บทที 2
สภาพการดําเนินการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 การวางแผนปฏิบัติการประจําปี ของสถานศึกษา
1.1.1 การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
การจัด ทํ าแผนปฏิ บัติก ารประจํ าปี ดําเนิ น การโดย ฝ่ ายบริ ห าร หัวหน้ าภาควิช า
หัวหน้ างานนํ าผลการประเมิน ภายในแต่ละมาตรฐาน มาสรุ ป วิเ คราะห์ ปั ญ หาก่อน เมื,อได้ ข้อสรุ ป
ทางด้ านจุดดีและปั ญหาแล้ วได้ นํามาดําเนินการจัดทําเป็ นแผนปฏิบัติการ และนําแผนปฏิบัติการที,ทํา
เข้ าที,ป ระชุมครู ที,ประชุมคณะกรรมการโรงเรี ยนเพื,อนําเสนอแผนปฏิบัติการ เมื,อทุกฝ่ ายเห็นชอบ
จึงนํามาจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี มอบให้ แต่ละฝ่ ายไปดําเนินการตามแผน ปฏิบตั ิการ
1.1.2 แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ตารางที 8 แผนปฏิบตั ิการประจําปี ที,โรงเรียนใช้ จริง
แผน/งาน/
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1. ด้ านผ้ ูจบการศึกษา
1. โครงการจัดทํา 1. ร้ อยละ 80 ของนักศึกษา
ข้ อสอบ
สอบผ่านข้ อสอบมาตรฐาน
มาตรฐาน
วิชาชีพ
วิชาชีพ ระดับ
ปวช. และ ปวส.
จําแนกตาม
แต่ละสาขา
2. โครงการ
ติดตามผล
การเรี ยน

1. ผู้จบหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
แต่ละระดับไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 ได้ คะแนนเฉลี2ย 2.50
2. ร้ อยละ 90 ของนักศึกษาปี
สุดท้ ายสําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตร

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
ระหว่ างวันเดือนปี

ผ้ ูรับผิดชอบ

ต.ค. – ธ.ค.

28,000 คณะกรรมการ
พัฒนาและบริ หาร
หลักสูตรระดับ
กลุ่มวิชา

มิ.ย. – มี.ค.

2,000 ฝ่ ายวิชาการและ
อาจารย์ที2ปรึกษา

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการ
ติดตามผล
ผู้สําเร็ จ
การศึกษา
4. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ประกอบการ
และหน่วยงาน
2. ด้ านการเรี ยนร้ ู
1. โครงการ
ประสานความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
2. โครงการสํารวจ
ความ พึงพอใจ
ต่อการใช้
เครื2 องมือ
อุปกรณ์
สื2อการสอน
3. โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน

เป้าหมาย
1. ทราบข้ อมูลของนักศึกษาที2
สําเร็ จการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ ผ้ ูรับผิดชอบ
ระหว่ างวันเดือนปี
ก.ย. – พ.ย.
4,500 ฝ่ ายแนะแนว

1. เพื2อได้ ทราบข้ อมูลของความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการ
และหน่วยงาน

พ.ย. – ธ.ค.

3,050 ฝ่ ายแนะแนว

1. มีสญ
ั ญาความร่วมมือสถาน
ประกอบการอย่างชัดเจน

พ.ย. – ธ.ค.

2,400 หัวหน้ างานฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา

1. ทราบถึงข้ อมูลระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ เครื2องมือ
อุปกรณ์ สื2อการสอน

ก.ย. – ม.ค.

2,000 ฝ่ ายสื2อของภาค

ต.ค.

50,000 หัวหน้ าภาควิชา

พ.ย. – มี.ค.

200,000 หัวหน้ าภาควิชา
และครูผ้ สู อน

ก.ค. – ม.ค.

150,000 ฝ่ ายวิชาการ

1. ผู้เรี ยนได้ รับความรู้ และ
ประสบการณ์จริ งจากการ
ดูงาน
4. โครงการพัฒนา 1. ผู้เรี ยนมีการพัฒนาทางด้ าน
ขบวนการจัด
การเรี ยนดีขึ ?น
การเรี ยนการสอน 2. ผู้เรี ยนมีการศึกษาค้ นคว้ าหา
ความรู้ เพิ2มเติมมากขึ ?น
5. โครงการแข่งขัน 1. ผู้เรี ยนได้ ประสบการณ์จริ งใน
ทักษะวิชาชีพ
การเข้ าร่วมการแข่งขัน
2. ผู้เรี ยนเกิดความชํานาญใน
สาขาวิชาชีพมากขึ ?น

แผน/งาน/
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
3. ด้ านการสนับสนุนการเรี ยนร้ ู
1. โครงการ
1. มีอาจารย์ที2มีความรู้
คัดเลือก
ความสามารถ พอเพียงกับ
บุคลากร
จํานวนนักเรี ยน/นักศึกษา
2. จัดทํา
งบการเงิน

1. มีงบดําเนินการของแต่ละ
ฝ่ ายพอเพียงในการ
ดําเนินการ
3. โครงการพัฒนา 1. บุคลากรได้ รับความรู้ เพิ2มเติม
บุคลากรใน
ในการอบรมสัมมนาและ
สถานศึกษา
ยกระดับวิชาการให้ ทนั สมัย
4. โครงการสํารวจ 1. มีสื2อและอุปกรณ์ในศูนย์วิทย
ข้ อมูลของ
บริ การที2เพียงพอต่อความ
ผู้ใช้ บริ การศูนย์
ต้ องการของผู้ใช้
วิทยบริ การ
5. โครงการ
1. ผู้เรี ยนได้ รับความรู้และ
เพิ2มพูนความรู้
ประสบการณ์จริ งจากการ
และ
ถ่ายทอดของผู้เชี2ยวชาญด้ าน
ประสบการณ์
ต่าง ๆ
แก่ผ้ เู รี ยนโดย 2. ได้ รับความร่วมมือจาก
บุคลากร
บุคลากรภายนอก
ภายนอก
สถานศึกษา
3. ผู้เรี ยนมีความตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของ
ภูมิปัญญาท้ องถิ2น
4. ด้ านการวิจัยและงานสร้ างสรรค์
1. โครงการ
1. อาจารย์และผู้เรี ยนมีความรู้
ส่งเสริ มและ
ความเข้ าใจในการเขียน
พัฒนางานวิจยั
บทความเชิงวิชาการ
และผลงาน
2. อาจารย์และผู้เรี ยนสามารถ
ทางด้ าน
จัดทําผลงานด้ านวิจยั และ
วิชาการ
ผลงานทางด้ านวิชาการได้

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
ระหว่ างวันเดือนปี

ผ้ ูรับผิดชอบ

มี.ค. – เม.ย.

500 ฝ่ ายบริหาร

มี.ค. – เม.ย.

- ผู้จดั การ
ฝ่ ายการเงิน

ม.ค., ต.ค.

250,000 ฝ่ ายพัฒนา
บุคลากร

ก.ค., ธ.ค.

500 บรรณารักษ์

มิ.ย. – ก.พ.

50,000 ฝ่ ายกิจกรรมภาค

มิ.ย. – ก.พ.

150,000 ฝ่ ายวิชาการ

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม

2.

5.
1.

2.

6.
1.

เป้าหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
ระหว่ างวันเดือนปี

3. สามารถนําผลงานด้ านการ
วิจยั และผลงานด้ านวิชาการ
มาใช้ ประโยชน์ในการเรี ยน
การสอนได้
โครงการ
1. สามารถนําผลงานด้ านการ
ก.ค. – ม.ค.
ประกวด
วิจยั และผลงานด้ าน
ผลงานและ
วิชาการมาใช้
สิ2งประดิษฐ์
2. สามารถนําผลงานและ
สิ2งประดิษฐ์ ไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจําวัน
ด้ านการบริ การวิชาการ
โครงการนํา
1. ชุมชนได้ รับประโยชน์มีความ
มิ.ย. – มี.ค.
ความรู้ สู่ชมุ ชน
พึงพอใจต่อสถานศึกษาและ
นําความรู้ ที2ได้ รับไปใช้ ได้ จริ ง
โครงการ
1. ผู้ชมนิทรรศการมีความพึง
ธ.ค.
นิทรรศการทาง
พอใจกับผลงานของ
วิชาการ
นักศึกษา
2. นักศึกษาได้ แสดงออกถึง
ความสามารถ
ด้ านกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
โครงการ
1. นักศึกษามีสว่ นร่วมใน
มิ.ย. – ก.พ.
กิจกรรมชมรม
กิจกรรมและมีความกล้ า
แสดงออก
2. นักศึกษาเป็ นผู้ที2มสี ุขภาพ
พลานามัยที2แข็งแรงและมี
สุขภาพจิตที2ดี
3. นักศึกษามีความสุขในการ
เข้ าร่วม กิจกรรมที2ตนเอง
สนใจ
4. นักศึกษารู้ จกั ใช้ เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ผ้ ูรับผิดชอบ

50,000 ฝ่ ายวิชาการ

100,000 ฝ่ ายกิจกรรมภาค

250,000 ฝ่ ายกิจกรรมภาค

50,000 ฝ่ ายกิจกรรมชมรม
และอาจารย์
ประจําชมรม

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการ
ต่อต้ าน
ยาเสพติด

3. โครงการ
เสริ มสร้ าง
มารยาทไทย

เป้าหมาย
5. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาไทยและร่วมกัน
อนุรักษ์ให้ คงอยูส่ ืบไป
6. นักศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเองทัง?
ด้ านวินยั ความรับผิดชอบ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อนื2
ได้ ดี
1. นักศึกษาตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพติด
2. นักศึกษาได้ มีส่วนร่วมในการ
ต่อต้ านยาเสพติดทังใน
?
สถานศึกษาและชุมชน
3. นักศึกษามีสขุ ภาพกายและ
สุขภาพจิตทีแ2 ข็งแรง
4. นักศึกษารู้ แนวทางและ
ปฏิบตั ิตนให้ หา่ งไกล
ยาเสพติด
1. นักศึกษามีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมและกล้ าแสดงออก
2. นักศึกษาเป็ นผู้ที2มีมารยาทดี
และเป็ นที2ยอมรับของสังคม
3. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย
4. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
ของความเป็ นไทยและ
ร่วมกันอนุรักษ์ ให้ คงอยู่
สืบไป
5. นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะที2พงึ
ประสงค์และบุคลิกภาพที2ดี

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
ระหว่ างวันเดือนปี

ผ้ ูรับผิดชอบ

มิ.ย. –มี.ค.

30,000 หัวหน้ างาน
ปกครองและ
คณะกรรมการที2
แต่งตัง?

มิ.ย. – ก.พ.

