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บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก [รหัสสถานศึกษา26100014]
ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้ง วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2529
ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/29 หมู่ที่ - ถนน - แขวง/ตาบล บ้ านใหญ่ เขต/อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณี ย ์ 26000 โทรศัพท์ 037-311691 โทรสาร 037-313504
E-mail tpnschool @ gmail.Com Website WWW.nkt.ac.th
ตั้งอยูใ่ นเขตพืน้ ที่การศึกษาจังหวัดนครนายก เขต(ที่) 1
1.5 สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน
ย่านธุรกิจการค้า
ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน
ใกล้นิคมอุตสาหกรรม

ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ
ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน
อื่น ๆ (ระบุ) วัดอุดมธานี/แม่น้ านครนายก

2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
2.1 ผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
1) ผูร้ ับใบอนุญาต
นางปวีนา ศุขวัฒน์
2) ผูจ้ ดั การ
นางปวีนา ศุขวัฒน์
3) ผูอ้ านวยการ(ครู ใหญ่)
นางปวีนา ศุขวัฒน์

คุณวุฒสิ ู งสุ ด

สาขาวิชา/วิชาเอก

ปริ ญญาโท

บริ หารการศึกษา

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาโท

บริ หารการศึกษา

ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี )
1 พฤษภาคม 2544
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 8 ปี

บริ หารการศึกษา

ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี )
1 พฤษภาคม 2544
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 8 ปี

4) ผูล้ งนามแทน
(กรณี โรงเรี ยนเป็ นนิติบุคคล)
…...................................... ….........................

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ ง
ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี )
1 พฤษภาคม 2544
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 8 ปี

…........................

ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี )................
...............................................
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา..........ปี
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2.2 ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของสถานศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
ประวัติความเป็ นมา
โรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชยการนครนายก (วัดอุดมธานี ) เดิมชื่อ โรงเรี ยนพณิ ชยการนครนายก
ได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้จ ัด ตั้งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2522 โดยมี นายปกรณ์ สุ ริน ทราโช เป็ นเจ้า ของและผู จ้ ดั การ มี
นายวิเชี ยร นรสิ งห์เป็ นครู ใหญ่ โดยอาคารและสถานที่ ได้เช่ าจากวัดอุดมธานี ในบริ เวณที่ดินประมาณ 6 ไร่
พร้อมอาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลังการจัดตั้งในระยะแรกเปิ ดสอนเฉพาะ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชาพาณิ ชยกรรม 3 สาขา คือ สาขาการบัญชี การขาย และเลขานุการ โดยมีจานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 217 คน และได้
เพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ วจนในปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุ ญาตให้เปลี่ ยนชื่อ เป็ น โรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชยการ
นครนายก ต่ อมาในปี 2529 นายปกรณ์ สุ รินทราโชได้ โอนกิจการโรงเรี ยนให้ นายวิฑูรย์ อุปถัมภ์ ตามลาดับ
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2531 นายวิฑูรย์ อุปถัมภ์ ยังได้ขอเปิ ดแผนกช่างยนต์ ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และเปิ ดสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) อีกด้วย ในปี พ.ศ 2544 ได้ โอนกิจการ
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ให้แก่ นางปวีนา ศุขวัฒน์ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ
จนถึงปั จจุบนั โดยเปิ ดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชา พาณิ ชยกรรม มี 3 สาขา คือ สาขา
การบัญชี สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มี 1 สาขา คือ สาขา เครื่ องกล
และ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชา บริ หารธุรกิจ มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มี 1 สาขา ได้แก่ สาขางานเทคนิ คยาน
ยนต์ พื้นที่ใช้งานจริ ง มีจานวน 4 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา

สถานทีต่ ้ งั
โรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชยการนครนายก ตั้งอยู่ 1/29 ตาบลนครนายก อ าเภอเมือ งนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000 โทร.037-311691 โทรสาร.0373-313504 จาก สังกัด สานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ลักษณะชุมชนที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ มีประชากร ประมาณ 20,000 คน ประชากร ร้อยละ 95
นับถื อศาสนาพุทธ ส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรมสภาพเศรษฐกิ จค่อ นข้างยากจนรายได้ของประชาชนต่อ หัว
เท่ากับ 30,000 บาท/ปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กบั สถานศึกษาดี และมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษามากขึ้น
โรงเรี ยนมี ส่วนร่ วมในด้านการส่ งเสริ ม ศาสนา และวัฒนธรรมแก่ นักเรี ยนโดยส่ งนักเรี ยนเข้าอบรมทางพุทธ
ศาสนากับวัดประจา
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โครงสร้ างการบริหาร โดยแบ่ งเป็ นฝ่ าย/แผนก/งาน (เสนอเป็ นแผนภูมไิ ด้ )
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อานวยการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
กรรมการบริหาร

รองผู้อานวยการ

สารสนเทศ

บริหารงานบุคลากร

ส่ งเสริมการศึกษา

การศึกษา

นโยบายและแผน

ฝ่ ายปกครอง

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายการเงิน
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2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
1. ปรัชญา
วิชาการก้าวหน้า

