผลการประเนมนน     

 
 
 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาใน

การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จุดเนด่น 

- นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ากิจกรรม 
 
จุดคศรพัฒนา 

-  
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มาตราานที่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา    ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ / 
กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา  ส านักกิจการ
นักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆ ให้สามารถด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมี
คุณภาพ  จัดท ากิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพทุกปีการศึกษา  โครงการกีฬาสีสู่ความเป็นเลิศ   แข่งขัน
กีฬาวันครู  และโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย 
 
ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 

1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม  

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ  

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

3.45 

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ 
 สรุปผลการประเนมนน     

 
 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

 
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1.  กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5  กิจกรรม 
2.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ใน
การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
 
จุดเนด่น 

- นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ากิจกรรม 
 
จุดคศรพัฒนา 
- 
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มาตราานที ่ 6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าีี้ท่ี 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพียา 

ศนธีด าเนนนนการ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  ให้ความรู้ความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียนทุกคน  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์  มีแผนงาน  โครงการในการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียนทุกคนมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่าย
กิจการนักศึกษา  ส านักกิจการนักศึกษา  

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือทุกโครงการ  กิจกรรม แผนงานของวิทยาลัยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏนบัตน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน 

 

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

เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 

– 5.00 
 

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ 
 สรุปผลการประเนมนน     

 
 
 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 



118 
 

 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  6 
ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
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ตัศบ่าีี้ เนกณฑ์การตัดสนน ผลสัมฤทธน์ขอา 

การด าเนนนนาาน 
ผลการ 
ประเนมนน 

ตัวบ่งชี้ 6.1     ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงด่วนปฏิบัติ 1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 

 
 
 

5 (ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ 6.2    ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงด่วนปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 

 
 
5 (ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ 6.3    ระดับคุณภาพในการ
ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงด่วนปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 

 
 

5 (ดีมาก) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงด่วนปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 

 
 
5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 6   5.00 
 
 
 
 
สรุปผลการประเนมนน  มาตราานที่ 6  ปีการึกกาา  2558     จ านศน  4  ตัศบ่าี้ี 
คะแนน 4.51 – 5.00   ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50   ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 



120 
 

 

คะแนน 2.51 – 3.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
จุดเนด่น 

1. นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ากิจกรรม 
2.  

จุดที่คศรพัฒนา 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตราานที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินภายใน  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน   
 

ผลการด าเนนนนการ 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา การปฏิบัติ 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

 
จากตาราาพบศ่า          สถานศึกษาด าเนินการตามระดับคุณภาพ  จ านวน  5  ข้อ 
 สรุปผลการประเนมนน    อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) (4) และ (5) 5 
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ดี ปฏิบัติตามประเด็น (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
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มาตราานที ่7  ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
ตัศบ่าีี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา พ.ึ.2555 

ศนธีด าเนนนนการ (แสดาให้เนห็นถกาคศามตระหนักและคศามพยายาม) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา  มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา               

อาชวีศึกษา พ.ศ. 2555  ส่วนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา  7  มาตรฐาน  35 ตัวบ่งชี้  และแสดงถึง
คุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 
คะแนน    ระดับดีมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา   มีการด าเนินงานโดยมีกิจกรรม/ แผนงาน / 
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพคือ มีรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และสาธารณชน  น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  และ         
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน 

ผลการด าเนนนนการ 
ตารางที่  1  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปีการศึกษา  2558 
 
 

มาตราาน 
 

ตัศบ่าีี้ 
ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใี้ 
(3) 

ต้อา
ปรับปรุา 

(2) 

ต้อา
ปรับปรุา 
เนร่าด่ศน 

(1) 

1) ด้านการ
เรียนและ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคณุภาพของผู้เรียน 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิา้นการอาชีวศึกษา (V-Net) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไป 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิา้นการอาชีวศึกษา (V-Net) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน้ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคณุวฒุิวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
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มาตราาน 

 
 

ตัศบ่าีี้ 

ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใี้ 
(3) 

ต้อา
ปรับปรุา 

(2) 