15,000 หัวหน้ างาน
ปกครองและ
อาจารย์ที2ปรึกษา

แผน/งาน/
ระยะเวลาดําเนินการ
เป้าหมาย
งบประมาณ ผ้ ูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ระหว่ างวันเดือนปี
4. โครงการ
1. นักศึกษาได้ มีส่วนร่วมในการ
พ.ค. – มี.ค.
30,000 ฝ่ ายกิจกรรมและ
ส่งเสริ ม
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา
อาจารย์ที2ปรึกษา
ประเพณีและ
และชุมชน
วัฒนธรรมไทย 2. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
ของประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและ ร่วมกันอนุรักษ์
3. นักศึกษามีความภาคภูมใิ จ
ในความเป็ นไทย ที2มี
วัฒนธรรมเป็ นของตนเอง
4. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์ ประเพณีและศิลป
วัฒนธรรมท้ องถิ2นของตน
5. โครงการ
มิ.ย. – ก.พ.
60,000 ฝ่ ายกิจกรรมและ
1. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการ
บําเพ็ญ
ประชาสัมพันธ์
บําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ชุมชน
ประโยชน์ตอ่
2. นักศึกษาเป็ นผู้เสียสละและ
ชุมชม
ร่วมกัน รับผิดชอบต่อชุมชน
3. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
ของชุมชน และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน
4. นักศึกษาสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื2นได้ ดี
พ.ค. – มี.ค.
30,000 หัวหน้ างานดนตรี
6. โครงการ
1. นักศึกษามีสว่ นร่วมและ
ส่งเสริ ม
กล้ าแสดงออกตามศักยภาพ
และนาฏศิลป์
สุนทรี ยภาพ
ของตน
ทางด้ านดนตรี- 2. นักศึกษามีสขุ ภาพจิตที2ดี
นาฏศิลป์
3. นักศึกษาใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์
4. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
5. นักศึกษาเป็ นผู้มีสนุ ทรี ยภาพ
ทางด้ านดนตรี และนาฏศิลป์

แผน/งาน/
ระยะเวลาดําเนินการ
เป้าหมาย
งบประมาณ ผ้ ูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ระหว่ างวันเดือนปี
7. โครงการพัฒนา 1. นักศึกษามีภาวะความเป็ น
ก.ค.
20,000 หัวหน้ างาน
ภาวะความเป็ น
ผู้นํามากขึ ?น
กิจกรรม
ผู้นํา
2. นักศึกษามีความคิดริเริ2 ม
สร้ างสรรค์ สามารถพัฒนา
ตนเป็ นผู้นําและผู้ตามที2ดีได้
3. นักศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเอง
ด้ านวินยั ความรับผิดชอบ
และสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื2นได้
4. นักศึกษารู้ จกั บทบาท
สถานภาพของตนและ
แสดงออกได้ อย่างเหมาะสม
มิ.ย.
3,000 หัวหน้ างาน
8. โครงการให้
1. นักศึกษามีความรู้ในการ
ความรู้ เรื2องการ
ป้องกันอุบตั ิภยั
ปกครองและ
ป้องกันอุบตั ิภยั 2. นักศึกษาตระหนักถึงปั ญหา
อาจารย์ท2ปี รึกษา
ของการเกิดอุบตั ิภยั
3. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันการเกิดอุบตั ิภยั
4. นักศึกษานําความรู้ ที2ได้ รับไป
เผยแพร่ให้ กบั บุคคลอื2นได้
9. โครงการส่งเสริ ม 1. เป็ นโครงการที2สง่ เสริ ม
มิ.ย.
50,000 หัวหน้ างาน
คุณธรรม
คุณธรรมและ จริ ยธรรม
ปกครองและชมรม
จริ ยธรรม
ได้ ดีมาก
พุทธศาสนา
2. นักศึกษาได้ รับความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงจาก
อาจารย์และพระวิทยากรใน
การอบรม เรื2 องประเพณี
วัฒนธรรม คุณธรรม
จริ ยธรรมรวมถึงพิธีกรรม
ต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนา

แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

3. นักศึกษามีจิตสํานึกที2ดี รู้ จกั
รักและสามัคคีกนั รวมทังมี
?
ความกตัญCูตอ่ บิดา มารดา
และ ครู-อาจารย์
4. นักศึกษามีมารยาทดีขึ ?นมี
ความรักและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาตลอดถึง
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของตน
มากยิ2งขึ ?น
5. นักเรี ยน/นักศึกษานําความรู้
และประสบการณ์ไปเผยแพร่
ให้ บคุ คลอื2นได้
10. โครงการส่งเสริ ม 1. มีตวั แทนนักกีฬาของโรงเรี ยน
กิจกรรมด้ าน 2. นักศึกษามีสขุ ภาพและ
กีฬาภายใน พลานามัยที2แข็งแรง
ภายนอก
3. นักศึกษาได้ แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้ านกีฬา
ที2ตนเองถนัด
4. นักศึกษามีความรัก ความ
สามัคคีเป็ นหนึง2 เดียวกัน
7. ด้ านการบริ หารจัดการ
1. จัดทํา
1. สามารถดําเนินงานและ
แผนปฏิบตั ิการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงานได้
ตามแผน
2. จัดทําคูม่ ือ
1. มีการประเมินผลการทํางาน
หลักเกณฑ์และ
ของบุคลากรได้ ตาม
วิธีการ
หลักเกณฑ์ที2กําหนด
ประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
ระหว่ างวันเดือนปี

พ.ค. – มี.ค.

ผ้ ูรับผิดชอบ

120,000 หัวหน้ างานกีฬา

มี.ค.

ผู้อํานวยการ

มี.ค.

ผู้อํานวยการ

แผน/งาน/
ระยะเวลาดําเนินการ
เป้าหมาย
งบประมาณ ผ้ ูรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ระหว่ างวันเดือนปี
3. จัดทํางบ
1. ทราบงบประมาณรายจ่าย
มี.ค.
ผู้จดั การและ
เงินเดือนและ
ด้ านเงินเดือนและ
ฝ่ ายการเงิน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
4. จัดทํางบ
1. ทราบงบประมาณรายจ่ายใน
มี.ค.
ผู้จดั การและ
ค่าเสื2อมราคา
การคิดค่าเสื2อมและการใช้
ฝ่ ายการเงิน
ต่อนักศึกษา
อุปกรณ์ให้ ค้ มุ ค่า
5. จัดทํางบ
1. ทราบงบประมาณรายจ่ายใน
มี.ค.
ผู้จดั การและ
ซ่อมบํารุ ง
การซ่อมบํารุ ง และการใช้
ฝ่ ายการเงิน
ต่อนักศึกษา
อุปกรณ์ให้ ค้ มุ ค่า
6. จัดทํางบ
1. ทราบผลการดําเนินงาน
มี.ค.
ผู้จดั การและ
กําไรขาดทุน
ในรอบ 1 ปี
ฝ่ ายการเงิน
8. ด้ านระบบการประกันคุณภาพภายใน
1. จัดตังสํ
? านัก
1. มีห้องรวบรวมผลงานและ
มี.ค. – เม.ย.
- ผู้อํานวยการ
มาตรฐาน
จัดเก็บเอกสารของทาง
โรงเรี ยน
2. มีห้องสําหรับประชุมและให้
ความรู้ ในเรื2 องการประกัน
คุณภาพ
2. อบรมให้ ความรู้ 1. บุคลากรมีความตระหนักและ
มี.ค.
2,000 ผู้อํานวยการ
ความเข้ าใจ
เห็นความสําคัญในการ
เกี2ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
3. แต่งตัง?
1. มีคณะกรรมการทีร2 ับผิดชอบ
มี.ค.
- ผู้อํานวยการ
คณะกรรมการ
งานด้ านประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรี ยน
การศึกษา
4. แต่งตัง?
มี.ค. – เม.ย.
- ผู้อํานวยการ
1. มีการติดตาม ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
การดําเนินงานอย่างเป็ น
ติดตาม
ระบบ
ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา

1.2 การนําแผนไปส่ ูการปฏิบัติ
1.2.1 ขัน3 ตอนการนําแผนปฏิบัติการประจําปี ไปปฏิบัติจริง
1. การประชุมฝ่ ายต่า ง ๆ เพื, อกํ าหนดแผนปฏิบัติก ารประจํ าปี โดยใช้ วิธีก ารระดม
ความคิดของแต่ละฝ่ าย โดยใช้ ข้อมูลจากปี การศึกษาก่อนเป็ นสิ,งกําหนดในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ ไข
กําหนดแผนปฏิบตั ิการ
2. การนําข้ อมูลแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของฝ่ ายต่าง ๆ ไปจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ของสถานศึกษา รวมทังปฏิ
G ทินการปฏิบตั ิงานตามแผนงานของโรงเรียน
3. ประชุมทําการชี Gแจง ทําความเข้ าใจร่วมกันของทุกฝ่ ายในโรงเรียน โดยการจัดทําเป็ น
เอกสารให้ กบั บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน
4. ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ที,ได้ กําหนดไว้
1.2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
การดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารประจําปี ดําเนิ นการได้ ร้อยละ 90 ของแผนและ
ปฏิทิ น งานที, ได้ กํ า หนดไว้ เนื, องจากในการดําเนิ น งานตามแผนมี ก ารกํ าหนดจัด ทํ า โครงการต่าง ๆ
ล่วงหน้ า มีการตรวจสอบและติดตามการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างน้ อย 1 เดือนหรื อมากกว่าเพื,อให้
สามารถเตรียมการดําเนินการเป็ นไปตามแผนที,ได้ กําหนดไว้
1.3 การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
1.3.1 วิธีการตรวจสอบ ติดตาม
1. ใช้ แบบประเมิน ผลการดําเนิ น งานโดยการประเมิน จากผู้เ กี, ย วข้ องในแต่ละเรื, อง
ประกอบด้ วย ผู้เ รี ย น ครู ผ้ สู อน หัวหน้ าภาควิชา หัวหน้ าฝ่ ายต่าง ๆ ทังG การสังเกต การสัมภาษณ์
การตอบแบบสอบถาม เครื,องมือวัดแล้ วแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที,ได้ กําหนด
2. ใช้ แบบประเมินผลการดําเนินงานโดยการประเมินจากบุคคลภายนอกที,เกี,ยวข้ องใน
แต่ละเรื, อง แต่ละโครงการ เช่ น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสัง เกต จากนัก เรี ย นภายนอก
สถานศึก ษา กิ จกรรมนิ ทรรศการวิชาการ วิทยากร ผู้เ ชี,ย วชาญ คณะกรรมการอํานวยการโรงเรี ย น
ผู้ปกครอง เป็ นต้ น
1.3.2 ผลการตรวจสอบ ติดตาม
ใช้ วิธีการทางสถิติในการดําเนิน การแปรผลจากเครื, องมือต่าง ๆ ที,ใช้ ในการประเมิน
โดยเน้ นข้ อมูลที,ได้ รับกระบวนการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมและโครงการ เพื,อนําผลการตรวจสอบมา
วิเคราะห์ และสรุป เปรี ยบเทียบในแต่ละภาควิชา ปี การศึกษา เพื,อให้ ได้ ข้อแตกต่างในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ นําไปพัฒนา ปรับปรุงงานต่อไป พบว่า ผลการตรวจสอบ ติดตามเป็ นไปตามแผนปฏิบัติ
การที,ได้ กําหนดไว้

1.3.3 ข้ อเสนอแนะ
การรวบรวมข้ อ มูล ข้ อเสนอแนะในแต่ล ะกิ จ กรรม/โครงการ นํ า ไปสรุ ป วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบของแต่ละภาคการศึกษา/ปี การศึกษา นําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของงาน เพื,อลดปั ญหา
ในการดําเนิน การ พบว่า ปั ญหาในการดําเนิน การมีค่อนข้ างน้ อย สามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ ในแต่ละ
กิจกรรมและโครงการ
1.4 การพัฒนาปรับปรุงงาน
มีก ารรวบรวมข้ อ มูล และสรุ ป ผลการดํา เนิ น การภายหลัง การจัด กิ จ กรรม/โครงการที, ไ ด้
ดําเนินการไปแล้ วภายใน 1 สัปดาห์หลังการดําเนินการเพื,อนําข้ อมูล ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้ ในการ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของงานกิจกรรม/โครงการตามแผนงานที,ได้ กําหนดไว้ ตอ่ ไป โดยเฉพาะการเน้ น
ให้ เห็นถึงคุณภาพของงานเพื,อเปรี ยบเทียบในแต่ละภาคเรี ยนหรื อแต่ละปี การศึกษาให้ เห็นชัดเจนมาก
ยิ,งขึ Gน
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประกอบด้ วย 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่ งชี 3 ดังนี G
มาตรฐานที, 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้ วย 9 ตัวบ่งชี G (ตัวบ่งชี Gที, 1 – 9)
มาตรฐานที, 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้ วย 12 ตัวบ่งชี G (ตัวบ่งชี Gที, 10 - 21)
มาตรฐานที, 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้ วย 5 ตัวบ่งชี G (ตัวบ่งชี Gที, 22 - 26)
มาตรฐานที, 4 การบริการวิชาชีพสูส่ งั คม ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี G (ตัวบ่งชี Gที, 27- 28)
มาตรฐานที, 5 นวัตกรรมและการวิจยั ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี G (ตัวบ่งชี Gที, 29 - 31)
มาตรฐานที, 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี G (ตัวบ่งชี Gที, 32- 34)

มาตรฐานที 1

ผ้ เู รียนและผ้ สู ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ข้ อกําหนดที 1
ข้ อกําหนด 1.1
ตัวบ่ งชีท3  ี 1
คําอธิบาย

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาในเรื,องต่อไปนี G
ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที,เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที,เปลี,ยนแปลงไป
ร้ อยละของผู้เรียนที,มี ผลสัมฤทธิMทางการเรียนตามเกณฑ์ที,กําหนดตามชันปี
G
ผู้เรียนที,มีผลสัมฤทธิMทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้ นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชันปี
G เมื,อเทียบกับผู้เรียนที,ลงทะเบียนเรียนในแต่ละชันปี
G
ผู้เรียนที,มีผลสัมฤทธิMทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนที,กําหนดตามชันปี
G

ตารางที 9

จํานวนผ้ ูเรี ยน

ปวช.
พาณิชยกรรม พาณิชยการ

อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
ยานยนต์
รวม ปวช.

