
  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ 1 

 

สรุปการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี ้  

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

-ดีมาก มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑,๒, ๓, ๔ และ 5 
รวม 5 ข้อ 
-ดี มีผลตามประเด็นการประเมิน 
ข้อ ๑,๒, และ ๓, ๔  หรือ 3 , 5 
หรือ 4 , 5 รวม 4 ข้อ 
-พอใช้ มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑ , ๒ และ ๓ 
หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ 
-ต้องปรับปรุง มีผลตามประเด็น
การประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบั ติ
ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 

มีผลตามประเด็น
การประเมิน       
ข้อ ๑,๒, และ         

๓, ๔  หรือ 3 , 5 
หรือ 4 , 5          
รวม 4 ข้อ 

4 คะแนน (ดี) 

๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 
 

-ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
-ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
-พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
-ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-
2.50 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 
0.00-1.50 

ร้อยละ 40.77 
(2.54) 

3 คะแนน 
(พอใช้) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๑ 3.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ 2 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์

ของการ
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม 

-ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 
๑, ๒, ๓, ๔ และ 5 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, 
๒, ๓ และ ๔ 
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 
๑, ๒ และ ๓ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน ข้อ ๑ 
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นการ

ประเมิน      
ข้อ ๑, ๒, ๓ 

และ ๔ 

4 คะแนน (ดี) 

๒. ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 

-ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 
๑, ๒, ๓, ๔ และ 5 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, 
๒, ๓ และ ๔ 
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 
๑, ๒ และ ๓ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน ข้อ ๑ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นการ

ประเมิน        
ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ 

และ 5 

5 คะแนน  
(ดีมาก) 

๓. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

-ดีมาก มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
-ดี มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 
-พอใช้ มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 
-ต้องปรับปรุ ง มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 2 ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามประเด็น
การประเมิน 1 ข้อ 
 

มีผลตาม
ประเด็นการ

ประเมิน 4 ข้อ 

4 คะแนน  
(ดี) 

๔. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน 

-ดีมาก มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
-ดี มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 
-พอใช้ มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 
-ต้องปรับปรุ ง มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 2 ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามประเด็น
การประเมิน 1 ข้อ 
 

มีผลตาม
ประเด็นการ

ประเมิน 5 ข้อ 

5 คะแนน  
(ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ด าเนินงาน 

 
ผลการประเมิน 

๕. ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ี  ด้าน
ครุ ภั ณฑ์   และ ด้ านฐานข้ อมู ล
สารสนเทศ 

-ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 
๑, ๒, ๓, ๔ และ 5 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, 
๒, ๓ และ ๔ 
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 
๑, ๒ และ ๓ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน ข้อ ๑ 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นการ
ประเมิน ข้อ 
๑, ๒, ๓, ๔  

และ 5 

5 คะแนน  
(ดีมาก) 

6. ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพื่ อการบริหารจัด
การศึกษา 

-ดีมาก มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
-ดี มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 
-พอใช้ มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 
-ต้องปรับปรุ ง มีผลตามประเด็นการ
ประเมิน 2 ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามประเด็น
การประเมิน 1 ข้อ 

มีผลตาม
ประเด็นการ

ประเมิน 4 ข้อ 

4 คะแนน  
(ดี) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๒ 4.50 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ 4 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

-ดีมาก มี ผลตามประเด็นการ
ประเมิน 5 ข้อ 
-ดี มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 
ข้อ 
-พอใช้  มี ผลตามประเด็นการ
ประเมิน 3 ข้อ 
-ต้องปรับปรุง มีผลตามประเด็น
การประเมิน 2 ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตาม
ประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 
 

มีผลตาม
ประเด็นการ

ประเมิน 4 ข้อ 
4 คะแนน (ดี) 

๒. ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

-ดีมาก ปฏิบั ติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ 5 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 
ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
-พอใช้  ปฏิบั ติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็นการ

ประเมิน ข้อ ๑, 
๒ และ ๓ 

3 คะแนน 
(พอใช้) 

๓. ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา -ดีมาก มี ผลตามประเด็นการ
ประเมิน 5 ข้อ 
-ดี มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 
ข้อ 
-พอใช้  มี ผลตามประเด็นการ
ประเมิน 3 ข้อ 
-ต้องปรับปรุง มีผลตามประเด็น
การประเมิน 2 ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตาม
ประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 
 

