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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา          
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี     

 

  

ตอนท่ี  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557  สรุปได้ดังนี้ 
 4.1.1  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก  เรียงตามล าดับดังนี้ 
          มาตรฐานที่  1  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน 
    ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  
     หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ  
     สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
          มาตรฐานที่ 2 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา     
     ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือ 
                                            ประชาคมอาเซียน          
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
     รายวิชา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
  มาตรฐานที่ 3  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ 
     วิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ์
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
     สถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ 
               สถานศึกษา 
       ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ 
     สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรยีนห้องปฏิบัติการ            
                                            โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ  
     คอมพิวเตอร์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
                                              กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
           มาตรฐานที่ 4 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
  มาตรฐานที่ 5 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์            
     งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์            
     งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของคร ู
 
  มาตรฐานที่ 6 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน  
    พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ  
    วัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ตัวบ่งชีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                             พอเพียง 
  มาตรฐานที่ 7 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 4.1.2  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดี  เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 3 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3. 11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  มาตรฐานที่ 7 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 



116 
 

       งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
        วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี  
 
 
 

 4.1.3  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับพอใช ้ เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
   ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  
             ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
      ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
     ขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
  
4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ดังนี้ 
 4.2.1  แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ V-net 
  1)  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา 
   2)  โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   3)  โครงการวันสุนทรภู่ 
   4)  โครงการสอนซ่อมเสริม 
  5)  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงาน 
       ในสถานประกอบการ 
   6)  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษวันละค า) 
   7)  โครงการ  Christmas day 
   8)  โครงการจัดติวเตอร์ เพ่ือรองรับการสอบ V-net   
   9)  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาท่ีสิ้นสุดการฝึกงานในสถานประกอบการ 
   10) โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา 
 4.2.2  แผนงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
    1)  โครงการส่งเสริมการอ่านและพูดภาษาไทย จีน  อังกฤษ 
    2)  โครงการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นกรรมวิธีรมด า 
    3)  โครงการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นการบ ารุงรักษาหม้อไอน้ า 
    4)  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ความรู้ทักษะวิชาชีพ 
    5)  โครงการจัดสัมมนาวิชาชีพ 
    6)  โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
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     7)  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
 
 4.2.4  แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1)  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจเพ่ือสร้างความเข้าใจการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   2)  โครงการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
   3)  โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
  
 
 