106 83
130 82
21 20
25 24
25 20
307 229

78.30 ดี
63.80 พอใช้
95.24 ดี
96.00 ดี
80.00 ดี
75.33 ดี

82 71 77.17
86 78 90.70
17 15 88.24
24 14 58.00
219 178 81.27

ดี
ดี
ดี
ปรับปรุง

ดี

67
39 58.20 ปรับปรุ ง 265 193 72.83
85
74 87.06
ดี
301 234 77.74
14
14 100
ดี
52
49 94.00
14
14 100
ดี
63
52 82.53
25
20 80.00
180 141 78.33
ดี
706 548 77.62

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

ชัน3 ปี ที 3
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

ชัน3 ปี ที 2
ผลการประเมิน

สาขางาน
ผ่ านเกณฑ์

สาขาวิชา

ลงทะเบียน

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

คิดเป็ นร้ อยละ

ชัน3 ปี ที 1

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตารางที

9 (ต่อ)
จํานวนผ้ ูเรี ยน

23 22 96.00 ดี
22
22
100
8
8 100 ดี
383 283 73.89 พอใช้ 429 348 81.11
690 512 74.20 พอใช้ 648 526 81.17

ดี
ดี
ดี

180 141 78.33

ดี

237
244
51
57

ผลการประเมิน

326
316
64
48

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

73.59 พอใช้
84.34 ดี
94.18 ดี
95.83 ดี

ลงทะเบียน

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

131
140
32
23

ชัน3 ปี ที 3
ผลการประเมิน

178
166
34
24

คิดเป็ นร้ อยละ

148 106 71.62 พอใช้
150 104 69.33 พอใช้
30 19 63.33 พอใช้
24 24 100 ดี

ผ่ านเกณฑ์

ผ่ านเกณฑ์

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ สารสนเทศ
การสื,อสาร
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
เครื, องกล
เทคนิคยานยนต์
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

ลงทะเบียน

สาขางาน

ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

ลงทะเบียน

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ชัน3 ปี ที 2
คิดเป็ นร้ อยละ

ชัน3 ปี ที 1

72.69 พอใช้
77.22 ดี
79.69 ดี
97.91 ดี

45
44 97.77
8
8
100
799
631 78.97
1,518 1,179 77.66

ดี
ดี
ดี
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

หมายถึง นักเรียนผ่านเกณฑ์พ้นสภาพมากกว่า ร้ อยละ 74
หมายถึง นักเรียนผ่านเกณฑ์พ้นสภาพร้ อยละ 60 - 74
หมายถึง นักเรียนผ่านเกณฑ์พ้นสภาพน้ อยกว่าร้ อยละ 60

คะแนนเฉลียผ่ านเกณฑ์ พ้นสภาพตามระเบียบ ศธ. ว่าด้ วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ปวช.1 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.50
ปวส.1 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.75
ปวช.2 คะแนนผลการเรียนเฉลีย, ไม่ตํ,ากว่า 1.75
ปวส.2 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.90
ปวช.3 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.90

ความรู้ความเข้ าใจในหลักการด้ านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในงานอาชีพได้
ร้ อยละของผู้เรียนที,สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ แก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
ผู้เรียนที,จดั ทําผลงาน นวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงานและ/หรือโครงการวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ หรือพฤติกรรมของผู้เรียนที,แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผล ทํางาน และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้
ตัวเลข เช่น การอ่านและการแปลความหมายของแผนภูมิ ข้ อมูล สถิติตา่ ง ๆ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชันปี
G
ตารางที 10 จํานวนและร้ อยละผู้เรียนที,มีผลงาน โดยประยุกต์ใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ในปี การศึกษา 2549

ข้ อกําหนดที 1.2
ตัวบ่ งชีท3  ี 2
คําอธิบาย

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

จํานวนผ้ ูเรี ยน

หมายเหตุ

*32, *17, *15 หลังจากนับนักศึกษาทีออก

ปรับปรุง
ปรับปรุง

ดี

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

83.58
84.71
93.33
64.29
83.88

ทีมีผลงาน

67
56
85
72
*15
14
14
180 151

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ดี
ดี

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

คิดเป็ นร้ อยละ

ทีมีผลงาน

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

50.00 ปรับปรุง
92
78 84.78
75.38 ดี
86
80 93.02
68.75 ดี
*17
10 58.82
84.00 ดี
24
12 50.00
84.00 70.03 พอใช้ 219 180 82.19

ทีมีผลงาน

106 53
130 98
*32 22
25 21
25 21
307 215

ชัน3 ปี ที 3
ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย *
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
ยานยนต์
รวม ปวช.

ชัน3 ปี ที 2
ผลการประเมิน

ปวช.
พาณิชยกรรม พาณิชยการ

สาขางาน

ทีมีผลงาน

สาขาวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ชัน3 ปี ที 1

268 187 70.57 ดี
304 250 83.88 ดี
64
46 71.88 ดี
63
42 66.66 พอใช้
25
21 84.00 ดี
706 546 77.33
ดี

ตารางที 10 (ต่อ)
จํานวนผ้ ูเรี ยน

27

100

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ทีมีผลงาน

ดี

86.95 ดี
22
24 100
ดี
50.00 ปรับปรุง
76.50 ดี
429 280 65.26 พอใช้
73.62 พอใช้ 648 460 70.98 พอใช้ 180

151

83.88

ดี

ผลการประเมิน

24

คิดเป็ นร้ อยละ

ดี

ทีมีผลงาน

100

รวมทุกชัน3 ปี
ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
24 27
สารสนเทศและ สารสนเทศ
การสื,อสาร
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคอมพิวเตอร์ 23 20
เครื, องกล
เทคนิคยานยนต์
8
4
รวม ปวส.
383 293
รวม ปวช. และ ปวส.
690 508

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

112 62.92 พอใช้
100 60.24 พอใช้
17 50.00 ปรับปรุง

คิดเป็ นร้ อยละ

ทีมีผลงาน

178
166
34

คิดเป็ นร้ อยละ

148 74 50.00 ปรับปรุง
การพัฒนาเว็บเพจ 150 148 98.66 ดี
30 20 66.67 พอใช้

ทีมีผลงาน

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การตลาด

สาขางาน

ชัน3 ปี ที 3

ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ชัน3 ปี ที 2
ผลการประเมิน

ชัน3 ปี ที 1

326
316
64

186
248
37

57.26
78.48
57.82

ปรับปรุง

48

54

100

ดี
ปรับปรุง

ดี

45
44 97.77 ดี
8
4 50.00 ปรับปรุง
799
543 67.95 พอใช้
1,518 1,119 73.71 พอใช้

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

หมายถึง ผู้เรียนที,มีผลงาน มากกว่า ร้ อยละ 74
หมายถึง ผู้เรียนที,มีผลงาน ร้ อยละ 60 - 74
หมายถึง ผู้เรียนที,มีผลงาน น้ อยกว่าร้ อยละ 60

คะแนนเฉลียผ่ านเกณฑ์ พ้นสภาพตามระเบียบ ศธ. ว่าด้ วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ปวช.1 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.50
ปวส.1 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.75
ปวช.2 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.75
ปวส.2 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.90
ปวช.3 คะแนนผลการเรียนเฉลี,ยไม่ตํ,ากว่า 1.90

ข้ อกําหนดที 1.3
ตัวบ่ งชีท3  ี 3
คําอธิบาย
ตารางที 11

ทักษะในการใช้ ภาษาสื,อสารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ร้ อยละของผู้เรียนที,มีทกั ษะในการสื,อสารด้ านการฟั ง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่
G
างประเทศ
จํานวนผู้เรียนที,มีทกั ษะด้ านการฟั ง การอ่าน การเขียน การสนทนา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื,อการสื,อสารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
จําแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและชันปี
G ที,เปิ ดสอน
จํานวนและร้ อยละของผู้เรียนที,มีทกั ษะในการสื,อสาร ทังภาษาไทยและภาษาต่
G
างประเทศ
จํานวนผ้ ูเรี ยน

หมายเหตุ

ภาษาไทยไม่ ได้ เรียน ปี 2 ปี 3

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

265 219 82.65 ดี
301 209 69.44 พอใช้
52
42 80.77 ดี
63
48 76.19 ดี
25
14 56.00 ปรับปรุง
706 532 75.35
ดี

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

86.57
77.65
78.57
71.43
80.55

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

67
58
85
66
14
11
14
10
180 145

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ผลการประเมิน

78.30 ดี
92
78 80.43 ดี
70.00 พอใช้
86
52 60.47 พอใช้
90.48 ดี
17
14 82.35 ดี
76.00 ดี
24
19 79.17 ดี
56.00 ปรับปรุง
- 72.96 พอใช้ 219 163 74.42
ดี

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

106 83
130 91
21 17
25 19
25 14
307 224

ชัน3 ปี ที 3
คิดเป็ นร้ อยละ

อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
ยานยนต์
รวม ปวช.

ชัน3 ปี ที 2

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ปวช.
พาณิชยกรรม พาณิชยการ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ชัน3 ปี ที 1

ตารางที

11 (ต่อ)
จํานวนผ้ ูเรี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

ดี
ดี

64.71 พอใช้
83.33 ดี

52.18 ปรับปรุง
22
18 81.82
50.00 พอใช้
69.45 พอใช้ 429 344 80.19
71.02 ดี
648 507 78.24

ดี
ดี
ดี

180

145

80.55

หมายถึง ผู้เรียนมีทกั ษะในการสื,อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
G
างประเทศ มากกว่า ร้ อยละ 74
หมายถึง ผู้เรียนมีทกั ษะในการสื,อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
G
างประเทศ ร้ อยละ 60 - 74
หมายถึง ผู้เรียนมีทกั ษะในการสื,อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
G
างประเทศ น้ อยกว่าร้ อยละ 60

ดี

263
221

64
48

50
42

ผลการประเมิน

326
316

คิดเป็ นร้ อยละ

22
20

93.33
91.66

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

34
24

การตลาด
30 28
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
24 22
สารสนเทศและ สารสนเทศ
การสื,อสาร
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคอมพิวเตอร์ 23 12
เครื, องกล
เทคนิคยานยนต์
8
4
รวม ปวส.
383 266
รวม ปวช. และ ปวส.
690 490

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ดี
ดี

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

90.45
74.10

คิดเป็ นร้ อยละ

161
123

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ผลการประเมิน

178
166

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

คิดเป็ นร้ อยละ

148 102 68.92 พอใช้
การพัฒนาเว็บเพจ 150 98 65.00 พอใช้

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ชัน3 ปี ที 3

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

การบัญชี
คอมพิวเตอร์

ชัน3 ปี ที 2
ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ชัน3 ปี ที 1

80.67 ดี
69.94 พอใช้
78.13
87.50

ดี
ดี

45
30 66.67 พอใช้
8
4 50.00 ปรับปรุง
799
610 76.35
ดี
1,518 1,142 75.23
ดี

ความรู้และทักษะการใช้ เทคโนโลยีที,จําเป็ นในการศึกษาค้นคว้ าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ร้ อยละของผู้เรียนที,มีความสามารถในการใช้ ความรู้และเทคโนโลยีที,จําเป็ นในการศึกษาค้ นคว้ า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนที,สามารถใช้ ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้ า เช่น อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบ
ด้ วยคอมพิวเตอร์ การใช้ โปรแกรมซีเอ็นซี การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
จําแนกตามชันปี
G
ตารางที 12 จํานวนและร้ อยละของผู้เรียนที,มีความสามารถใช้ ความรู้และเทคโนโลยีปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้ จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชันปี
G

ข้ อกําหนดที 1.4
ตัวบ่ งชีท3  ี 4
คําอธิบาย

จํานวนผ้ ูเรี ยน

265 234 88.30
301 232 77.08
52
41 78.85
63
54 85.72
706 561 79.47

ผลการประเมิน

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

คิดเป็ นร้ อยละ

85.07
89.42
92.86
92.85
88.34

ผู้เรี ยนทีนําความรู้ ไปใช้

67
57
85
76
14
13
14
13
180 159

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

92
85 92.39
86
77 89.54
17
13 76.47
24
22 91.67
219 197 89.96

คิดเป็ นร้ อยละ

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรี ยนทีนําความรู้ ไปใช้

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ผลการประเมิน

86.79 ดี
60.77 พอใช้
71.43 ดี
76.00 ดี
64.00 พอใช้
71.99 ดี

ผู้เรี ยนทีนําความรู้ ไปใช้

106 92
130 79
21 15
25 19
25 16
307 221

ชัน3 ปี ที 3
ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
ยานยนต์
รวม ปวช.