มีผลตาม
ประเด็นการ

ประเมิน 4 ข้อ 
4 คะแนน (ดี) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

๔. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

-ดีมาก มี ผลตามประเด็นการ
ประเมิน 5 ข้อ 
-ดี มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 
ข้อ 
-พอใช้  มี ผลตามประเด็นการ
ประเมิน 3 ข้อ 
-ต้องปรับปรุง มีผลตามประเด็น
การประเมิน 2 ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตาม
ประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 

มีผลตาม
ประเด็นการ

ประเมิน 3 ข้อ 

3 คะแนน 
(พอใช้) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๓ 3.5 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

การด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

-ดีมาก ปฏิบั ติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ 5 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 
ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
-พอใช้ ปฏิบั ติตามประเด็นการ
ประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น
การประเมิน ข้อ ๑ และ ๒ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ 
 

ปฏิบัติ ๕ ข้อ ๕ (ดีมาก) 

2. ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา -ดีมาก ค่าคะแนน 4.51-5.00 
-ดี ค่าคะแนน 3.51-4.50 
-พอใช้ ค่าคะแนน 2.51-3.50 
-ต้องปรับปรุง ค่าคะแนน 1.51-
2.50 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนน 
0.00-1.50 

 

(เนื่องจากมีการ
ป ร ะ ก า ศ ใ ช้
เกณฑ์ใหม่ปีแรก 
จึงยังไม่มีผลการ
พัฒนา) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ ๔ 5.00 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  ในแต่ละตัวบ่งชี ้
 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ของ

การด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหาร จัดการ ฝึกอบรมหลัก สูตร
วิชาชีพระยะส้ัน      
 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 
(3) (4) และ (5) 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) 
และ (4) 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 
และ  (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และ (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)  

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) 
(3) (4) และ (5) 

5 คะแนน 
 (ดีมาก) 

๒. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
สถานประกอบการ 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 
(3) (4) และ (5) 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) 
และ (4) 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) 
และ  (3) 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และ (2) 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)  
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) 

(3) และ (4) 
4 คะแนน (ดี) 

๓. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
มีผลตาม (5) 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ผลตาม (4) 
-พอใช้ ปฏิบั ติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และมีผลตาม (2) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)  
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 
และมีผลตาม 

(4) 

4 คะแนน (ดี) 
ร้อยละ 75 

๔. ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

 

-ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓  ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

5 คะแนน  
(ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๕.ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะส้ัน 
 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  ๓  ข้อ 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
๒ ข้อ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๑ ข้อ 
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น ๕ ข้อ 

5 คะแนน  
(ดีมาก) 

๖.ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา 

-ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
-ดี ร้อยละ 70-79.99 
-พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 
-ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 
 

ร้อยละ 90 
5 คะแนน  
(ดีมาก) 

๗.   ร ะ ดับ คุณภาพในการบริ หา ร
การเงินและงบประมาณ 

-ดีมาก ปฏิบั ติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (5) 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ผลตาม (4) 
-พอใช้ ปฏิบั ติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และมีผลตาม (2) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)  
 

ปฏิบัติ (๑) และ
มีผล (๕) 

5 คะแนน  
(ดีมาก) 

๘.ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนน
การฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

-ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
-ดี ร้อยละ 70-79.99 
-พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 
-ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 
 

ร้อยละ 78 4 คะแนน (ดี) 

๙. ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า   
 

-ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
-ดี ร้อยละ 70-79.99 
-พอใช้ ร้อยละ 60-69.99 
-ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-59.99 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อย
ละ 50 
 

ร้อยละ 96.92 
5 คะแนน 
 (ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑๐. ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมท่ีมี ต่อการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 

-ดีมาก ปฏิบั ติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (5) 
-ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมี
ผลตาม (4) 
-พอใช้ ปฏิบั ติตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 
(1) และมีผลตาม (2) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1)  
 

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) 
และมีผลตาม 

(5) 

5 คะแนน 
 (ดีมาก) 

สรุปผลตามมาตรฐานที่ 5 4.70 
 
 

สรุปผลรวมมาตรฐาน 
มาตรฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย  

มาตรฐานท่ี ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา   3.50  
มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา   4.50  
มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.5  
มาตรฐานท่ี ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน   5.00  
มาตรฐานท่ี 5 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  4.70  

รวมเฉลี่ย 4.24  
 

 
 