กีฬาเด่น

เน้นปฏิบตั ิ พัฒนาจริ ยธรรม

2.วิสัยทัศน์
มีวนิ ยั
ใฝ่ คุณธรรม
นาการศึกษา
พัฒนาตนเอง

3.พันธกิจ
1. สนับ สนุ นให้ค รู ได้พฒั นากระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพื่อ ให้นักเรี ย น
สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
2. จัดท าหลักสู ตรท้อ งถิ่ น การใช้ภู มิปั ญญา สถานประกอบการและแหล่ งเรี ย นรู ้ โดยชุ ม ชน
มีส่วนร่ วมเพือ่ ให้การจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความต้องการชองผูเ้ รี ยน และชุมชน
3. สนับสนุนให้ครู ได้พฒั นาตนเองสู่ครู มืออาชีพ เพือ่ นามาวิจยั แก้ไขปั ญหา ในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
4. จัดภูมิทศั น์ อาคารเรี ยน เป็ นระเบียบสวยงาม เพือ่ เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
5. ส่ งเสริ มให้ครู นาสื่อการเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม เพือ่ ให้นกั เรี ยนมี
ลักษณะที่พงึ ประสงค์
6. ส่ งเสริ มให้ครู นาสื่อ เทคโนโลยีวตั ถุรวม มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพือ่ ให้นกั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
7. จัดซื้อ, จัดหา, ผลิตคอมพิวเตอร์ สื่อ อุปกรณ์ เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนการสอน
8. ปรับปรุ งการจัดผลประเมิน จากสถานที่แท้จริ งโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน
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4. เป้ าหมาย
เป้ าหมายของโรงเรี ยนคือการจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพแก่นักเรี ยน-นักศึกษาโดยให้โอกาส
เท่าเทียมกัน เพือ่ ให้นกั เรี ยน-นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา จากสถาบันมีทกั ษะความสามารถในการดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็ นสุข ปรัชญาการจัดการศึกษาโรงเรี ยนเน้นการจัดการเรี ยนการศึกษาที่สนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนและท้อ งถิ่น พัฒนาสมรรถภาพด้านการเรี ยน โดยเน้นด้วยวิธีการจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ พัฒนานักเรี ยน-นักศึกษาให้เต็มศักยภาพที่มีโดยยึดหลักการ “ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง”

5. ข้ อมูลผู้เรียน
5.1.หลักสูตรของสถานศึกษาใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยแยกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี้
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุ ง 2546)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546
5.2.จานวนห้องเรี ยนจาแนกตามหลักสูตร
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จานวน 11 ห้อง
จานวน 10 ห้อง
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5.3.จานานผู้เรียนแยกตามหลักสู ตร

ประเภทวิชา/สาขา
ปวช.1
ประเภทวิชาพาณิชกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