ต้อา
ปรับปรุา 
เนร่าด่ศน 

(1) 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ่ภายใน 1 ปี 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูร้ับบริการที่มีต่อคณุภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     

2) ด้าน
หลักสตูรและ
การจัดการ
เรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
ประกอบการหรือประชาคมอาเซยีน 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการจดัการ

เรียนรูร้ายวิชา 
     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรยีนการสอน
รายวิชา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน      
3) ด้านการ
บริหารจดัการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ ์

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง      
ตัวบ่งช้ีที่ 3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรยีน      
ตัวบ่งช้ีที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแสภาพ
แวดล้อมและภมูิทัศน์ขอสถานศึกษาและการใช้อาคารเรยีน
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ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.12   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร 

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

4) ด้านการ
บริการ
วิชาการ
วิชาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

     

5) ด้าน
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวิจัยของผู้เรียน 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู 
     

6) ด้านการ
ปลูกฝัง
จิตส านึกและ
เสรมิสร้าง
ความเป็น
พลเมืองไทย
และพลโลก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ

รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สง่เสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  และท านุ

บ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

7)ด้านการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคณุภาพ
ภายใน 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
     

รศมจ านศนตัศบ่าีี้แต่ละระดับ 31 2 1   
รศมทั้า 7 มาตราานมีตัศบ่าีี้ระดับดีมาก  จ านศน  31 ตัศบ่าีี้ 

คะแนนที่ได้ 5 
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    รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ระดับดี   จ านวน 31  ตัวบ่งชี้   
 

เนกณฑ์การตัดสนน 
ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5 

ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 – 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7   ด้านการประกันคุณภาพการึกกาา 
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ตัศบ่าีี้ เนกณฑ์การตัดสนน ผลสัมฤทธน์ขอา 
การด าเนนนนาาน 

ผลการ 
ประเนมนน 

ตัศบ่าีี้ท่ี 7.1  ระดับคุณภาพใน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ดีมาก ปฏิบัติ  1-5  ข้อ 
ดี ปฏิบัติ 1- 4  ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติ  1-3  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  1-2  ข้อ 
ต้องปรับปรุงด่วนปฏิบัติ 1  ข้อ 

ปฏิบัติ 1- 5  
ข้อ 

 
 

5 (ดีมาก) 

ตัศบ่าีี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพภายใน
การด าเนนนนาานตามมาตราานการ
อาีีศึกกาา พ.ึ.2555 

-ดีมาก  30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มี
ตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
-ดี 24 – 29 ตัวบ่งชี้ 
-พอใช้  18 – 23 ตัวบ่งชี้ 
-ต้องปรับปรุง 12 – 17 ตัวบ่งชี้ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ต่ ากว่า 
12 ตัวบ่งชี้ 

30 ตัวบ่งชี ้

 
 
 
 

5(ดี) 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที่  7 5.00 
 

สรุปผลการประเนมนน  มาตราานที่  7  ปีการึกกาา  2558     จ านศน  2  ตัศบ่าี้ี 
คะแนน 4.51 – 5.00  ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.51 - 4.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.51 – 3.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.50  ประเมินผลอยู่ในระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 

 

บทท่ี 4 

สรุปและแนศทาาการพัฒนาสถานึกกาาในอนาคต 
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สรุปผลการประเนมนนคุณภาพและมาตราาน 

 ผลการประเนมนนคุณภาพภายในสถานึกกาา  ปีการึกกาา 2558  สรุปได้ดัานี้ 

1. สรุปผลการประเนมนนคุณภาพตามมาตราาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา   2558 

มาตราาน/ตัศบ่าี้ี 
ผลการประเนมนน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตราานที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 3 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตราานที่ 1 37  

คะแนนเนฉลี่ย 4.63 ดี 

มาตราานที่ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
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มาตราาน/ตัศบ่าี้ี 
ผลการประเนมนน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตราานที่ 2 25  
คะแนนเนฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตราานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ขอ
สถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร 

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตราานที่ 3 59  

คะแนนเนฉลี่ย     4.92 ดี 

มาตราานที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
5 

 
ดีมาก 
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มาตราาน/ตัศบ่าี้ี 
ผลการประเนมนน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