ชัน3 ปี ที 2
ผลการประเมิน

ปวช.
พาณิชยกรรม พาณิชยการ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรี ยนทีนําความรู้ ไปใช้

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ชัน3 ปี ที 1

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตารางที 12 (ต่อ)
จํานวนผ้ ูเรี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

ดี
ดี
ดี

หมายถึง ผู้เรียนที,นําความรู้ไปใช้ มากกว่า ร้ อยละ 74
หมายถึง ผู้เรียนที,นําความรู้ไปใช้ ร้ อยละ 60 - 74
หมายถึง ผู้เรียนที,นําความรู้ไปใช้ น้ อยกว่าร้ อยละ 60

180

159

88.34

ดี

ผลการประเมิน

22
20 90.90
429 402 93.71
648 599 92.44

ดี
ดี
ดี

คิดเป็ นร้ อยละ

23 20 86.95
8
8 100
383 346 90.34
690 567 82.18

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ดี
ดี
ดี
ดี

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

100
89.76
91.18
100

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

178
149
31
25

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

178
166
34
24

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

คิดเป็ นร้ อยละ

148 148 100 ดี
150 129 85.34 ดี
30 19 66.33 พอใช้
24 23 95.83 ดี

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ชัน3 ปี ที 3

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ สารสนเทศ
การสื,อสาร
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคอมพิวเตอร์
เครื, องกล
เทคนิคยานยนต์
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

ชัน3 ปี ที 2
ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ชัน3 ปี ที 1

326
316
64
48

326
277
50
47

100
87.66
83.38
97.91

ดี
ดี
ดี
ดี

45
40 88.88
8
8
100
799
748 93.62
1,518 1,309 86.24

ดี
ดี
ดี
ดี

ข้ อกําหนดที 1.5
ตัวบ่ งชีท3  ี 5
คําอธิบาย

ตารางที 13

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดีงามในวิชาชีพ การมีบคุ ลิกภาพที,เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที,ดี
ร้ อยละของผู้เรียนที,มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดีงามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที,เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที,ดี
ผู้เรียนที,มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดงี าม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินยั ความซื,อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน การประหยัด
และออม การหลีกเลีย, งอบายมุข และสิง, เสพติด เป็ นต้น การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบคุ ลิกภาพที,เหมาะสม ตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน ตามชันปี
G
จํานวนและร้ อยละของผู้เรียนที,มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดีงามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที,เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที,ดี จําแนกตาม
หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชันปี
G
จํานวนผ้ ูเรี ยน

106 93 87.74
130 115 88.47
21 19 52.38
25 19
76
25 22
88
307 268 87.30

ดี
ดี
ดี

67
64
85
74
14
13
14
9
180 160

95.52 ดี
87.06 ดี
92.86 ดี
64.28 พอใช้
88.89
ดี

265 246 92.83
301 244 81.07
52
44 84.62
63
52 82.53
25
22 88.00
706 608 86.12

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

รวมทุกชัน3 ปี
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

92
89 96.74 ดี
86
55 63.96 พอใช้
17
12 70.59 พอใช้
24
24
100 ดี
- 219 180 82.20
ดี

คิดเป็ นร้ อยละ

ดี
ดี
ปรับปรุง

ผลการประเมิน

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

ชัน3 ปี ที 3

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
ยานยนต์
รวม ปวช.

ชัน3 ปี ที 2
ผลการประเมิน

ปวช.
พาณิชยกรรม พาณิชยการ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ชัน3 ปี ที 1

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตารางที 13 (ต่อ)
จํานวนผ้ ูเรี ยน

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

*ผู้เรียนที,มีพฤติกรรม 3 ด้ าน หมายถึง ผู้เรียนที,มพี ฤติกรรม 1) มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และค่านิยมที,ดีงาม
2) มีมนุษยสัมพันธ์
3) มีบคุ ลิกภาพที,เหมาะสม

180

160

88.89

ดี

316
283
50
32

ผลการประเมิน

22
21 95.45
429 401 93.48
648 620 95.68

ปรับปรุง

326
316
64
48

คิดเป็ นร้ อยละ

23 14 60.86
8
6 75.00
383 321 83.82
690 589 85.37

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

ดี
ดี
ดี
ดี

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

98.88
92.78
91.18
79.17

รวมทุกชัน3 ปี

ผลการประเมิน

176
154
31
19

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

178
166
34
24

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

คิดเป็ นร้ อยละ

148 140 94.59 ดี
150 129 86.00 ดี
30 19 63.33 พอใช้
24 13 54.77 ปรับปรุง

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

ชัน3 ปี ที 3

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ สารสนเทศ
การสื,อสาร
อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคอมพิวเตอร์
เครื, องกล
เทคนิคยานยนต์
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

ชัน3 ปี ที 2

ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

ผ้ ูเรียนทัง3 หมด

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ผู้เรี ยนทีมีพฤติกรรม3ด้ าน*

ชัน3 ปี ที 1

96.93 ดี
89.56 ดี
78.13 ดี
66.67 พอใช้

45
35 77.77
8
6
75
799
722 90.37
1,518 1,330 87.62

ดี
ดี
ดี
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง)

หมายถึง ผู้เรียนที,มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดงี ามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที,เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที,ดี
มากกว่า ร้ อยละ 74
หมายถึง ผู้เรียนที,มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดงี ามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพ ที,เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที,ดี
ร้ อยละ 60 - 74
หมายถึง ผู้เรียนที,มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดงี ามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพที,เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที,ดี
น้ อยกว่าร้ อยละ 60

ข้ อกําหนดที 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชีท3  ี 6
ร้ อยละของผู้เร็จการศึกษาที,มีผลสัมฤทธิMทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2549
คําอธิบาย
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชันG ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อหลักสูตรอื,น เมื,อเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้ าในแต่ละหลักสูตร ประเภทวิชา และสาขาวิชา
ตารางที 14
จํานวนและร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชันG ปวช.3 และ ปวส. 2 เทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้ าจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน

ปวช.
พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

ปวส.
บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรม

พาณิชยการ

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม ปวช.

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและ
การสื,อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

108
85
16
25
234

65
80
13
14
172

ผลการประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

แรกเข้ า

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

สําเร็จการศึกษา

จํานวนผ้ ูเรียน

60.18 พอใช้
94.12
ดี
86.66
ดี
56.66 ปรับปรุง
73.51

พอใช้

218
166
40
26

174
158
31
23

79.81
95.18
91.17
88.46

ดี
ดี
ดี
ดี

23
473
707

22
408
580

95.65
86.26
82.04

ดี
ดี
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )

หมายถึง

ระดับคุณภาพ 3 (ปรับปรุง) หมายถึง

ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิMทางการเรียนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา มากกว่าร้ อยละ 74
ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิMทางการเรียนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา ร้ อยละ 60-74
ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิMทางการเรียนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา น้ อยกว่าร้ อยละ 60

ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที,ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชันG ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อหลักสูตรอื,นที,ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เมื,อเทียบกับผู้เข้ ารับการประเมินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้ วยการประเมินผลการเรียนแต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตารางที 15 จํานวนและร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที,ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีท3  ี 7
คําอธิบาย

หลักสตร
ู /

สาขาวิชา

ปวช.
พาณิชยกรรม พาณิชยการ

อุตสาหกรรม

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม ปวช.
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การตลาด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื,อสาร
อิเล็กทรอนิกส์

สาขางาน

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาเว็บเพจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคนิค
คอมพิวเตอร์

รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

ผ้ ูรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน
ผ่ านเกณฑ์
ผ้ ูสาํ เร็ จ จํานวน
ผล
คิดเป็ น
การศึกษา เข้ าสอบ จํานวน
การประเมิ น
ร้ อยละ
65
80
13
14

65
80
13
14

47
77
11
8

72.30
96.25
84.62
57.14

พอใช้
ดี
ดี
ปรับปรุ ง

172

172

143

83.14

ดี

174
158
31
23

174
158
31
23

171
140
29
20

98.28
88.61
93.55
86.96

ดี
ดี
ดี
ดี

22

22

15

68.18

พอใช้

408
580

408
580

375
518

91.92
89.31

ดี
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผู้ผา่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้ อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง ผู้ผา่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้ อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ผู้ผา่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ น้ อยกว่าร้ อยละ60

ข้ อกําหนดที 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพอิสระ
ตัวบ่ งชีท3  ี 8 ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที,ได้ งานทําในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คําอธิบาย
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชันG ปวช.3 และ ปวส.2 หรือหลักสูตรอื,นในปี การศึกษาที,ผ่าน
มาที,ได้ งานทําในสถานประกอบการ ทังG ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตารางที 16 จํานวนและร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที, ได้ ง านทํ าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

การพัฒนาเว็บ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคนิค
คอมพิวเตอร์

65

5

7.70 15

9

36

60

92.30

ดี

80

27

33.75 16

-

37

53

66.25

ดี

13

1

7.14

1

-

11

12

92.31

ดี

14

4

28.57

2

-

8

10

71.42

ดี

178

37

20.79

34

9

92

135 75.87

ดี

174
158
32
23

15
51
7

8.62
32.28
29.17

70
40
11
7

29
5
5
-

60
62
18
9

159 91.38
107 67.73
32 100
16 69.57

ดี
ดี
ดี
ดี

22

6

27.27

6

1

9

16

72.72

ดี

418
596

79
116

18.90
19.47

139
173

35 158 330 78.95
44 250 465 78.02

ดี
ดี

ได้ งานทํา

ผลการประเมิน

อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การตลาด
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื,อสาร
อิเล็กทรอนิกส์

ร้ อยละ

ปวส.
บริหารธุรกิจ

รวม

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
รวม ปวช.