115
18
3
61
33
115

18
3
61
33
115

115

51
72
62

51
72
62

185
185

185
300

6.งบประมาณประจาปี
รายรับ
รายจ่าย
เงินเหลือจ่ายสุทธิ

รวม

12,663,698.19
12,180,621.00
483,077.19

บาท
บาท
บาท

7. แผนงาน/โครงการสาคัญ
1. ด้ านวิชาการ
1. โครงการสอนซ่อมเสริ ม
2. โครงการจัดทัศนศึกษา
3. โครงการพัฒนาการฝึ กงานในสถานประกอบการ
4. โครงการนิทรรศการวิชาการ
5. โครงการปรับปรุ งระบบนิเทศภายใน
6. โครงการเรี ยนระดับสอนซ่อมเสริ ม พีช่ ่วยน้อง
7. โครงการปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
8. โครงการติดตามนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา
9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10.โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.โครงการขยายหลักสูตร ปวส.
12.โครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับการ จัดทาแผนการสอน/โครงการสอน
13.โครงการนิเทศการสอนภายใน
2. ด้ านการพัฒนาผู้เรียน ( คุณธรรม/จริยธรรม )
1. โครงการวันวิสาขบูชา
2. โครงการจัดทาคู่มือ
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยน/นักศึกษา
4. โครงการไหว้ครู
5. โครงการตรวจสารเสพติด
6. โครงการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
7. โครงการแห่เทียนพรรษา
8. โครงการทัศนศึกษา
9. โครงการวันแม่แห่งชาติ
10. โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย
11. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
12. โครงการกีฬาภายในโรงเรี ยนฯ
13. โครงการวันมาฆบูชา
14. โครงการส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
15. โครงการวันรณรงค์วนั เอดส์โลก
16. โครงการโฮมรู ม
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17. โครงการติดตามนักเรี ยนที่ขาดหายไประหว่างภาคเรี ยน
18. โครงการ 5 ส.
19. โครงการกิจกรรมวันสาคัญ
20 โครงการปรับปรุ งการให้บริ การแนะแนว
21. โครงการส่งเสริ มสุขภาพและแก้ปัญหายาเสพติด
22. โครงการลงโทษเพือ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรี ยน/นักศึกษา
23. โครงการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
24. โครงการทาความเคารพระหว่างรุ่ นพีแ่ ละรุ่ นน้อง
25. โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยน/นักศึกษาใหม่
26. โครงการส่งเสริ มคุณธรรมและ จริ ยธรรมของนักเรี ยน
27. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรี ยน/นักศึกษา
28. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนการฝึ กงาน
3. ด้ านความสาพันธ์ กับชุมชน
1. โครงการบริ การชุมชนด้านความสะอาดในชุมชน
2. โครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
3. โครงการร่ วมรณรงค์เนื่องในโอกาส วันสาคัญกับชุมชน
4. โครงการจัดทาดอกไม้จากผ้าใยบัว
5. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นกั ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
6. โครงการจริ ยธรรมการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
7. โครงการจัดทากล่องทิชชู่จากแผ่นCD ที่ไม่ใช้
8. โครงการสอนทาน้ ายาล้าจาน
9. โครงการจัดทาพวงกุญแจจากกระดาษทิชชู่
10. โครงการให้บริ การซ่อมบารุ งรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์
11. โครงการติดตั้งเครื่ องเตือนอุทกภัย
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4. ด้ านอาคารและสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
1. โครงการดูแลรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
2. โครงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
3. โครงการปลูกต้นไม้รอบอาคาร
4. โครงการพัฒนาหอพักชาย
5. โครงการพัฒนาหอพักหญิง
6. โครงการพัฒนาห้องสมุด
7. โครงการจัดทาสนามกีฬา
8. โครงการสร้างอาคารเรี ยน 4 ชั้น
9. โครงการปรับภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน
5. ด้ านส่ งเสริมการศึกษา
1. โครงการตรวจเยีย่ มบ้านนักศึกษาและผูป้ กครอง
2. โครงการปรับปรุ งคุณภาพระบบปฏิบตั ิงาน
3. โครงการปรับปรุ งงานประชาสัมพันธ์ เพือ่ รับนักศึกษา
4. โครงการจัดทาแผนความต้องการและแผนพัฒนาบุคลากร
5. โครงการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
6. โครงการกิจกรรม Home Room
7. โครงการจัดทาบันทึกหลังการสอน
8. โครงการจัดทาใบงานและสื่อการสอน
6. ด้ านบุคลากร
1. โครงการศึกษาดูงานด้านการเรี ยน/การสอน
2. โครงการอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ความรู ้ความสามารถให้กบั บุคลากร
3. โครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน
4. โครงการศึกษาดูงานวิจยั และนวัตกรรม
5. โครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับการทาวิจยั แผ่นเดียว
6. โครงการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
7. โครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับ E – learning
8. โครงการอบรมการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นหาข้อมูล
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โครงการทีเ่ ป็ นการปฏิบัติทดี่ ี (Good Practices) ของนักศึกษา
จัด ท าโครงงานและนวัต กรรมของนั ก เรี ยน/นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะแผนกแต่ ล ะสาขา
ได้จดั ท าขึ้นสามารถนามาใช้งานได้จริ ง กับ ชุ ม ชน เพื่อ เป็ นการฝึ กทักษะด้านความคิด และการกล้า แสดง
ออกเป็ นหมู่คณะมีความรับผิดร่ วมกัน มีความเสี ยสละในการทางาน นวัตกรรมที่นักเรี ยน/นักศึกษาประดิษฐ์ ที่
สามารถใช้งานได้จริ งกับชุ มชน เช่น เครื่ อ งเตือ นภัยน้ าท่วม เนื่ อ งจากจังหวัดนครนายก เป็ นจังหวัดที่มี ภูมิ
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ท้งั ภูเขา น้ าตก ผืนป่ า และแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่งดงามอยูม่ ากมาย
มีแม่น้ านครนายกเป็ นแม่น้ าสายหลักเป็ นแหล่งน้ าอุปโภคบริ โภค ที่สาคัญของครัวเรื อนที่อาศัยอยูส่ องฟากฝั่ง
ของแม่น้ านครนายก ในจุดนี้ เองบางครั้งอาจเกิดปั ญหาขึ้น หากระดับน้ าในแม่น้ านครนายกมีปริ มาณน้ าสู งขึ้น
และเกิดภาวะน้ าล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหมู่บา้ นหรื อครัวเรื อนที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณนั้น ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินได้ นักศึกษาของโรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชยการนครนยก จึงได้มีแนวความคิดในการแก้ไขปั ญหา
การเกิดอุทกภัยน้ าท่วม เป็ นการเตือนภัยในชุมชนให้เตรี ยมพร้อมในการรับมือก่อนการเกิดอุทกภัยน้ าท่วม จึง
ได้จดั ทาเครื่ องเตือนภัยน้ าท่วม ขึ้น

8. ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้ มรการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 9)
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 10 - 21)
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 22 - 26)
มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่สงั คม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 27- 28)
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 29 - 31)
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าและการจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 32- 34)
สถานศึกษามีระบบกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและจัดทารู ปเล่ม SAR
ดาเนินการจัดทาระบบประกันคุณภาพ มีการใช้กระบวนการ PDCA
มีคู่มือในการดาเนินงาน
มีเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการดาเนินงานเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายตามมาตรฐานที่กาหนดให้สถานศึกษานั้นได้ใช้
วงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนงานของสถานศึกษา (Plan)
จ้า หน้า ที่ นัก เรี ย นนักศึกษา และชุ มชน ให้มรส่ วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีขอ้ กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน มี การ
วางแผนออกแบบเครื่ องมือที่ใช้กาหนดภายใต้เงื่อนไขของแต่ละมาตรฐานเพื่อนาไปปฏิบตั ิ และมีการวางแผน
ในการกากับติดจาม
2. การดาเนินแผนสู่ ปฏิบัติ (Do)
ตรวจสอบ จากผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเป็ นระยะ และให้มรการรายงานผลการปฏิบตั ิงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน

3. การตรวจสอบติดตาม (Check)
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน ในดารกากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานและ
รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
4. มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ( Action )
การตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพ มี ก ารตรวจติ ด ตามระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยใช้
รู ปแบบคณะกรรมการตรวจรายมาตรฐาน เพื่อสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานงานในการจัดทา SAR 2552 มีการสรุ ป
ข้อ เสนอแนะเพื่อ การพัฒนา และมี ก ารนาผลข้อ เสนอแนะของปี ที่มี การประเมิ นครั้งที่สอง (2549) มาเข้า
แผนพัฒนาเพือ่ ปรับปรุ งเพือ่ นามาสู่การปฏิบตั ิ
การประเมิ นคุ ณภาพ มี การนาผลการประเมิ นพัฒนาปรับปรุ งและจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเอง เผยแพร่ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ และจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป ซึ่งหากผลการประเมินแต่ละมาตรฐานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดสถานศึกษาจะให้ผทู ้ ี่
เกี่ ย วข้อ งจัด ท าแผนพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง โดยมี ก ารก าหนดยุท ธวิธี แผนปฏิ บ ัติ ก าร ระยะเวลาด าเนิ น การ
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนิ นงานและวิธีการติดตามผลการประเมิน แต่ขาดกระบวนการในการติดตามผลเพื่อ
พัฒนางาน/โครงการให้ครอบคลุมทั้งหมดในทุกโครงการ
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3. ข้ อมูลด้ านหลักสู ตร จานวนผู้เรียน และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนและจานวนนักเรี ยน/นักศึกษาในปี การศึกษา.(โปรดกรอกข้อมูลในตารางที่ 1 สาขาวิชา/สาขางานใดที่ไม่มีนักเรี ยน/นักศึกษา
ให้ใส่จานวนเป็ น 0 [ศูนย์])
ตารางที่ 1 จานวนนักเรี ยน/นักศึกษา และห้องเรี ยน จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2552

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวน
ห้ องเรียน
ชั้นปี ที่ 1
นักเรียน
ที่ได้ รับ
อนุญาต ชาย หญิง รวม
28 62
90
21

จานวนผู้เรียนและห้ องเรียน
ชั้นปี ที่ 2
ห้ อง

นักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

3

3
17

13
12
42

16
12
59

ห้ อง

ห้ อง

หญิง

รวม

1
1
2

1
28

17
3
33

18
3
61

1
1
2

5
2
4

33

-

33

1

4

พาณิ ชยกรรม
พาณิ ชยกรรม
พาณิ ชยกรรม

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม

เครื่ องกล

ยานยนต์

43

2

45

2

29

1

30

1

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคนิคยานยนต์

5
30
35

33
33
74

38
63
109

2
2
2

23
32
27

28
40
35

51
72
62

2
1
2

34

1

35

2

เครื่ องกล

นักเรียน

รวม
ห้ องเรียน

ชาย

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

ชั้นปี ที่ 3

4
3
4
2
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3.2 จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตารางที่ 2 จ านวนผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาจ าแนกตามหลัก สู ต ร ประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า สาขางาน
ในปี การศึกษา 2552
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ชาย
หญิง
รวม
ปวช.
พาณิ ชยกรรม การบัญชี
1
17
18
พาณิ ชยกรรม
การขาย
3
3
คอมพิวเตอร์
28
33
61
เครื่ องกล

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

รวม
ปวส..
บริ หารธุรกิจ

อุตสาหกรรม
รวม
รวม ปวช. และ ปวส.

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์
-

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-

33

-

33

62

53

115

23
32
27

28
40
35

51
72
62

-

-

-

82
144

103
156

185
300
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4. ข้ อมูลบุคลากร

7
5
4
1

1
11
5
4

4
5

รวม

38

17

21

9

-

ป.เอก

1
18
10
4
5

ป.โท

หญิง

ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ(ครู ใหญ่)
ผูร้ ับใบอนุญาตและผูจ้ ดั การ
ผูร้ ับใบอนุญาตและ ผูอ้ านวยการ (ครู ใหญ่)
ผูร้ ับใบอนุญาตและผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการ (ครู ใหญ่)
ผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการ (ครู ใหญ่)
ครู
ครู พเิ ศษ
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่น (สายสนับสนุน)
อื่นๆ (ระบุ).................

ป.ตรี

ชาย

ตา่ กว่า ป.ตรี

ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิ าชีพครู และอายุงานเฉลี่ย
จานวน (คน)
เพศ
ระดับการศึกษาสู งสุด
ผู้ที่มีวุฒิ อายุงาน
ตาแหน่ ง
รวม
* เฉลี่ย
วิชาชีพครู
(ปี )
18
7
-

1
3
-

-

24

4

* หมายถึง วุฒิปริ ญญาทางการศึกษา และ/หรื อปริ ญญาทางวิชาชีพ + ป.บัณฑิต
 มีครู สอนตรงตามสาขาวิชาชีพที่สาเร็จการศึกษา จานวน 15 คน (ร้ อยละ 41% )
 มีครู สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่สาเร็จการศึกษา จานวน 23 คน (ร้ อยละ 60%)

53

38
35
25
20
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5. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบนั ที่มีอยูจ่ ริ งและใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
-

