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ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมนิคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
 

 รายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใน
แต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

  4.1  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   4.1.1  ด้านความรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
พึงประสงค์ ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ปวช.3 216  คน 167  คน 
ปวส.2 168  คน 159  คน 
รวม 384  คน 326  คน 

 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช.3 167  คน 77.31 ดีเลิศ 
ปวส.2 159  คน 94.64 ยอดเยี่ยม 
รวม 326  คน 84.90 ยอดเยี่ยม 

    

1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                                    ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
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       1.2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   1.2.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                                                         ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

 

ระดับชั้น 
 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET)  
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ปวช.3 216  คน 146  คน 
ปวส.2 168  คน 96  คน 
รวม 384  คน 242  คน 

 

   1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                                                         ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (V-NET)  
ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช.3 146  คน 67.59 ดี 
ปวส.2 96  คน 57.14 ปานกลาง 
รวม 242  คน 63.02 ดี 

    

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                         ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
                         ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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1.3)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
  มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้   
   ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.1   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับจ านวนแรกเข้า 
 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   (1)  เชิงปริมาณ 
              จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3   แรกเข้า 293 คน  ส าเร็จการศึกษา 166 คน 
              จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2  แรกเข้า 167 คน  ส าเร็จการศึกษา 152 คน 
    จ านวนผู้เรียนรวมทั้งระดับ ปวช. ปวส. แรกเข้า 460 คน  ส าเร็จการศึกษา 318 คน 
      

            (2)  เชิงคุณภาพ 
              ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.     คิดเป็นร้อยละ 56.66 
               ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.     คิดเป็นร้อยละ 91.02 
               ผู้ส าเร็จการศึกษารวมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.  จ านวน 318 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.13 

 

(3) ผลสะทอ้น : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                          ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนส าเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
    คุณภาพดี 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

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

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.1 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 69.13 
 ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.2   
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
  (1) เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ปวช.3 216  คน 167  คน 
ปวส.2 168  คน 159  คน 
รวม 384  คน 326  คน 

 

  (2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่าน 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช.3 167  คน 77.31 ดีเลิศ 
ปวส.2 159  คน 94.64 ยอดเยี่ยม 
รวม 326  คน 84.90 ยอดเยี่ยม 

    

(3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ  
                    ยกย่องสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

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

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.2  
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 84.90 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.3  
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 

  ผลสัมฤทธิ์ 
(1) เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

 
 

ระดับชั้น 
 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน 
เข้าทดสอบ  

จ านวนผู้เรียนที่มีผลทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่

ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  
ปวช. 216  คน 146  คน 
ปวส. 168  คน 96  คน 
รวม 384  คน 242  คน 

 

  (2) เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (V-NET) ต้ังแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

 

คิดเป็นร้อยละ 
 

อยู่ในระดับ 

ปวช. 146  คน 67.59 ดี 
ปวส. 96  คน 57.14 ปานกลาง 
รวม 242  คน 63.02 ดี 

 

(3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง 
                               สถานศึกษาท่ีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                               ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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   เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับ ผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5 

ดีเลิศ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิดเป็นร้อยละ 70.00-79.99  

4 

ดี ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิดเป็นร้อยละ 60.00-69.99 

3 

ปานกลาง ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบคิดเป็นร้อยละ 50.00-59.99 

2 

ก าลัง
พัฒนา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบน้อยกว่าร้อยละ 50 

1 

 

สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.3 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 63.02 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.4  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 

   ผลสัมฤทธิ์ 
เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบร้อยละกับ 

ผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด ท้ังนี้ ยกเว้น ผู้ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 10  แสดงข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา ระดับ ชั้นป ี

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
2.00 ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ  

ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์  
 

ปวช. 1 48 29 60.42 
ปวช. 2 40 37 92.50 
ปวช. 3 27 27 100.00 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ปวช. 1 56 28 50.00 
ปวช. 2 34 33 97.06 
ปวช. 3 38 29 76.32 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 16 16 100.00 
ปวช. 2 10 10 100.00 
ปวช. 3 6 6 100.00 

ช่างกลโรงงาน 
 

ปวช. 1 50 38 76.00 
ปวช. 2 42 39 92.86 
ปวช. 3 25 25 100.00 

พาณิชยกรรม 

การบัญชี ปวช. 1 50 43 86.00 
ปวช. 2 61 61 100.00 
ปวช. 3 51 30 58.82 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1 58 47 81.03 
ปวช. 2 59 57 96.61 
ปวช. 3 41 32 78.05 

รวมระดับ ปวช. 712 587 82.44 
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ประเภทวิชา สาขาวิชา ระดับ ชั้นป ี

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียน 

 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
2.00 ข้ึนไป 

คิดเป็น
ร้อยละ  

ช่าง
อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์  
 

ปวส. 1 21 21 100.00 
ปวส. 2 27 27 100.00 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 

ปวส. 1 16 16 100.00 
ปวส. 2 26 25 96.15 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. 1 15 15 100.00 
ปวส. 2 18 18 100.00 

ช่างกลโรงงาน 
 

ปวส. 1 29 29 100.00 
ปวส. 2 13 11 84.62 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 
 

