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ตอนท่ี 4 

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1. สรปุผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน

คะแนน ระดับคณุภาพ

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคณุภาพของผู้เรียน 

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

3 พอใช้

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

3 พอใช้

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 3 พอใช้
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

4 ดี

ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

4 ดี

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 30 

คะแนนเฉลี่ย 3.75 ดี
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน

คะแนน ระดับคณุภาพ

มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 5 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25 
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรอืวิทยาลัย  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน

คะแนน ระดับคณุภาพ

ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

5 ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน

คะแนน ระดับคณุภาพ

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 4 ดี

ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  

5 ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 59 
คะแนนเฉลี่ย 4.92 ดีมาก

มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชพี จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก

มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ ผู้เรียน  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู  

3 พอใช้ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 8 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ดี

 
 
 
 



124 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน

คะแนน ระดับคณุภาพ

มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5 ดีมาก

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก

มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

4 ดี

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 ดีมาก

    ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา     
1. ระดับตัวบ่งช้ี 

1.1 ตัวบ่งช้ีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน  35   ตัวบ่งช้ี 
1.2 ตัวบ่งช้ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    จํานวน   -    ตัวบ่งช้ี    

2. ระดับมาตรฐาน 
  2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน   7    มาตรฐาน  
            2.2 มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน    -  มาตรฐาน                                 

3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
            ผ่านเกณฑ์การประเมิน                          ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   



125 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพฒันาแต่ละมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานท่ี 1 มีค่าเทา่กับ 3.75 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อภายใน 
1 ปี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

 
 มาตรฐานท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานท่ี 2 มีค่าเทา่กับ 5.00 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ - 
  
 มาตรฐานท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานท่ี 3 มีค่าเทา่กับ 4.92 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   
มาตรฐานท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานท่ี 4 มีค่าเทา่กับ 5 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
  ตัวบ่งช้ีที่ - 
 
มาตรฐานท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานท่ี 5 มีค่าเทา่กับ 4.00  ระดับคุณภาพ ดี 
 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

  ตัวบ่งชี้  5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 
  

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัย   ของครู 
 
มาตรฐานท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานท่ี 6 มีค่าเทา่กับ 5 
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 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

 ตัวบ่งช้ีที่ - 
 
มาตรฐานท่ี 7 คะแนนเฉลี่ยในมาตรฐานท่ี 7 มีค่าเทา่กับ 4.5 ระดับคณุภาพ ดี 
 จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ระดับคุณภาพภายในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

 จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ปี
การศึกษา 2556 
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คณะผู้จัดทํา 
รายงานประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

ปีการศึกษา 2556 
 

1. นายนพพร  ยอแซฟ    ประธานกรรมการ 

2. นายคนองเดช  แก้วเนรมิตร  กรรมการ 

3. นายบรรลือศักด์ิ  อัตวัฒนา  กรรมการ 

4. นายพิศิษฐ ์  สันติโรจน์มงคล  กรรมการ 

5. นายจตุพล  นพรัตน์   กรรมการ 

6. นายโอฬาร  เส็งเจริญ  กรรมการ 

7. นายสิทธิชัย  อยู่ดี   กรรมการ 

8. นายบุญเชาว์  ชุมแสง   กรรมการ 

9. นางสาวอังศุมา  รตะพันธ์ุ  กรรมการ 

10. นายนพพร  เจริญพันธ์  กรรมการ 

11. นายพระนาย  พงศ์พิริยะเกียรติ  กรรมการ 

12. นายเลอศักด์ิ  เสแสวง   กรรมการ 

13. นายอัศวเณศว์  ณ บางช้าง  กรรมการ 

14. นายต่อเกียรต์ิ  นพวรรณวงศ์  กรรมการ 

15. นายชัชวาลย์  หน่ายคอน  กรรมการ 

16. นายกานต์   สิริขันธ์    กรรมการ 

17. นายแมนรัตน์  เสรีวงศ ์   กรรมการ 

18. นายสิทธิชัย  สวนชํานิ  กรรมการ 

19. นางสาวจุฬารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ ์  กรรมการ 

20. นางสาวสิริวรรณ  วงศ์พงศ์เกษม  กรรมการ 

21. นายธานินทร์   ใหม่พิมพ์  กรรมการ 

22. นายนพพล  โปชริกุล   กรรมการ 

23. นายวิโรจน์  สิทธิพฤกษ ์  กรรมการ 

24. นายยศพล  พิชญเดชาวงศ ์  กรรมการ 

25. นายอนันต์  เงินวิเศษ  กรรมการ 

26. นางสาวสลักจิตร  เจริญมรรค  กรรมการ 

27. นางสาวมธุรส  จันทร์หอม  กรรมการ 

28. นายปิติ   มีกมลเวช   กรรมการและเลขานุการ 