จานวนอาคารเรี ยน
จานวนอาคารประกอบ
จานวนห้องเรี ยน
จานวนห้องปฏิบตั ิการ
- โรงฝึ กงาน
- ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดภาษาไทย
- ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบตั ิการภาษา
- ห้องปฏิบตั ิการการบัญชี
- ห้องปฏิบตั ิการการตลาด
- ห้องปฏิบตั ิการการขาย
- ห้องปฏิบตั ิการสานักงาน
- ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
- จานวนห้องพักครู
- จานวนห้องประกอบ
- ห้องพยาบาล
- ห้องประชุม
- ห้องสมุด
- ห้องแนะแนว

2 หลัง
1 หลัง
21 ห้อง
5 ห้อง
1 หลัง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
- ห้อง
1 ห้อง
- ห้อง
- ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
3 ห้อง
5 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
- ห้อง
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6. ข้ อมูลทรัพยากรของโรงเรียน
ตารางที่ 4 การใช้ทรัพยากรจาแนกตามสถานที่ใช้งาน
จานวนทรัพยากรที่ใช้ งาน (เครื่อง)
รายการทรัพยากร

ห้ องเรียน

ห้ องปฏิบัติการ

สานักงาน

2
1
1

60
40
36

1
1
1

6.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
6.2 เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทย
6.3 เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
7. แหล่ งเรียนรู้
7.1 แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
ตารางที่ 5 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้

จานวนห้ อง

จานวนผู้เรียนทีใ่ ช้ ต่อปี

1
2
1
1

560
600
797
580

7.1 .1ห้องสมุด
7.1.2 ห้องอินเตอร์เน็ต
7.1.3 สหกรณ์
7.1.4 สวนสมุนไพร
7.1.5 ธนาคารจาลอง
7.1. 6 อื่น ๆ (ระบุ)..............................
7.2 แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา
ตารางที่ 6 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้

จานวนผู้เรียนทีใ่ ช้ ต่อปี

7.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.2.2 สถานประกอบการ ที่ใช้ฝึกงาน
7.2.3 สถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน
7.2.4.วัด
7.2.5. อื่นๆ ระบุ....................................................................

600
530
650
700
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8. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณรับ-จ่าย (ปี การศึกษา 2552 )
8.1 รายรับ
รายการ
บาท
8.1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
9,652,109.06
8.1.2 เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่าย
3,011,589.13
รายหัวนักเรี ยน
8.1.3 ค่าธรรมเนียมอื่นเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
8.1.4 ค่าธรรมเนียมอื่น
8.1. 5 เงินบริ จาค
8.1. 6 อื่นๆ

รวมรับ

8.2 รายจ่ าย
รายการ
8.2.1 เงินเดือนครู
8.2.2 เงินเดือนบุคลากรอื่น
8.2.3.ค่าตอบแทนครู และ
บุคลากร
8.2.4.งบปรับปรุ งอาคาร
สถานที่
8.2.5.งบจัดหา/พัฒนา
เครื่ องมืออุปกรณ์
สื่อการสอน
8.2.6. ค่าวัสดุฝึก
8.2.7. งบพัฒนาบุคลากร
8.2.8.ค่าสาธารณูปโภค
8.2.9. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
12,663,698.19
รวมจ่ าย

บาท
2,445,816.00
1,117,805.00
540,000.00
2,540,000.00

350,000.00
300,000.00
2,050,000.00
400,000.00
587,300.00
1,850,000.00
12,180,621.00

หมายเหตุ
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9. ผลงานดีเด่ นในรอบปี ที่ผ่านมา (ระบุรางวัลที่ได้ รับ)
ประจาปี
ชื่อรางวัล โล่ เกียรติบัตร
2548 เกียรติบตั รการเข้าร่ วมการตอบปั ญหาความรู ้รัฐสภา
2549 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ฟุตซอลอายุ 18 ปี
2549 เกียรติบตั รให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง
เกียรติบตั รการเข้าร่ วมการแข่งขั้นตอบปั ญหาความารู ้เกี่ยวกับ
2549
รัฐสภาปี 2549
เกียรติบตั รการเข้าร่ วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
2549
ระดับจังหวัด
สมาชิกทุนทางปั ญญาและได้เข้าโครงการสัมมนาเสริ มสร้าง
2550
ทางปั ญญาเพือ่ พัฒนาการศึกษา
2550 เครื อข่ายคุรุสภาภาคตะวันออก
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการประดับธงชาติ ระดับอาเภอ
2551
ประเภท หน่วยงานภาครัฐ
2551 เกียรติบตั ร 4 ปี กมว. กับเนื้องานมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกียรติบตั ร การพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสาหรับผูบ้ ริ หาร
2551
สถานศึกษา
2551

เกียรติบตั รผูบ้ ริ หารดีเด่น

2551

เกียรติบตั รครู ดีเด่น

2552

เกียรติบตั รผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน

2552

เกียรติบตั ร การพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสาหรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา

2552

เข้าร่ วมโครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์เขาใหญ่

2552

ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่วนภูมิภาค

2553

ความร่ วมมือในการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น

2553

อุปกรณ์เครื่ องเตือนอุทกภัยติดตั้ง ณ น้ าตกคลองมะเดื่อ

ได้ รับจาก
รัฐสภา
กีฬาจังหวัดนครนายก
สนง.กกต.นครนายก
รัฐสภา
กรมศาสนาร่ วมกับสานักงาน
จังหวัดนครนายก
สานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมโรงเรี ยนอาชีวแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมโรงเรี ยนอาชีวแห่ง
ประเทศไทย
สานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.ส่งเสริ มการมีส่วนรวมของ
ประชาชน
คุรุสภา
สนง.คณะกรรมการการวิจยั
แห่งชาติ (วช)
องค์การบริ หารส่วนตาบลสาริ กา
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บทที่ 2
สภาพการดาเนินการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชยการนครนายก ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2552 โดย
ใช้แผนพัฒนาโรงเรี ยนปี การศึกษา 2549-2553 มีเป้ าหมายการดาเนินงานเป็ นผลงานตามมาตรฐานการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน 6 มาตรฐาน
34 ตัวบ่งชี้
โรงเรี ยนได้นาแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก
โดยใช้แนวทางของ PDCA มีรายละเอียด ดังนี้
- การวางแผน ( Plan ) โรงเรี ย นใช้ก ารบริ ห ารจัด การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ( Participate
Management ) โดยที่ผบู ้ ริ หาร ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรี ยน ได้วางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนร่ วมกัน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน โดยมีกรรมการโรงเรี ยนได้ให้ความเห็นชอบในโครงการต่างๆที่
โรงเรี ยนได้จดั วางแผนไว้
- การน าแผนสู่ การปฏิ บัติ ( Do ) โรงเรี ย นจัด ท าแผนปฏิบ ัติ การประจ าปี ปฏิ ทิ นการ
ปฏิบตั ิงาน และมีการติดตามตรวจสอบ การดาเนินการในแต่ละโครงการ ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
- การตรวจสอบติดตาม ( Check ) โรงเรี ยนมีคณะกรรมการประกันคุณภาพเป็ น
ผูด้ าเนินการตรวจประเมิน
- การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งาน ( Act ) โรงเรี ย นได้น าผลการประเมิ น การด าเนิ น การตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี มาจัดทารายงานเสนอต่อ ผูบ้ ริ หาร เพื่อมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยนในปี
การศึกษาต่อไป โดยใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมกันระดมความคิด เพื่อปรับปรุ งการดาเนิ นการและแก้ไ ข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น
โดยใช้หลักการดาเนิ นตามวงจรการทางานแบบ PDCA ( Plan , Do, Check, Action ) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการคุณภาพ โดยโรงเรี ยนได้พฒั นาจากระบบบริ หารจัดการโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบ
บริ หารจัดการ 3 ระบบ ได้แก่
1. ระบบเรี ยนรู ้
2. ระบบดูแล
3. ระบบกิจกรรม
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ซึ่ งการพัฒนาระบบทั้ง 3 ระบบขึ้นมา เพื่อให้การบริ หารจัดการสถานศึกษา เป็ นไปอย่างมีระบบ
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ท้งั 3 ด้าน โดยที่ระบบต่างๆ จะมีผดู ้ าเนิ นการปฏิบตั ิ
โดยมีการจัดทาคู่มือระบบต่างๆ ขึ้นมาเป็ นคู่มือคุณภาพ ( Quality Manual : QM ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การปฏิบตั ิงาน และมีแนวทางที่ชดั เจน นอกจากนี้ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่เกิดขึ้น จะทาให้คุณภาพ
ในการบริ หารเป็ นไปตามเป้ าหมาย และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสอศ. โดยสามารถแยกตามเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ได้ดงั นี้

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ตัวบ่ งชี้ที่2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
ตัวบ่ งชี้ที่3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการใช้ภาษาสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่ งชี้ที่4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้ที่6 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบ
วิชาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่ งชี้ที่9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายพัฒนาผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาทีม่ ีการพัฒนา
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญในการฝึ กทักษะวิชาชีพมีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่12 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วทิ ยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรี ยนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่ งชี้ที่15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่16 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
ตัวบ่ งชี้ที่17 จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่18 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่ งชี้ที่19 จานวนคน-ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อภูมิปัญญาท้องถิน่ ที่มี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่20 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มีวฒ
ุ ิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่21 อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายอาคารสถานที่
ฝ่ ายอาคารสถานที่
ฝ่ ายอาคารสถานที่
ฝ่ ายอาคารสถานที่
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ

22

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่22 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตัวบ่ งชี้ที่23 จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติดให้แก่ผเู ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่24 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่ งชี้ที่25 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่26 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบุคลากร
ฝ่ ายพัฒนาผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษา
ฝ่ ายความสัมพันธ์ชุมชน

มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ ชุมชน
ตัวบ่ งชี้
เจ้ าภาพ/เจ้ าภาพร่ วม
ตัวบ่ งชี้ที่27 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและ
ฝ่ ายความสัมพันธ์ชุมชน
เสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพ
เพือ่ การประกอบอาชีพของประชาชน
ตัวบ่ งชี้ที่28 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
ฝ่ ายความสัมพันธ์ชุมชน
และส่งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพือ่ การประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั้งหมด
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ตัวบ่ งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่ งชี้ที่29 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงการที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนการประกอบอาชีพ/หรื อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ฝ่ ายวิชาการ
ประเทศซึ่งนาไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่30 ร้อยละของงบประมาณ
ฝ่ ายวิชาการ
ตัวบ่ งชี้ที่31 จานวนครั้งแต่ละช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนชุมชน ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษา
สังคม และประเทศชาติ