ปวส. 1 27 26 96.30 
ปวส. 2 45 34 75.56 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ปวส. 1 23 23 100.00 
ปวส. 2 21 21 100.00 

รวมระดับ ปวส.  281 266 94.66 

รวมทั้งสิ้น (ปวช./ ปวส.) 993 853 85.90 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 

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

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.4 
  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 85.90 
 ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.5  
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีต่อ 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท้ังนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ด้านความรู้  เท่ากับ 4.58  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน  ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ระดับความพึงพอใจ  4.50 – 5.00 5 

ดีเลิศ ระดับความพึงพอใจ  3.50 –4.49 4 
ดี ระดับความพึงพอใจ  2.50 –3.49 3 

ปานกลาง ระดับความพึงพอใจ  1.50 –2.49 2 
ก าลังพัฒนา ระดับความพึงพอใจ  1.00–1.49 1 

 
 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.5 

ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้  มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.58 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๑๐ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้   
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.1    ได้   3   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.2    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.3    ได้   4   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.4    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.1.5    ได้   5   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 5       ได้  22  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562   

อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 21 – 25 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 16 – 20 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 11 – 15 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 6 – 10 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 1 - 5 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๑๑ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

4.1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านทักษะ

และการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ :  1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็น 
                                               ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

           มีจ านวน  30  คน 
         2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

                                                    หรือการประกอบอาชีพอิสระ มีจ านวน 1 คน  
      คิดเป็นร้อยละ 3.33   
 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
            อยู่ในระดับ 3 ดาว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 
          การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.2.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
          ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน  48  คน 
 

1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
                                      คิดเป็นร้อยละ 60 ปรากฏผล ดังนี้ 
          (1)  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (2)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (3)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  
          (4)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (5)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 5 ทักษะงานจักรยานยนต์ (ทีม ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (6)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 7 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ (ทีม ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
          (7)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
                และแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
          (8)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 4 ทักษะงานวัดละเอียด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 
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          (9)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ทักษะงานฝึกฝีมือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคพื้นฐาน 
         (10)  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทักษะมาตรวิทยา ด้านมิติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  

          (11)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับท่ี 3 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
                  ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

          (12)  รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน อันดับท่ี 4 ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและควบคุม 
                  อุปกรณ์ ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

                 (13)  รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 5 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
                            ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

                 (14)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  
                            ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

                 (15)  รางวัลเหรียญเงิน ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช.-ปวส. 

                    (16)  รางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 

1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง     
                          สถานศึกษาในผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 

 

1.3)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.1   
ระดับคุณภาพในการฝึกอาชีพ 
ประเด็นพิจารณา 

  1. สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือ 
ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง หรือสัมพันธ์กับสาขางาน 
  2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
  3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  4. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
  5. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนงานท่ีต้ังไว้ และสามารถท าตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
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4 - ๑๓ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

       เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.1  
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  สามารถท าตามประเด็นพิจารณาได้ท้ัง 5 ข้อ 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.2  
ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
 

ประเด็นพิจารณา 
  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 

  ผลสัมฤทธิ์ (เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ) 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  จ าแนกเป็น  
    ระดับ ปวช.  จ านวน  164  คน  
    ระดับ ปวส.  จ านวน  129  คน  
    รวมท้ังส้ิน  จ านวน  293  คน  
   

สรุปผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม ส าหรับการศึกษาต่อใน 
สถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ ปรากฏผล คือ มีการศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระ จ านวนท้ังส้ิน 268 คน ว่างงานหรือติดต่อไม่ได้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 91.47  
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4 - ๑๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

  ตารางที่ 11  แสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือ 
          ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวม 
          ของสถานศึกษา ตามประเด็นการประเมินย่อย 1.2.2  
          (ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น สาขาวิชา 

ศึกษาต่อ /ท างาน 
ว่างงาน/
ติดต่อ
ไม่ได้ 

รวม
จ านวน
ทั้งสิ้น 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ศึกษา
ต่อ 

ท างาน 

ปวช. 

ช่างยนต์  40 30 5 5 35 87.50 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 11 8 2 1 10 90.91 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 10 6 2 16 88.89 
ช่างกลโรงงาน 37 34 3 - 37 100.00 
การบัญชี 35 28 7 - 35 100.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 18 3 2 21 91.30 

รวมระดับชั้น ปวช. 164 128 26 10 154 93.90 

ปวส. 

