บทที 3
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายใน
การดําเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในของสถานศึก ษาประจํ าปี การศึก ษา 2550
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี , สรุปได้ ดงั นี ,
1. สรุ ปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี %
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี %
มาตรฐานที 1 ผ้ ูเรียนและผ้ สู าํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีท%  ี 1 ร้ อยละของผู้เรี ยนที3มี ผลสัมฤทธิ8ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที3กําหนดตามชั ,นปี
ตัวบ่ งชีท%  ี 2 ร้ อยละของผู้เรี ยนที3สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ แก้ ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
ตัวบ่ งชีท%  ี 3 ร้ อยละของผู้เรี ยนที3มที กั ษะในการสือ3 สารด้ านการฟั ง
การอ่าน การเขียน และการสนทนาทังภาษาไทยและ
,
ภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่ งชีท%  ี 4 ร้ อยละของผู้เรี ยนที3มคี วามสามารถในการใช้ ความรู้ และ
เทคโนโลยีที3จําเป็ นในการศึกษาค้ นคว้ า และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชีท%  ี 5 ร้ อยละของผู้เรี ยนที3มคี ณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที3ดีงาม
ในวิชาชีพมีบคุ ลิกภาพที3เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที3ดี
ตัวบ่ งชีท%  ี 6 ร้ อยละของผู้เร็ จการศึกษาที3มผี ลสัมฤทธิ8ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา ประจําปี การศึกษา
ตัวบ่ งชีท%  ี 7 ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที3ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีท%  ี 8 ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที3ได้ งานทําในสถาน
ประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่ งชีท%  ี 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที3มตี ่อ
คุณลักษณะทีพ3 ึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็ จการศึกษา
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี %
มาตรฐานที 2 หลักสตรและการจั
ดการเรียนการสอน
ู
ตัวบ่ งชีท%  ี 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
ที3มีการพัฒนาตามความต้ องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชีท%  ี 11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู้ อย่างหลากหลายโดย
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญในการฝึ กทักษะวิชาชีพมีการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งเพื3อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
ตัวบ่ งชีท%  ี 12 ร้ อยละของงบประมาณที3สถานศึกษาจัดซื ,อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชีท%  ี 13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชีท%  ี 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร ศูนย์วทิ ยบริการ โรงฝึ กงาน พื ,นที3ฝึก
ปฏิบตั งิ านเหมาะสมกับวิชาที3เรียน มีบรรยากาศที3เอื ,อต่อการ
เรี ยนรู้ และเกิดประโยชน์สงู สุด
ตัวบ่ งชีท%  ี 15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้ อม
และสิ3งอํานวยความสะดวกที3เอื ,อต่อ การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
ตัวบ่ งชีท%  ี 16 ร้ อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที3ได้ รับการพัฒนา
ตามหน้ าที3รบั ผิดชอบ
ตัวบ่ งชีท%  ี 17 จํานวนครัง, หรือปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั ,งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื3อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชีท%  ี 18 จํานวนสถานประกอบการที3มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่ งชีท%  ี 19 จํานวนคน-ชัว3 โมงของผู้เชี3ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ3นที3มีสว่ นร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่ งชีท%  ี 20 อัตราส่วนของผู้สอนประจําที3มีคณ
ุ วุฒิด้านวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชีท%  ี 21 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรี ยน
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี %

3
(ดี)

2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)

มาตรฐานที 3 กิจกรรมพัฒนาผ้ ูเรี ยน
ตัวบ่ งชีท%  ี 22 จํานวนครัง, ของการจัดให้ ผ้ เู รี ยนพบอาจารย์ที3ปรึกษา
ตัวบ่ งชีท%  ี 23 จํานวนครัง, ของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้ กบั
ผู้เรียน
ตัวบ่ งชีท%  ี 24 ร้ อยละของผู้เรียนที3ออกกลางคันเมื3อเทียบกับแรกเข้ า
ตัวบ่ งชีท%  ี 25 จํานวนครัง, และประเภทของกิจกรรมที3สง่ เสริมด้ าน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที3ดงี ามในวิชาชีพ
รวมทังด้
, านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชีท%  ี 26 จํานวนครัง, และประเภทของกิจกรรมที3สง่ เสริมการ
อนุรักษ์ สิ3งแวดล้ อม และวัฒนธรรม ประเพณีและการ
ทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที 4 การบริ การวิชาชีพส่ สู ังคม
ตัวบ่ งชีท%  ี 27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที3
ให้ บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้ องถิ3นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพื3อการประกอบอาชีพของประชาชน
ตัวบ่ งชีท%  ี 28 ร้ อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที3
ให้ บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้ องถิ3นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะ
วิชาชีพ เพื3อการประกอบอาชีพของประชาชนต่อ
งบดําเนินการ
มาตรฐานที 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ตัวบ่ งชีท%  ี 29 จํานวนนวัตกรรม สิ3งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที3
นําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา การเรี ยนการสอน
การประกอบอาชีพและหรือการพัฒนาชุมชน ท้ องถิ3น
และประเทศ ซึง3 นําไปสูก่ ารแข่งขันระดับชาติ
ตัวบ่ งชีท%  ี 30 ร้ อยละของงบประมาณที3ใช้ ในงานสร้ าง พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรม สิ3งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ต่องบประมาณทั ,งหมด
















มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี %
ตัวบ่ งชีท%  ี 31 จํานวนครัง, และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี3ยวกับนวัตกรรม สิ3งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที3นําไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที 6 ภาวะผ้ นู ําและการจัดการ
ตัวบ่ งชีท%  ี 32 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที3
สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตัวบ่ งชีท%  ี 33 ร้ อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที3สามารถปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม
ตัวบ่ งชีท%  ี 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา
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2. มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีท% มี ีผลการดําเนินงานน่ าพอใจ
มาตรฐานที3 1 ตัวบ่งชี ,
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
มาตรฐานที3 2 ตัวบ่งชี ,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
มาตรฐานที3 3 ตัวบ่งชี ,
22, 24, 25, 26
มาตรฐานที3 4 ตัวบ่งชี ,
27, 28
มาตรฐานที3 5 ตัวบ่งชี ,
29, 30, 31
มาตรฐานที3 6 ตัวบ่งชี ,
32, 33, 34
3. มาตรฐาน/ตัวบ่ งชีท% มี ีผลการดําเนินงานควรพัฒนาเพิม
มาตรฐานที3 1 ตัวบ่งชี ,ที3
6
มาตรฐานที3 2 ตัวบ่งชี ,ที3
20
มาตรฐานที3 3 ตัวบ่งชี ,ที3
23