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่ งชี้ที่32 ระดับคุณภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ ฝ่ ายความสัมพันธ์ชุมชน
จัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ฝ่ ายบุคลากร
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของ
ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษา
สถานศึกษา
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2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิ ชยการนครนายก มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมีมาตรฐานในด้านต่างๆ
จานวน 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5
6

ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 9)
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 10 - 21)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 22 - 26)
การบริ การวิชาชีพสู่สงั คม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 27- 28)
นวัตกรรมและการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 29 - 31)
ภาวะผูน้ าและการจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 32- 34)

ซึ่ งจากการดาเนิ นการบริ หารจัดการสถานศึกษาในปี การศึกษา 2552 ของโรงเรี ยนเทคโนโลยี
พณิ ชยการนครนายก สามารถสรุ ปผลการดาเนินงาน แยกตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
1.1.2 แผนปฏิบัติการ
มีการพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน ( Action )
การตรวจติดตามคุณภาพ มีการตรวจติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบ
คณะกรรมการตรวจรายมาตรฐาน เพื่ อ สรุ ป ผลการปฏิ บ ัติ ง านในการจัด ท า SAR 2552 มี ก ารสรุ ป
ข้อเสนอแนะเพื่อ การพัฒนา และมีการนาผลข้อเสนอแนะของปี ที่มี การประเมินครั้งที่สอง (2549) มาเข้า
แผนพัฒนาเพือ่ ปรับปรุ งเพือ่ นาสู่การปฏิบตั ิ
การประเมินคุณภาพ มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุ งและจัดทารายงานผลการ
ประเมิ นตนเอง เผยแพร่ ให้กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ และจัดประชุ ม เพื่อ ระดมความคิดเกี่ ยวกับการวางแผน
พัฒ นาสถานศึ ก ษาต่ อ ไป ซึ่ ง หากผลการประเมิ น แต่ ล ะมาตรฐานไม่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด
สถานศึกษาจะให้ผเู ้ กี่ยวข้องจัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุ ง โดยมีการกาหนดยุทธวิธี แผนปฏิบตั ิการ ระยะเวลา
ดาเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนิ นงานและวิธีการติดตามผลการประเมิน แต่ขาดกระบวนการในการ
ติดตามผลเพือ่ พัฒนางาน/โครงการให้ครอบคลุมทั้งหมดในทุกโครงการ
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้ อกาหนดที่ 1
ข้ อกาหนด 1.1
ตัวบ่ งชี้ที่ 1
คาอธิบาย
ตารางที่ 9

ผลการประเมิน

ลงทะเบียน

ผ่ านเกณฑ์

ผลการประเมิน

ลงทะเบียน

ผ่ านเกณฑ์

ผลการประเมิน

ลงทะเบียน

ผ่ านเกณฑ์

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

90
-

87 96.66
-

3
-

16
12
59

15 93.75
10 83.33
55 93.22

3
3
3

18
3
61

15 83.33
2 66.66
59 96.72

3
2
3

90
34
15
120

87
30
12
100

96.66
88.23
80.00
83.33

3
3
3
3

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ยานยนต์

45

40 88.88

3

30

25 83.33

3

33

30 99.90

3

108 95 87.96

3

135 127 94.07

3

117 105 89.74

3

115 107 93.04

3

367 324 88.28

3

รวม ปวช.

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ลงทะเบียน

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตร
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละชั้นปี
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนที่กาหนดตามชั้นปี
จานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวมทุกชั้นปี

26
ตารางที่ 9 (ต่อ)

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

94.73 3
95.23 3
87.15 3

35 33

94.28 3

245 224 91.42 3
380 318 83.68 3

185 170 91.89 3
302 275 91.05 3

หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพมากกว่า ร้อยละ 74
หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพร้อยละ 60 - 74
หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพน้อยกว่าร้อยละ 60

คะแนนเฉลี่ยผ่ านเกณฑ์ พ้นสภาพตามระเบียบ ศธ. ว่ าด้ วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ปวช.1 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.50
ปวส.1 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.75
ปวช.2 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.75
ปวส.2 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.90
ปวช.3 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.90

- 115 107 93.04

3

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

รวมทุกชั้นปี
ผลการประเมิน

88.23 3
94.44 3
91.93 3

คิดเป็ นร้ อยละ

45
68
57

ชั้นปี ที่ 3
ผ่ านเกณฑ์

51
72
62

ลงทะเบียน

ผลการประเมิน

เครื่ องกล

38 36
63 60
109 95

คิดเป็ นร้ อยละ

อุตสาหกรรม

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สานักงาน
ยานยนต์

ผ่ านเกณฑ์

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์

ลงทะเบียน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

ชั้นปี ที่ 2
ผลการประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผ่ านเกณฑ์

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ลงทะเบียน

ชั้นปี ที่ 1

จานวนผู้เรียน

89 81 91.01
135 128 94.81
171 152 88.88

3
3
3

35

94.28

3

430 361 83.95
797 665 83.43

3
3

33

27

ผู้เรียนทั้งหมด

ที่มีผลงาน

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ที่มีผลงาน

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ที่มีผลงาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

90
-

65 72.22
-

2
-

16
12
59

10 62.50
8 66.66
40 67.79

2
2
2

18
3
61

13 72.22
2 66.66
45 73.77

2
2
2

90
34
15
120

65
23
10
85

72.22
67.64
66.66
70.83

2
2
2
2

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ยานยนต์

45

30 66.66

2

30

22 73.33

2

33

24 72.72

2

108 76 70.37

2

2

117 80

2

115 84 73.04

2

367 259 70.57

2

รวม ปวช.