เทคนิคเครื่องกล 38 7 27 4 34 89.47 
ไฟฟ้าก าลัง 24 6 15 3 21 87.50 
อิเล็กทรอนิกส์ 9 3 6 - 9 100.00 
เทคนิคการผลิต - - - - - - 
การบัญชี 25 5 18 2 23 92.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 7 20 6 27 82.82 

รวมระดับชั้น ปวส. 129 28 86 15 114 88.37 
รวมทั้งสิ้น ปวช.+ปวส. 293 156 112 25 268 91.47 
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4 - ๑๕ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

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

ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 2 
ก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 50 1 

 
สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.2 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 

      ภายใน 1 ปี   คิดเป็นร้อยละ 91.47 
ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๑๖ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.3   
ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ ท่ีมี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง 
 

  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ประจ าปีการศึกษา 2562 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท้ังนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดย
พิจารณาจากภาพรวม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  เท่ากับ 4.48 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ระดับความพึงพอใจ  4.50 – 5.00 5 

ดีเลิศ ระดับความพึงพอใจ  3.50 –4.49 4 
ดี ระดับความพึงพอใจ  2.50 –3.49 3 

ปานกลาง ระดับความพึงพอใจ  1.50 –2.49 2 
ก าลังพัฒนา ระดับความพึงพอใจ  1.00–1.49 1 

 
 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.3 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมี 
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.48 

  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   
  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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4 - ๑๗ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.1    ได้   5   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.2    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.2.3    ได้   4   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 3       ได้  14  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 13- 15 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 10 - 12 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 7 - 9 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 4 - 6 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 3 1 - 3 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๑๘ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

4.1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ระดับ ปวช.      มีจ านวน   166   คน 
         ระดับ ปวส.      มีจ านวน   152   คน 
          รวมทั้งส้ิน  318  คน 
 

   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 69.13  
                   อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 
 

     1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
           มีจ านวนเท่ากับ  318  คน 
 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี 
                  พึงประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท. คิดเป็นร้อยละ 100 

                  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

   1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
                                               จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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     1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ี 

            ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ 
            เอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 

          มีจ านวนเท่ากับ  268  คน 
 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 
            ท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
            และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  
            คิดเป็นร้อยละ 91.47  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

   1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จ 
          การศึกษา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  
          และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 

 

1.4)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1   
ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์  

ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

ประเด็นพิจารณา 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้าน 
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
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เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน นักศึกษา ท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51–5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตามแผนงานท่ีต้ังไว้ และได้ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ได้จ านวน 5 ข้อ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
 

สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1  
ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2  
โครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
  3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
การปลูกฝังจิตส านึก  ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
  4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ และมีผลการประเมิน 
โดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกใน 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ ตามแผนงาน และตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2  
  การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในทางการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๒ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3  
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ   

กิจกรรม 
2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรม  

ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ 

ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการดานการกีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตามแผนงาน และตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ   
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 
ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 
ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 

ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 
 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3  
  การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา 2562  
  สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๓ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.4  
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ 

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝัง 

จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 
 

ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 
สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการ การปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามแผนงาน และตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ   
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 
ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 

ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 
ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 

ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 
 

 

 สรุประดับคุณภาพ ตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.4  
  การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ประจ าปีการศึกษา 2562  สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖2 |  
 

4 - ๒๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.5 
 ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ ผู้รับบริการ 

ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ประเด็นพิจารณา 
  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2562 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท้ังนี้ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยพิจารณาจากภาพรวม มีค่าเฉล่ีย ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เท่ากับ 4.65 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ยอดเยี่ยม ระดับความพึงพอใจ 4.50 – 5.00 5 
ดีเลิศ ระดับความพึงพอใจ 3.50 –4.49 4 

ดี ระดับความพึงพอใจ 2.50 –3.49 3 
ปานกลาง ระดับความพึงพอใจ 1.50 –2.49 2 

ก าลังพัฒนา ระดับความพึงพอใจ 1.00–1.49 1 
 
 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่  1.3.5 
  ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือผู้บริการท่ีมีต่อคุณภาพ 
   ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.65 
  ปรากฏผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๒๕ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการประเมินที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1     ได้   5   คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2    ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3     ได้   5   คะแนน 
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.4     ได้   5   คะแนน 
  คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.5     ได้   5   คะแนน 
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 5      ได้   25  คะแนน 
  ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2562   
  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

 

เกณฑ์ตัดสิน 
 

ค่าคะแนน 
 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 21 – 25 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 16 – 20 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 11 – 15 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 6 – 10 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 5 1 - 5 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๒๖ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

 2) จุดเด่น 
  จุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามบริบทของ
สถานศึกษา 
   (1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  (2)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
85.90 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (3)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (4)  ระดับคุณภาพในการฝึกอาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  (5)  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี เทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
  (6)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ 
ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
   (7)  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
   (8)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (9)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (10)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา และนันทนาการ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม 
   (11)  สถานศึกษาด าเนินโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  (12)  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับ 
บริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
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4 - ๒๗ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1 

 3) จุดที่ควรพัฒนา 
  จุดท่ีควรพัฒนาของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม
บริบทของสถานศึกษา 

(1)  การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้อยู่ใน 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

(2)  การพัฒนาระบบการดูแลแนะแนวผู้เรียน ท่ีส่งผลให้จ านวนร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
เมื่อเทียบกับจ านวนแรกเข้า เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้อยู่ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   (3)  การพัฒนาจ านวนผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระท่ี 
ประสบความส าเร็จให้เพิ่มมากขึ้น 

(4)  การพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน ให้มีความพร้อม ความสามารถในการแข่งขัน เวที       
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา หรือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เพิ่มมากขึ้น 
 
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามบริบท
ของสถานศึกษา  คือ สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ให้มีความพร้อม ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ อย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ท่ีอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมไว้ สืบ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