ศึกษาต่ อ

อุตสาหกรรม

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์

ประกอบอาชีพอิสระ

พาณิชยการ

สาขางาน

จํานวนได้ งานทํา
ประกอบ อาชีพอิสระ และศึกษาต่ อ

ร้ อยละ

ปวช.
พาณิชยกรรม

สาขาวิชา

ติดตามไม่ ได้

จํานวน

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

จํา
นวน
ผ้ ู
สําเร็ จ
การ
ศึกษา

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาได้ งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
มากกว่าร้ อยละ 59
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาได้ งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ร้ อยละ 50-59
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาได้ งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
น้ อยกว่าร้ อยละ 50

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

3. ด้ านบุคลิกภาพ
เจตคติในวิชาชีพ

ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

2. ด้ านความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

หลักสตร
ู

1. ด้ านความร้ ูวชิ าชีพ

ข้ อกําหนดที 1.8 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที,สถานประกอบการหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชีท3  ี 9 ระดับ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที, มี ต่อ คุณ ลัก ษณะที, พึ ง ประสงค์ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําเครื, องมือวัด 5 ระดับ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และอื,น ๆ
เพื,อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อพฤติกรรมของผู้สําเร็จการศึกษา
ที,ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการด้ านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทางพืนG ฐานที,
จําเป็ นในการทํางาน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
ตารางที 17 ความพึงพอใจเฉลี,ย ของผู้ป ระกอบการ หน่วยงานที,ผ้ สู ําเร็จ การศึก ษาออกไปทํ างาน
ในระดับ ปวช., ปวส.
ระดับความพึงพอใจ

เฉลียโดยรวม

4.2
4.6
4.4

4.3
4.5
4.4

4.3
4.4
4.35

4.26
4.50
4.38

ผลการ
ประเมิน
ดี
ดี
ดี

หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลีย, ของผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที,ผ้ สู ําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยู่ระหว่าง 4.00-5.00
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลีย, ของผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที,ผ้ สู ําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยู่ระหว่าง 3.50-3.99
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลีย, ของผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที,ผ้ สู ําเร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยู่ระหว่าง 1.00-3.49

มาตรฐานที 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้ อกําหนดที 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที,สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชีท3  ี 10
ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที,มีการพัฒนาตามความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน
คําอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา
ปรับปรุงแผนการเรียนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานและชุมชน
มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอย่างต่อเนื,อง
ตารางที 18 ร้ อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
รายวิชา แผนการเรียน ที,เปิ ดสอนปี การศึกษา 2549
สาขางาน
จํานวน
จํานวน
ทีพัฒนาตาม
สาขางาน
ร้ อยละ
สาขาวิ
ช
า
หลั
ก
สตรฐาน
ู
หลักสตร
ู /ประเภทวิชา
ทีเปิ ดสอน
ผล
สมรรถนะ
(2) x 100 การประเมิน
(1)
(2)
(1)
ปวช.
พาณิชยกรรม
1
3
3
100
ดี
อุตสาหกรรม
2
2
2
100
ดี
รวม ปวช.
5
5
5
100
ดี
ปวส.
บริหารธุรกิจ
2
4
4
100
ดี
อุตสาหกรรม
2
2
2
100
ดี
รวม ปวส.
4
6
6
100
ดี
รวม ปวช. และ ปวส.
9
11
11
100
ดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที, มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูต รฐานสมรรถนะ
สอดคล้ อง ตลาดแรงงานและได้ เปิ ดสอน มากกว่าร้ อยละ 79
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที, มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูต รฐานสมรรถนะ
สอดคล้ อง ตลาดแรงงานและได้ เปิ ดสอน ร้ อยละ 75-79
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที, มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูต รฐานสมรรถนะ
สอดคล้ องตลาดแรงงานและได้ เปิ ดสอน น้ อยกว่าร้ อยละ 75

ข้ อกําหนดที 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ที,เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ โดยส่งเสริมให้ ผ้เู รียนได้ พฒ
ั นา ตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชีท3  ี 11 ระดับ คุณ ภาพของการจัด การเรี ย นรู้ อย่ า งหลากหลายโดยเน้ นผู้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ
ในการฝึ กทักษะวิชาชีพมีการฝึ กปฏิบตั ิจริงเพื,อให้ ผ้ เู รียนได้ พฒ
ั นาตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให้ ผ้ สู อนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการ คุณธรรม จริ ย ธรรม หรื อบูรณาการความรู้ จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้ สื,อการสอน การวัดประเมินผล อย่างหลากหลาย
เหมาะสมสอดคล้ องกับ ผู้เ รี ยนตามแผนการจัด การเรี ย นรู้ มีการนิ เ ทศการสอน มีก าร
ประเมิน ผลการสอนโดยผู้เกี, ยวข้ อง มีก ารประเมิน ระดับ ความพึง พอใจของผู้เรี ยนต่อ
คุณภาพการสอนและนําผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื,อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาตนเอง ตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
การดําเนินการ 5 ข้ อ ให้ เกิดผลการปฏิบตั เิ พื,อให้ เกิดคุณภาพ
1. มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผน
2. มีการนิเทศการสอน
3. มีการประเมินคุณภาพการสอน
4. มีการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
5. มีการนําผลการประเมินไปใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
ตารางที 19 จํานวนและร้ อยละของรายวิชาที,มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที,เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที,เปิ ดสอน ในปี การศึกษา 2549
จํานวน
จํานวนวิชา จํานวนรายวิชา
ร้ อยละ
รายวิชาที ทีดําเนินการ
ทีมี
ผล
หลักสตร
ู
เปิ ดสอน ครบทัง3 5 ข้ อ แผนบรณาการ
*
ู
การประเมิน
(3) x 100
(1)
(2)
(3)
(1)
48
48
48
ดี
ปวช.
100
44
44
44
ดี
ปวส.
100
รวม ปวช. และ ปวส.
92
92
92
100
ดี
*รายวิชาทีมีแผนบรณาการต้
องเป็ นรายวิชาทีดาํ เนินการครบทัง3 5 ข้ อแล้ ว
ู

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ปฏิบตั ิตาม ข้ อ 1 ครบทุกข้ อและมีแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณา
การ มากกว่า ร้ อยละ 74 ของรายวิชาที,เปิ ดสอน
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง ปฏิบัติตามข้ อ 1 ครบทุกข้ อและมีแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณา
การร้ อยละ 60-74 ของรายวิชาที,เปิ ดสอน
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ปฏิบตั ิตามข้ อ 1 ไม่ครบทุกข้ อหรื อครบทุกข้ อ และมีแผนการจัด
การเรียนรู้แบบบูรณาการน้ อยกว่าร้ อยละ 60 ของรายวิชาที,เปิ ดสอน

ตัวบ่ งชีท3  ี 12 ร้ อยละของงบประมาณที,สถานศึกษาจัดซื Gอวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรี ยน
การสอน อย่างเหมาะสม
คําอธิบาย
งบประมาณที,สถานศึกษาจัดซื Gอวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการเรี ยนในแต่ละสาขา
ต่องบดําเนินการทังหมด
G
ตารางที 20 ร้ อยละของงบประมาณที, สถานศึก ษาจัดซื อG วัสดุฝึก อุป กรณ์ สําหรับ การเรี ย นต่อ
งบดําเนินการทังหมด
G
จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที,เปิ ดสอน

หลักสตร
ู / ประเภทวิชา

ปวช.
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

งบประมาณ
ดําเนินการ
ทัง3 หมด
(บาท)

งบประมาณ
วัสดุฝึก
ทัง3 หมด
(บาท)

(1)

(2)

ร้ อยละของ
งบประมาณ
ด้ านวัสดุต่อ
งบประมาณ
ดําเนินการทัง3 หมด
(2) x 100
(1)

ผล
การประเมิน

8,852,438
1,592,820

1,668,179
294,384

19
19

ดี
ดี

รวม ปวช.

10,445,258

1,962,563

19

ดี

ปวส.
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

12,704,626
1,064,192
13,768,818
24,214,076

1,887,152
238,957
2,126,109
4,088,672

15
22
15
17

ดี
ดี
ดี
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง

มากกว่าร้ อยละ 15 ของงบดําเนินการทังหมด
G
ร้ อยละ 10-15 ของงบดําเนินการทังหมด
G
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของงบดําเนินการทังหมด
G

ข้ อกําหนดที 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชีท3  ี 13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
คําอธิบาย
ความเหมาะสมของห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ
การใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ และจํานวนผู้เรียนต่อเครื,องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครังG ของการเรี ยนใน
รายวิชาที,ใช้ เครื,องคอมพิวเตอร์แต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ตารางที 21 จํ านวนห้ องและสัด ส่ว นการใช้ ค อมพิ วเตอร์ ต่อ ผู้เ รี ย น จํ าแนกตามหลัก สูต ร
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที,เปิ ดสอน
จํานวน
หลักสตูร/ ประเภทวิชา/
ห้ องปฏิบัติการ
สาขาวิชา/สาขางาน
ทีเปิ ดสอน
(1)
ปวช.
พาณิชยกรรม
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์
- การขาย
อุตสาหกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์
- ยานยนต์
รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- เทคนิคยานยนต์
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

จํานวน
คอมพิวเตอร์
ต่ อห้ อง

จํานวนผ้ ูเรียนที
จํานวน
ใช้ คอมพิวเตอร์
ผ้ ูเรียนต่ อ
แต่ ละครัง3
คอมพิวเตอร์

ผล
การประเมิน

(2)

(3)

(3)
(2)

335
336
1916
1921
1922
1923

51
52
40
52
54
46

44
44
35
44
43
30

0.87
0.85
0.88
0.85
0.80
0.66

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

6

295

40

0.82

ดี

335
336
1916
1917
1921
1922
1923

51
52
40
40
52
54
46

35
38
24
24
45
40
30

0.69
0.73
0.60
0.60
0.81
0.74
0.66

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

7
13

335
48

30
36

0.69
0.75

ดี
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง

ผู้เรียนต่อคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื,อง
ผู้เรียนต่อคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เครื,อง
ผู้เรียนต่อคอมพิวเตอร์ 3 คนขึ Gนไป ต่อ 1 เครื,อง

ข้ อกําหนดที2 2.4 จัดสถานที2เรียนสถาน ที2ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที2ศกึ ษาค้ นคว้ าให้ เหมาะสมกับสาขาวิชาทังในสถานศึ
?
กษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื2น ๆ
ตัวบ่ งชีท5 2 ี 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พืน? ที2ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที2เรี ยน
มีบรรยากาศที2เอื ?อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สงู สุด
คําอธิบาย
มีความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการจัดครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ตามเกณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขันพื
? ?นฐานขึ ?นไป
ตารางที2 22 การปฏิบตั ิในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั ิการ การจัดศูนย์วิทยบริการ และการจัดครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
องค์ ประกอบที2 1 ( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบัต)ิ
องค์ ประกอบที2 2( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบัต)ิ
องค์ ประกอบที2 3( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบัต)ิ
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
มีการวาง
มีการใช้
มีการ
มีการ
มีสื2อที2
มีระบบ
สามารถ
มีการ
จํานวน
จํานวนคุรุภณ
ั ฑ์ .ร้ อยละของ
แผนการใช้
อาคาร
สถานที2โดย
ผู้ที2มีสว่ น
เกี2ยวข้ อง

อาคาร
สถานที2
ตามกรอบ
ที2กําหนด

ติดตาม
ประเมินผล
การใช้
อาคาร
สถานที2

ปรับปรุ ง
จากผลการ
ประเมิน

1

1

1

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที, 1
3 (ดี)
ปฏิบตั ิทกุ ข้ อ
2 (พอใช้ )
ปฏิบตั ิข้อ 1-3
1 (ปรับปรุง) ปฏิบตั ิข้อ 1-2

หลากหลาย

ผลการ
ประเมิน

3

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที, 2
3 (ดี)
ปฏิบตั ิทกุ ข้ อ
2 (พอใช้ )
ปฏิบตั ิ 3 ข้ อ
1 (ปรับปรุง) ปฏิบตั ิ 1-2 ข้ อ

1

การจัดการ
ที2มี
ประสิทธิภาพ
เช่น ระบบ
การสืบค้ น

รองรับการ
ให้ บริการ
วิชาการแก่
ชุมชนและ
สังคม

ประเมิน
คุณภาพ
การ
ให้ บริการ

1

1

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที, 3
3 (ดี)
ตังแต่
G ร้อยละ 90
2(พอใช้ )
ร้ อยละ80-89
1(ปรับปรุง)
น้ อยกว่าร้ อยละ80

ผลการ
ประเมิน

3

สาขาวิชา ที2
เปิ ดสอนใน
สถานศึกษา

และอุปกรณ์ที2มี
อยู่แต่ละสาขา
สาขาวิชาเทียบ
กับเกณฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์
มาตรฐานขั ?น
พื ?นฐาน

สาขาวิชาที2มี
ครุ ภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์
ตามเกณฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์
มาตรฐาน
ขั ?นพื ?นฐาน