ผลรศมคะแนนมาตราานที่ 4 5  
คะแนนเนฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตราานที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน

สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตราานที่ 5 10  
คะแนนเนฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตราานที่ 6 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตราานที่ 6 20  
คะแนนเนฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

มาตราานที่ 7 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2555 

5 ดีมาก 

ผลรศมคะแนนมาตราานที่ 7 10  
คะแนนเนฉลี่ย 5.00 ดมีาก 

คะแนนเนฉลี่ยรศมทั้า  7  มาตราาน 4.94  

  

เนกณฑ์ผ่านการประเนมนนคุณภาพภายในโดยสถานึกกาา 
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 2. จุดเนด่นและจุดที่ต้อาพัฒนา 
      2.1  จุดเนด่น (ภาพรศมขอาสถานึกกาาที่สนับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าีี้ได้ระดับ
คุณภาพดีขก้นไป) 

มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5  ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1ปี    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่   
มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
มาตราานที ่  2   หลักสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
มาตราานที่   3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. แต่ละตัวบ่งชี้ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน       ใช่   ไม่ใช่ 

2. แต่ละมาตรฐานได้คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์   
    การตัดสินไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน 

  ใช่                      ไม่ใช่ 

สรุปผลการประเนมนนคุณภาพภายในในภาพรศม    ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ 
ใช้อาคารสถานที ่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ 
และ หรือต่างประเทศ 
มาตราานที่   4   ด้านการบรนการศนีาการและศนีาีีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตราานที่   5   ด้านนศัตกรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือการศนจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ 
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ 
คร ู
มาตราานที่   6   ด้านปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ 
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตราานที่   7   ประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 

 
 2.2. จุดที่ต้อาพัฒนา    
(ภาพรศมขอาสถานึกกาาที่ท าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าี้ีได้ระดับคุณภาพต่ ากศ่าดี) 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้  ในระดับดี   
มาตราานที่  1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
มาตราานที่   3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้  ในระดับพอใช้    
มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แนศทาาการพัฒนาสถาน กึกาาในอนาคต  

      เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ก าหนดแนวทาง 

การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ตังต่อไปนี้  
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1. แผนพัฒนาระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.7   
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

1.1   จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา พัฒนาระบบการติดตามนักศึกษา โดยมีการบูรณาการระหว่าง
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ศูนย์ให้ค าปรึกษา และส านักกิจการนักศึกษา  ในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาให้ศูนย์ให้
ค าปรึกษาหางานพิเศษให้นักศึกษาท า  

1.2  ครูที่ปรึกษาต้องติดตามดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด  
1.3  ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพ่ือจูงใจให้นักศึกษาเรียน และติดตามนักศึกษา

ที่ขาดเรียนอย่างต่อเนื่อง 
1.4  ฝ่ายวัดผลและประเมินผล ควรแจ้งผลการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบ และ

ก าหนดวันแก้ไขผลการเรียนอย่างชัดเจน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
1.5  ฝ่ายวินัยและความประพฤติต้องดูแลกฎระเบียบการลา มาสาย  การขาดเรียน ของนักศึกษา 

พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง โดยการส่ง SMS ให้กับผู้ปกครอง 
                2.   พัฒนาระบบคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาตามตัวบ่งชี้ที่ 1.4   
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึ กษา (V-Net) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
              2.1  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา มีบางสาขางานที่ผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-Net)   

2.2  บางสาขาวิชาที่มีปัญหาควรปรับกระเช้ารายวิชาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.3  จัดทบทวนความรู้ในรายวิชาที่สอบโดยน าข้อสอบของปีที่ผ่านมา  มาทดสอบในบางรายวิชา

เพ่ือทบทวนความรู้ 
2.4  น าข้อสอบในรายวิชาต่างๆ  มาทดสอบเก็บคะแนน  และติวในรายวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
คศามต้อาการสนับสนุนจากหน่ศยาานที่เนกี่ยศข้อา 
1) การช่วยเหลือจากชุมชน สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น  
2) จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือประสานงาน และร่วมกันดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา 
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