1

1

1

ผลการ
ประเมิน

ผลการ
ประเมิน
โดยรวม

1

3

เกณฑ์การประเมินผลการประเมินโดยรวม
3 (ดี)
ผลการตัดสินในแต่ละองค์ประกอบในระดับดี 2 ใน3
2 (พอใช้ )
ผลการตัดสินในแต่ละองค์ประกอบในระดับพอใช้ ทงั ? 3 องค์ประกอบ
หรือผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 องค์ประกอบ พอใช้ 2 องค์ประกอบ
1 (ปรับปรุง) ผลการตัดสินในแต่ละองค์ประกอบในระดับปรับปรุ งทัง3
? องค์ประกอบ
หรือมีองค์ประกอบหนึ2งอยู่ในระดับปรับปรุง

ข้ อกําหนดที2 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้ อมและสิ2งอํานวยความสะดวกที2เอื ?อ
ต่อการเรียนรู้
ตัวบ่ งชีท5 2 ี 15
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้ อมและสิ2งอํานวย
ความสะดวกที2เอื ?อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึก ษาจัด ระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้ อม สิ2ง อํานวยความ
สะดวกทังภายในและภายนอกห้
?
องเรียนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยและสิ2งอํานวยความสะดวกพิจารณาจากสิ2งต่อไปนี ?
1. ป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
3. ป้ายแสดงขันตอนการใช้
?
อปุ กรณ์เครื2องมือเครื2องจักร ฯลฯ
4. สถานที2จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื2 องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื ?องต้ นประจําพื ?นที2นอกจากห้ องพยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื2 องมือ เครื2 องจักร
7. การสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุที2เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
8. สถิติอบุ ตั ิเหตุลดลง
ตารางที2 23 จํ า นวนและร้ อยละของสาขางานที2 มี ก ารจั ด ระบบความปลอดภั ย ของ
สภาพแวดล้ อมและสิ2งอํานวยความสะดวกที2เอื ?อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
จํานวนสาขาที2จดั ระบบ
จํานวนสาขางาน
ความปลอดภัยและสิ2ง
ร้ อยละ
ทัง5 หมด
ผลการประเมิน
อํานวยความสะดวก
ได้ อย่ างมีคุณภาพ
(2) x 100
(1)
(2)
(1)
6 สาขาวิชา

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง

5

มากกว่าร้ อยละ 70
ร้ อยละ 60-70
น้ อยกว่าร้ อยละ 60

83.33

ดี

ข้ อกําหนดที2 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที2เกี2ยวข้ องอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื2อง
ตัวบ่ งชีท5 2 ี 16
ร้ อยละของบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาที2 ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตามหน้ าที2
รับผิดชอบ
คําอธิบาย
จํานวนครูและบุค ลากรสายสนับสนุนทัง? หมดของสถานศึก ษาที2 ได้ รับการ
พัฒนาในวิชาชี พหรื อหน้ าที2 ที2 รับผิดชอบในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึ กอบรม
การประชุ มสัม มนาทางวิ ช าการทัง? ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา
การศึก ษาดูง าน การทัศ นศึก ษา การศึก ษาต่อ เป็ นต้ น ไม่น้ อยกว่า 20
ชัว2 โมง/คน/ปี
ตารางที2 24 จํานวนและร้ อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนภายในสถานศึกษาที2ได้ รับ
การพัฒนา
จํานวนบุคลากรที2ได้ รับ
ประเภทบุคลากร จํานวนทัง5 หมด การพัฒนา ไม่ น้อยกว่า 20 ร้ อยละ ผลการประเมิน
ชม./คน/ปี
ครู
70
70
100
ดี
บุคลากรสนับสนุน
4
4
100
รวม
74
74
100
ดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง บุคลากรได้ รับการพัฒนามากกว่าร้ อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง บุคลากรได้ รับการพัฒนาร้ อยละ 75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง บุคลากรได้ รับการพัฒนามากกว่าร้ อยละ 75

ข้ อกําหนดที2 2.7 ระดมทรั พ ยากรจากทั ง5 ภายในและภายนอกสถานศึ กษารวมกั นจั ด
การศึกษาทัง5 ในระบบและทวิภาคีอย่ างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีท5 2 ี 17
จํานวนครัง? หรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทัง? ภายใน
และภายนอกสถานศึ ก ษา เพื2 อ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คําอธิบาย
การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื2องมือเครื2องจักร และอื2น ๆ ทัง? ภายในและ
ภายนอกสถานศึก ษา เช่น การเป็ นวิท ยากรให้ ความรู้ สนับ สนุน เงิ น วัสดุ
อุปกรณ์ เครื2องมือ เครื2องจักร เป็ นต้ น เพื2อให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตารางที2 25
จํานวนครัง? หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทังภายในและ
?
ภายนอกสถานศึกษา
จํานวนครัง5
รวม
ผลการประเมิน
(ครัง5 )
ระดมทรัพยากรภายใน
ระดมทรัพยากรภายนอก
16

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

12

28

ดี

หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทังภายในและภายนอกสถานศึ
?
กษา
มากกว่า 19 ครัง? ขึ ?นไป
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทัง? ภายในและภายนอกสถานศึกษา
15-19 ครัง?
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทังภายในและภายนอกสถานศึ
?
กษา
น้ อยกว่า 15 ครัง?

ตัวบ่ งชีท5 2 ี 18 จํานวนสถานประกอบการที2มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
คําอธิบาย
สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทัง? ภาครัฐและเอกชนในการ
วางแผนและปฏิบตั ิการจัดการเรียนการสอน การฝึ กวิชาชีพในระบบทวิภาคี และ
การฝึ กงาน ในระบบปกติ ตามหลักสูตรที2สถานศึกษาจัด
ตารางที2 26 จํานวนสถานประกอบการที2มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
จํานวนสถานประกอบการที2มีการจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษา
รวม
ผลการประเมิน
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
(1)
(2)
(1)+(2)
-

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

-

-

-

หมายถึง มีสถานประกอบการที2 จัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
มากกว่า 14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง มีสถานประกอบการที2จัด การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
10-14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง มีสถานประกอบการที2จัด การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
น้ อยกว่า 10 แห่ง

ตัวบ่ งชีท5 2 ี 19 จํานวนคน-ชัว2 โมงของผู้เชี2ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ2นที2มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดหาผู้เ ชี2ยวชาญ/ผู้ท รงคุณ วุฒิ/ผู้นําภูมิปั ญญาท้ องถิ2นที2 มี
ความรู้ ความเชี2ย วชาญเฉพาะด้ านที2เ กี2 ย วข้ องกับ สาขางานของผู้เ รี ย นจาก
ภายนอกสถานศึกษา เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและ
ท้ องถิ2นในการพัฒนาผู้เรียน
ตารางที2 27 จํานวนคน-ชัว2 โมงของผู้เชี2ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ2นที2มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน
จํานวนสาขางาน
ที2มีผู้เชี2ยวชาญร่ วมพัฒนา
จํานวนสาขางานทัง5 หมด
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ผ้ ูเรียนตัง5 แต่ 2 คน-ชั2วโมง
ต่ อภาคเรียน
6
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

6

100

ดี

หมายถึง สาขางานที2มีการจัดหาผู้เชี2ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วม
ในการพัฒนาผู้เรี ยน ตังแต่
? 2 คน- ชั2วโมงขึ ?นไป มากกว่า
ร้ อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง สาขางานที2มีการจัดหาผู้เชี2ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วม
ในการพัฒนาผู้เรี ยน ตังแต่
? 2 คน - ชั2วโมงขึ ?นไป ร้ อยละ
75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง สาขางานที2มีการจัดหาผู้เชี2ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน ตังแต่
? 2 คน- ชั2วโมงขึ ?นไป น้ อยกว่า
ร้ อยละ 75

อัตราส่วนของผู้สอนประจําที2มีคณ
ุ วุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
อัตราส่วนของจํานวนผู้สอนที2เป็ นครูประจําและครูจ้างพิเศษ (ที2สถานศึกษาทํา
สัญญาจ้ างต่อเนื2องไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) ที2มีวฒ
ุ ิวิชาชีพตรงกับวิชาชีพที2สอน
ต่อจํานวนผู้เรี ยน ในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรี ยนไม่เกิน
35 คน
ตารางที2 28 จํานวนและสัดส่วนครูที2มีคณ
ุ วุฒิวิชาชีพต่อผู้เรียน จําแนกตามสาขาวิชา สาขางาน
จํานวนสาขางานที2มี
อัตราส่ วนครวิู ชาชีพ
จํานวนสาขางานทัง5 หมด
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ต่ อผ้ ูเรียน 1 : ไม่ เกิน 35
(2) x 100
(1)
(2)
(1)

ตัวบ่ งชีท5 2 ี 20
คําอธิบาย

6
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

4

66.66

ปรับปรุง

หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที2 จั ด หาผู้ส อนประจํ า ที2 มี ค ุณ วุฒิ
วิช าชี พ ต่อผู้เ รี ย น ตามเกณฑ์ ผ้ สู อน 1 คน ต่อ ผู้เ รี ย น
ไม่เกิน 35 คน มากกว่าร้ อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที2 จั ด หาผู้ส อนประจํ า ที2 มี ค ุณ วุฒิ
วิ ช าชี พ ต่ อ ผู้เรี ย นตามเกณฑ์ ผ้ ูสอน 1 คน ต่ อ ผู้เรี ย น
ไม่เกิน 35 คน ร้ อยละ 75 - 89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที2 จั ด หาผู้ส อนประจํ า ที2 มี ค ุณ วุฒิ
วิ ช าชี พ ต่อ ผู้เ รี ย นตามเกณฑ์ ผ้ ูส อน 1 คน ต่อ ผู้เ รี ย น
ไม่เกิน 35 คน น้ อยกว่าร้ อยละ 75

ตัวบ่ งชีท5 2 ี 21 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน
คําอธิบาย
จํานวนผู้สอนที2เป็ นครูประจําและครูจ้างพิเศษ (ที2สถานศึกษาทําสัญญาจ้ างต่อเนื2อง
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) ต่อจํานวนผู้เรียนทังหมดของสถานศึ
?
กษา
ตารางที2 29 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน
จํานวนผ้ ูสอน อัตราส่ วนผ้ สู อน
ประจํา
: ผ้ ูเรียน

ปวช.

จํานวนผ้ ูเรียน
ปวส.

รวม

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)=(3)÷(4)

706

807

1,513

70

1.21

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้ อยกว่า25 คน
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 25-30 คน
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน

ผลการ
ประเมิน
ดี

มาตรฐานที2 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้ อกําหนดที2 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม
ข้ อกําหนดที2 3.1 จัดระบบการดูแลให้ คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื2องและมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีท5 2 ี 22 จํานวนครัง? ของการจัดให้ ผ้ เู รียนพบอาจารย์ที2ปรึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้ ผ้เู รียนทุกคน (ทังกลุ
? ม่ /ห้ อง) พบครูที2ปรึกษาเพื2อดูแลติดตาม ให้
คําปรึกษา แนะนําเกี2ยวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื2องตลอดปี การศึกษา
นอกเหนือจากการที2ผ้ เู รียนพบอาจารย์ที2ปรึกษาเป็ นรายบุคคล
ตารางที2 30 การจัดให้ ผ้ เู รียนพบอาจารย์ที2ปรึกษา
หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา
ปวช.
พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

ปวส.
บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

พาณิชยการ

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
ยานยนต์
รวม ปวช.
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การตลาด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื,อสาร
อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาเว็บเพจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคนิค
คอมพิวเตอร์
เทคนิคยานยนต์

ยานยนต์
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

จํานวน
ห้ องเรียน/
กลุ่ม

จํานวนครัง5 ที2พบ
อาจารย์ ท2 ี
ผล
การประเมิน
ปรึกษา/ปี
การศึกษา

6
8
1
3

34 ครัง? : ปี
36 ครัง? : ปี
37 ครัง? : ปี
30 ครัง? : ปี

ดี
ดี
ดี
ดี

1
19

32 ครังG : 1 ปี
34 ครัง3 : 1 ปี

ดี
ดี

7
9
1
2

34 ครัง? : ปี
36 ครัง? : ปี
37 ครัง? : ปี
36 ครัง? : ปี

ดี
ดี
ดี
ดี

2

30 ครัง? : 1 ปี

ดี

1
22
41

32 ครัง? : 1 ปี
34 ครัง5 : 1 ปี
34 ครัง5 : 1 ปี

ดี
ดี
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ผู้เ รี ย นทุก คน (ทัง? ห้ อ ง/กลุ่ม ) ได้ พ บอาจารย์ ที2 ป รึ ก ษา
มากกว่า 25 ครัง? ต่อปี
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง ผู้เ รี ย นทุก คน (ทัง? ห้ อ ง/กลุ่ม ) ได้ พ บอาจารย์ ที2 ป รึ ก ษา
20 - 25 ครัง? ต่อปี
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ผู้เ รี ย นทุก คน (ทัง? ห้ อ ง/กลุ่ม ) ได้ พ บอาจารย์ ที2 ป รึ ก ษา
น้ อยกว่า 20 ครัง? ต่อปี

ตัวบ่ งชีท5 2 ี 23 จํานวนครัง? ของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้ กบั ผู้เรียน
คํา อธิบ าย
สถานศึก ษามี ก ารจัด ให้ บ ริ ก ารตรวจสารเสพติ ด สิ2 ง เสพติด ชนิ ด ร้ ายแรง
ให้ แก่ผ้ เู รียนทังหมดในสถานศึ
?
กษา
ตารางที2 31 จํานวนครัง? ของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้ แก่ผ้เู รียนในสถานศึกษา

หลักสตร
ู

จํานวนผ้ ูเรียน จํานวนผ้ ูเรียน
ทัง5 หมด
ที2รับการตรวจ/ปี
(1)
(2)

คิดเป็ น
ร้ อยละ
(2)x100
(1)

จํานวนครัง5
ผล
ที2ตรวจ/ปี การประเมิน

ปวช.

706

27

3.83

1 ครัง?

ปรับปรุง

ปวส.

807

22

2.73

1 ครัง?

ปรับปรุง

รวม ปวช. และ ปวส.

1,513

49

3.24

1 ครัง5

ปรับปรุง

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครัง? /ปี หรือมากกว่า และจํานวน
ผู้เรียน ที2ได้ รับการตรวจมากกว่าร้ อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครัง? /ปี หรือมากกว่า และจํานวน
ผู้เรียน ที2ได้ รับการตรวจร้ อยละ 80-90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครัง? /ปี หรือมากกว่า และจํานวน
ผู้เรียน ที2ได้ รับการตรวจน้ อยกว่าร้ อยละ 80

แรกเข้ า

ออกกลางคัน

ร้ อยละ

แรกเข้ า

ออกกลางคัน

ร้ อยละ

แรกเข้ า

ออกกลางคัน

ร้ อยละ

ผลการประเมิน

อุตสาหกรรม

สาขางาน

ร้ อยละ

ปวช.
พาณิชยกรรม

สาขาวิชา

ออกกลางคัน

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

แรกเข้ า

ตัวบ่ งชีท3  ี 24 ร้ อยละของผู้เรียนที,ออกกลางคันเมื,อเทียบกับแรกเข้ า
คําอธิบาย
ผู้เรียนที,ออกกลางคันโดยการลาออก และพ้ นสภาพการเป็ นนักเรียน นักศึกษา หรือในกรณีอื,น เมื,อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ าที,ขึ Gนทะเบียนเป็ นนักเรียน
นักศึกษา ในปี การศึกษาเดียวกัน
ตารางที 32 จํานวนและร้ อยละของผู้เรียนที,ออกกลางคัน
นักเรียน - ชัน3 ปี ที 1 นักเรียน - ชัน3 ปี ที 2 นักเรียน - ชัน3 ปี ที 3
รวมนักเรียนทุกชัน3 ปี

พาณิชยการ

การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การขาย
อิเล็กทรอนิกส์

120
173
46
40

14
55
14
15

11.67
31.80
30.43
37.50

94
94
21
25

2
12
4
1

2.13
12.77
19.04
4.00

74
92
21
19

7
6
5

9.45
100
28.57
26.30

288
359
88
84

23
67
24
21

7.98
18.67
27.27
25.00

ดี
ดี
ดี
ดี

ยานยนต์

25
404

98

100
24.26

567

19

8.12

206

18

8.74

25
844

2 10.00
135 16.00

ดี
ดี

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
รวม ปวช.

-

18

8.74

355
356
94
57

ออกกลางคัน

แรกเข้ า

ร้ อยละ

-

รวมนักเรียนทุกชัน3 ปี

29
92
30
10

ผลการประเมิน

169 21 12.43 186
8
4.30
การบัญชี
คอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บเพจ 183 36 19.67 173 56 32.37 42
11 26.19 52
19 36.54 การตลาด
31
7 22.58 29
3 11.53 เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ สารสนเทศ
การสื,อสาร
1 95.80 22
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24
8
2 25.00 ยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
457 78 17.07 459 86 18.74 รวม ปวส.
861 176 20.45 693 105 15.16 206
รวม ปวช. และปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผู้เรียนทังหมดที
G
,ออกกลางคันเมื,อเทียบกับแรกเข้ า น้ อยกว่าร้ อยละ 31
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง ผู้เรียนทังหมดที
G
,ออกกลางคันเมื,อเทียบกับแรกเข้ า ร้ อยละ 31-40
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง ผู้เรียนทังหมดที
G
,ออกกลางคันเมื,อเทียบกับแรกเข้ า มากกว่าร้ อยละ 40

ออกกลางคัน

นักเรียน - ชัน3 ปี ที 3

แรกเข้ า

ร้ อยละ

ออกกลางคัน

แรกเข้ า

ร้ อยละ

สาขางาน

นักเรียน - ชัน3 ปี ที 2

ร้ อยละ

ปวส.
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

แรกเข้ า

หลักสตร
ู /
ประเภทวิชา

ออกกลางคัน

นักเรียน - ชัน3 ปี ที 1

8.17
25.85
31.91
17.54

ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี

46
1 2.17
8
2 25.00
916 164 17.91
1,760 299 16.99

ดี
ดี
ดี
ดี

ข้ อกําหนดที 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดีงามในวิชาชีพ
รวมทังด้
G านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชีท3  ี 25
จํานวนครังG และประเภทของกิจกรรมที,สง่ เสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที,ดีงามในวิชาชีพ รวมทังด้
G านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ แก่
ผู้เรียน ทุกสาขาวิชา สาขางาน และมีการประเมินผลกิจกรรม 3 ประเภท
กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมส่งเสริมด้ านวิชาการ
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที,ดีงามในวิชาชีพ
3. กิจกรรมส่งเสริมด้ านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตารางที 33
จํานวนและร้ อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที,มีการจัดกิจกรรมที,ส่งเสริ มด้ าน
วิชาการคุณธรรม จริ ยธรรมค่านิยมที,ดีงาม ในวิชาชีพ ด้ านบุคลิกภาพ และ
มนุษยสัมพันธ์
จํานวนสาขาวิชา/
สาขางานทัง3 หมด

จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทีจัดกิจกรรม
และประเมินผลครบทัง3 3 ประเภท
กิจกรรม

ร้ อยละ

ผลการ
ประเมิน

6 สาขาวิชา
6 สาขางาน

6 สาขาวิชา

100

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที, มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผล
การจัด กิ จกรรมครบทังG 3 ประเภทกิ จ กรรม มากกว่า
ร้ อยละ 80
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที, มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผล
การจัดกิจกรรมครบทังG 3 ประเภทกิจกรรม ร้ อยละ 75-80
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที, มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผล
การจัด กิ จ กรรมครบทังG 3 ประเภทกิ จ กรรม น้ อยกว่า
ร้ อยละ 75

ข้ อกําหนดที 3.3
ตัวบ่ งชีท3  ี 26
คําอธิบาย

ตารางที 34

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์ สิ,งแวดล้ อม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนครังG และประเภทของกิจกรรมที,สง่ เสริมการอนุรักษ์ สิ,งแวดล้ อม และ
วัฒนธรรม ประเพณีและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี,ยวกับ
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ,งแวดล้ อม วัฒนธรรม ประเพณี
2. ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที,จดั ทังภายในและภายนอกสถานศึ
G
กษาให้ แก่ผ้เู รียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน
และมีการประเมินผลทังG 2 กิจกรรม
จํานวนครังG และร้ อยละของสาขาวิชา/สาขางานที,จัดกิจกรรมและประเมินครบ
2 ประเภทกิจกรรม

จํานวนสาขาวิชา/
สาขางานทัง3 หมด

จํานวนสาขาวิชา/สาขางานทีจัดกิจกรรม
และประเมินผลครบ 2 ประเภทกิจกรรม

ร้ อยละ

ผลการประเมิน

6 สาขาวิชา
6 สาขางาน

6 สาขาวิชา
6 สาขางาน

100

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที, มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผล
การจัดกิจกรรมทังภายในและภายนอก
G
ครบทังG 2 ประเภท
กิจกรรม มากกว่าร้ อยละ 80
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที, มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผล
การจัดกิจกรรมทังภายในและภายนอก
G
ครบทังG 2 ประเภท
กิจกรรม ร้ อยละ 75-80
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที, มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผล
การจัดกิจกรรมทังภายในและภายนอก
G
ครบทังG 2 ประเภท
กิจกรรม น้ อยกว่าร้ อยละ 75

มาตรฐานที 4
ข้ อกําหนดที 4
ข้ อกําหนดที 4.1

การบริการวิชาชีพส่ ูสังคม
สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูส่ งั คม
บริการวิชาชีพที,เหมาะสมตามความต้ องการของชุมชน สังคม องค์กร
ทังภาครั
G
ฐและเอกชนเพื,อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื,อง
ตัวบ่ งชีท3  ี 27
จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที,ให้ บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ ในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ,นและกิจกรรม/โครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื,อการประกอบอาชีพของประชาชน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการที,ให้ บริการวิชาชีพ และให้ ความรู้และ
คําแนะนํา ในการดูแลบํารุงรักษาแก่ชมุ ชน เช่น โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ
ศูนย์ซ่อมสร้ างเพื,อชุมชน และมีการให้ บริการโครงการฝึ กทักษะวิชาชีพแก่
ประชาชน
ตารางที 35
จํ านวนกิ จ กรรม/โครงการที, ใ ห้ บ ริ ก ารวิช าชี พและส่ง เสริ มความรู้ ในการ
พัฒนาชุมชนและท้ องถิ,น
จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ทีให้ บริการ
วิชาชีพและ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
ผล
รวม
หลักสตร
ู
ส่ งเสริมความร้ ูใน เพือการประกอบ
โครงการ/ การประเมิน
การพัฒนาชุมชน
อาชีพของ
กิจกรรม
และท้ องถิน
ประชาชน
ปวช.
4
4
ปวส.
4
29
33
33
รวม ปวช. และ ปวส.
8
29
37
ดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สถานศึกษาที,เปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรือ ปวส. มากกว่า 7 กิจกรรม/
โครงการ
สถานศึกษาที,เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. มากกว่า 12 กิจกรรม /โครงการ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง สถานศึกษาที,เปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรือ ปวส. 5-7 กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาที,เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส.10-12 กิจกรรม/โครงการ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง สถานศึกษาที,เปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรือ ปวส.น้ อยกว่า 5 กิจกรรม/
โครงการ
สถานศึก ษาที, เ ปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. น้ อยกว่า 10 กิ จ กรรม/
โครงการ

ข้ อกําหนดที 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื,อการบริการวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้ องกับ
แผนการบริการวิชาชีพที,กําหนด
ตัวบ่ งชีท3  ี 28
ร้ อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที,ให้ บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ,นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะ
วิชาชีพ เพื,อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการ
คําอธิบาย
งบประมาณที,ใช้ จริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝึ ก
ทักษะวิชาชีพต่องบประมาณทังหมดของสถานศึ
G
กษา ยกเว้ นงบลงทุน
ตารางที 36
จํานวนและร้ อยละของงบประมาณที, ใ ช้ ใ นการจัดกิ จ กรรม/โครงการบริ ก าร
วิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ

(1)

งบประมาณทีใช้ ในการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาชีพ และ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
(2)

24,214,076

96,935

งบประมาณทัง3 หมด
(ไม่ รวมงบลงทุน)

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

ร้ อยละ
ผลการประเมิน
(2)x100
(1)
96,935 ×100
24,214,076

0.40
ดี

หมายถึง งบประมาณที,ใช้ จริงในการดําเนินการต่องบดําเนินการ
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้ อยละ 0.20
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
หมายถึง งบประมาณที,ใช้ จริงในการดําเนินการต่องบดําเนินการ
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้ อยละ 0.11-0.20
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง งบประมาณที,ใช้ จริงในการดําเนินการต่องบดําเนินการ
(ไม่รวมงบลงทุน) น้ อยกว่าร้ อยละ 0.11

มาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข้ อกําหนดที 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี,ยวกับนวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกําหนดที 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที,นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชีท3  ี 29
จํานวนนวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที,นําไปใช้ ประโยชน์ในการ
พัฒนา การเรียนการสอน การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนาชุมชน ท้ องถิ,น
และประเทศ ซึ,งนําไปสูก่ ารแข่งขันระดับชาติ
คําอธิบาย
สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/
สาขางานให้ มีการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที,
นําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรือการ
พัฒนาชุมชนท้ องถิ,น และประเทศซึ,งนําไปสูก่ ารแข่งขันระดับชาติ
การพิจารณาจํานวนนวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานให้ พิจารณาจาก
อย่างใดอย่างหนึ,งดังต่อไปนี G
1. นวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที,นําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน
2. นวัต กรรม สิ, ง ประดิษ ฐ์ งานวิจัย และโครงงานที, นํ าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้ องถิ,น และประเทศ
3. นวัตกรรม สิ,ง ประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที,นําไปสู่ก ารประกวด แข่งขัน
เผยแพร่ ระดับชาติ
ตารางที 37
จํ านวนและร้ อยละของสาขางานที, จัด ทํ านวัต กรรม สิ,ง ประดิษ ฐ์ งานวิจัย และ
โครงการที,นําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา การเรียนการสอน การประกอบอาชีพ ซึง,
นําไปสูก่ ารแข่งขันระดับชาติ จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที,
เปิ ดสอน
จํานวน
จํานวนสาขางานทีมี
ร้ อยละ
หลักสตร
นวัตกรรมฯ *
ู /ประเภท
สาขางาน
ผลการประเมิน
วิชา/สาขาวิชา
ทัง3 หมด
(2)x100
(1)
(2)
(1)
ปวช.
5
5
100
ดี
ปวส.
6
6
100
ดี
รวม ปวช. และ ปวส.
11
11
100
ดี
*มากกว่า 2 เรื,องในระดับ ปวช. หรือมากกว่า 8 เรื,องในระดับ ปวส.

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทังหลั
G กสูตร ปวช. และ ปวส. ที,มีการ
จัด ทํ า นวัต กรรม สิ,ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ระดับ ปวช. อย่างน้ อย 2 เรื, อง/ปี การศึกษา ระดับ ปวส.
อย่างน้ อย 8 เรื,อง/ปี การศึกษา มากกว่าร้ อยละ 80
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทังหลั
G กสูตร ปวช. และ ปวส. ที,มีการ
จัด ทํ า นวัต กรรม สิ,ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ระดับ ปวช. อย่างน้ อย 2 เรื, อง/ปี การศึกษา ระดับ ปวส.
อย่างน้ อย 8 เรื,อง/ ปี การศึกษา ร้ อยละ 75-80
ระดับคุณภาพ 3 (ปรับปรุง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทังหลั
G กสูตร ปวช. และ ปวส. ที,มีการ
จัด ทํ า นวัต กรรม สิ,ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิจัย และโครงงาน
ระดับ ปวช. อย่างน้ อย 2 เรื, อง/ปี การศึกษา ระดับ ปวส.
อย่างน้ อย 8 เรื,อง/ปี การศึกษา น้ อยกว่าร้ อยละ 75

ข้ อกําหนดที 5.2

ตัวบ่ งชีท3  ี 30
คําอธิบาย

ตารางที 38

จัดสรรงบประมาณในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที,นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ
ร้ อยละของงบประมาณที,ใช้ ในงานสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม
สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ต่องบประมาณทังหมด
G
งบประมาณที, ใ ช้ จริ ง ในการสร้ าง พั ฒ นา และเผยแพร่ น วัต กรรม
สิ, ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ง า น วิ จั ย แ ล ะ โ ค ร ง ง า น ต่ อง บ ป ร ะ ม า ณ ทั Gง ห ม ด
(ไม่รวมงบลงทุน)
จํ า นวนและร้ อยละของงบประมาณที, ใ ช้ จริ ง ในการสร้ าง พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรม สิ,ง ประดิษ ฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบประมาณ
ทังหมด
G
(ไม่รวมงบลงทุน)

จํานวน
เงินงบประมาณทัง3 หมด
(ไม่ รวมงบลงทุน)

จํานวนงบประมาณทีใช้
ในงานสร้ าง พัฒนา และ
เผยแพร่ นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงาน
(2)

คิดเป็ นร้ อยละ
(2)x100
(1)

ผลการประเมิน

(1)

24,214,076

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

498,261

498,261×100
24,214,076

หมายถึง งบประมาณที,ใช้ จริ งในการดําเนินการต่องบประมาณ
ทังหมด
G
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้ อยละ 1.00
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
หมายถึง งบประมาณที,ใช้ จริ งในการดําเนินการต่องบประมาณ
ทังหมด
G
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้ อยละ 0.50 – 1.00
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง งบประมาณที,ใช้ จริ งในการดําเนินการต่องบประมาณ
ทังหมด
G
(ไม่รวมงบลงทุน) น้ อยกว่าร้ อยละ 0.50

ข้ อกําหนดที 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี,ยวกับการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ,งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที,นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชีท3  ี 31
จํานวนครังG และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี,ยวกับนวัตกรรม
สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที,นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ขา่ วสารเกี,ยวกับการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม
สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานด้ วยวิธีการและช่องทางที,หลากหลาย
ตารางที 39
จํ า นวนครั งG และช่ อ งทางการเผยแพร่ ข้ อ มูล ข่า วสารเกี, ย วกับ นวัต กรรม
สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที,นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ช่ องทาง
จํานวนครัง3 ในการเผยแพร่ ข้อมลู ข่าวสาร
รวมจํานวน
ผล
ครัง3
การประเมิน
การเผยแพร่
นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิทรรศการ
1
2
1
4
ดี
ป้ายประชาสัมพันธ์
1
2
1
4
ดี
จดหมายข่าว
1
2
3
ดี
INTERNET
1
1
1
3
ดี
นําเสนอผลงาน
รวม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

4

7

-

3

14

ดี

หมายถึง จํานวนครังG ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี,ยวกับนวัตกรรม
สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน มากกว่า 4 ครังG
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ )
หมายถึง จํานวนครังG ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี,ยวกับนวัตกรรม
สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน 3-4 ครังG
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง จํานวนครังG ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี,ยวกับนวัตกรรม
สิ,งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน น้ อยกว่า 3 ครังG

5. การประสานงานทั Gงบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก
รวมทังการแสวงหาความร่
G
วมมือความช่วยเหลือด้ านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ

6. ความสามารถในการปรับใช้ การบริหารตามสถานการณ์ที,นําไปสู่
ผลสัมฤทธิไM ด้ อย่างต่อเนื,องและหลากหลาย

7. การพัฒนาตนเองทั Gงการพัฒนาองค์กรพัฒนาวิชาชีพพัฒนาบุคคลและ
พัฒนาทีมงานเพื,อการพัฒนาไปสูอ่ งค์กรการเรี ยนรู้

1

1

1

1

1

0

ผลการประเมิน

รวม

4. การพึง, ตนเองที,เน้ นให้ สถานศึกษามีระบบการบริหารตัวเองมีอํานาจหน้ าที,
รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร้ อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา

1

และมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพเพื,อการประกันคุณภาพการศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. การมีสว่ นร่วมและการให้ ความร่วมมือของผู้ที,มีสว่ นเกี,ยวข้ องทุกฝ่ าย
ในการบริหารการตัดสินใจและการจัดการศึกษา

1

8. การตรวจสอบและถ่วงดุลโดยต้ นสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน

2. การใช้ สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการกําหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมาย
ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง

ภาวะผ้ ูนําและการจัดการ
ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ใช้ ภาวะผู้นําและการมีวิสยั ทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชีท3  ี 32
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที,สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมี ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
คําอธิบาย
การใช้ ภาวะผู้นําและการมีวิสยั ทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้ เข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมทังการนํ
G
าสูก่ าร
ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้ องกับแผนที,กําหนด
ตารางที 40
การบริหารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์ จําแนกตามระดับคุณภาพ
คุณภาพการบริหารงานของผ้ บู ริหารตามแผนยุทธศาสตร์
1=มีการปฏิบัต,ิ 0=ไม่ มีการปฏิบัติ

1. การกระจายอํานาจในการบริ หารสถานศึกษา

มาตรฐานที 6
ข้ อกําหนดที 6
ข้ อกําหนดที 6.1

7

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง มีคณ
ุ ภาพการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์มากกว่า 6 ข้ อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง มีคณ
ุ ภาพการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ 5-6 ข้ อ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง มีคณ
ุ ภาพการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์น้อยกว่า 5 ข้ อ

ข้ อกําหนดที 6.2
ตัวบ่ งชีท3  ี 33
คําอธิบาย

ตารางที 41

บุคลากร

ผู้บริหาร
ครู
บุคลากรสนับสนุน
รวม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้ านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ร้ อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที,สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ครู ผู้บริหาร ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับคุรุสภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม รวมทังG
บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบตั ิตนได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมตามระเบียบ
การปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาที,กําหนด
จํ านวนและร้ อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที, ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนบุคลากร
บุคลากรทีปฏิบัติ
บุคลากรทัง3 หมด ตามจรรยาบรรณ คิดเป็ นร้ อยละ ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
(2)x100
(1)
(2)
(1)
3
3
70
70
100
ดี
4
4
77
77
100
ดี

หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้ อย่างถูกต้ อง มากกว่าร้ อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้ อย่างถูกต้ อง ร้ อยละ 85 - 90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้ อย่างถูกต้ อง น้ อยกว่าร้ อยละ 85

จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื,อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม
ตัวบ่ งชีท3  ี 34
ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัด ทําข้ อมูลพื นG ฐานทังG หมด เช่น ข้ อมูลผู้เรี ยนบุคลากร
งบประมาณ เป็ นต้ น มีระบบบริ ห ารจัด การข้ อมูล ที, เ ป็ นปั จ จุบัน และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการจั ด การความรู้ ของสถานศึ ก ษา เพื, อ พั ฒ นา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที 42
การจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความร้ ูของสถานศึกษา
(0 = ไม่ ปฏิบัต,ิ 1 = ปฏิบัต)ิ
1
2
3
4
5
มีข้อมูล
มีระบบบริหาร
มีระบบ
มีการประเมิน มีการปรับปรุง
พื Gนฐาน
ประสิทธิภาพ
ระบบ
จัดการข้ อมูล
ฐานข้ อมูล
ผล
การบริหาร การประเมิน
เพื,อ
ที,เหมาะสม
ทังหมด
G
และ
การตัดสินใจ
และมี
ที,ประสานกัน ความปลอดภัย จัดการข้ อมูล
ที,เป็ นปั จจุบนั ผู้รับผิดชอบ เป็ นเครือข่าย
ของระบบ
อย่างต่อเนื,อง
ของสถานศึกษา การบริหาร
จัดการข้ อมูล
ข้ อกําหนดที 6.3

1
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

1

1

1

1

ดี

หมายถึง มีการจัด ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิข้อ1 – ข้ อ 4 หรือปฏิบตั ิครบทังG 5 ข้ อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้ ) หมายถึง มีการจัด ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิข้อ1 – ข้ อ 3
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) หมายถึง มีการจัด ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิข้อ1 – ข้ อ 2 หรือไม่ได้ ดําเนินการ