135 95

70.37

68.37

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

คิดเป็ นร้ อยละ

ที่มีผลงาน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนทั้งหมด

ข้ อกาหนดที่ 1.2 ความรู ้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่จดั ทาผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงานและ/หรื อโครงการวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ หรื อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผล ทางาน และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้
ตัวเลข เช่น การอ่านและการแปลความหมายของแผนภูมิ ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ในปี การศึกษา 2552
จานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวมทุกชั้นปี
หลักสู ตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ประเภทวิชา

28
ตารางที่ 10 (ต่อ)
จานวนผู้เรียน

เครื่ องกล

รวม ปวส.
245 178 72.65 2
รวม ปวช. และ ปวส.
380 273 71.84 2
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน มากกว่า ร้อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน ร้อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน น้อยกว่าร้อยละ 60

185 130 70.27
302 210 69.53

2
2

- 115 84 73.04

2

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

2

ที่มีผลงาน

71.42

25

2
2
2

ผู้เรียนทั้งหมด

35

รวมทุกชั้นปี
ผลการประเมิน

35 68.62
53 73.61
42 67.74

คิดเป็ นร้ อยละ

51
72
62

ที่มีผลงาน

2
2
2

ผู้เรียนทั้งหมด

71.05
73.01
73.39

ชั้นปี ที่ 3
ผลการประเมิน

38 27
63 46
109 80

คิดเป็ นร้ อยละ

ที่มีผลงาน

อุตสาหกรรม

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สานักงาน
ยานยนต์

ผู้เรียนทั้งหมด

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์

ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ 2

ที่มีผลงาน

ชั้นปี ที่ 1

89 62 69.66
135 99 73.33
171 122 71.34

2
2
2

35

25 71.42

2

430 308 71.62
797 567 71.14

2
2

29
ข้ อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
คาอธิบาย
จานวนผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสนทนา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จาแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและชั้นปี ที่เปิ ดสอน
ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 1

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

90
-

60 66.66
-

2
-

16
12
59

11 68.75
8 66.66
40 67.79

2
2
2

18
3
61

13 72.22
2 66.66
43 70.49

2
2
2

90
34
15
120

60
24
11
83

66.66
70.58
73.33
69.16

2
2
2
2

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ยานยนต์

45

30 66.66

2

30

21 70.00

2

33

23 69.69

2

108 74 68.51

2

2

115 81 70.43

2

367 252 68.66

2

รวม ปวช.

135 90

66.66 2

117 80

68.37

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนทั้งหมด

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผลการประเมิน

รวมทุกชั้นปี

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ชั้นปี ที่ 2

30
ตารางที่..11...(ต่อ)
จานวนผู้เรียน

2
2
2

รวม ปวส.
245 151 61.63 2 185 120 69.18 2 - รวม ปวช.และ ปวส.
380 241 63.42 2 302 200 66.22 2 115 81 70.43
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มากกว่า ร้อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ น้อยกว่าร้อยละ 60

2

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ผู้เรียนทั้งหมด

2

23 65.71

รวมทุกชั้นปี

ผลการประเมิน

35

คิดเป็ นร้ อยละ

35 68.62
50 69.44
43 69.35

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

51
72
62

ผู้เรียนทั้งหมด

2
2
2

ชั้นปี ที่ 3

ผลการประเมิน

เครื่ องกล

38 28 73.68
63 43 73.01
109 80 68.25

คิดเป็ นร้ อยละ

อุตสาหกรรม

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สานักงาน
ยานยนต์

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์

ผู้เรียนทั้งหมด

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

ชั้นปี ที่ 2

ผลการประเมิน

สาขางาน
ผู้เรียนทั้งหมด

สาขาวิชา

คิดเป็ นร้ อยละ

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ชั้นปี ที่ 1

89 65 73.03
135 95 70.37
171 120 70.17

2
2
2

35

25 71.42

2

430 305 70.93
797 557 69.88

2
2

31
ข้ อกาหนดที่ 1.4 ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่สามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซี เอ็นซี การใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
จาแนกตามชั้นปี
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้ จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 1

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์

90
-

64 71.11
-

2
-

16
12
59

10 62.50
8 66.66
42 71.18

2
2
2

18
3
61

12 66.66
2 66.66
45 73.77

2
2
2

90
34
15
120

64
23
10
86

71.11
67.64
66.66
71.66

2
2
2
2

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ยานยนต์

45

30 66.66

2

30

20 66.66

2

33

24 72.72

2

108 77 71.29

2

2

115 83 72.17

2

367 260 70.84

2

รวม ปวช.

135 94

69.62 2

117 74

63.24

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนทั้งหมด

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผลการประเมิน

รวมทุกชั้นปี

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ชั้นปี ที่ 2
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
จานวนผู้เรียน

รวม ปวส.
245 171 69.79 2 185 129 69.72 2
รวม ปวช.และ ปวส.
380 265 69.73 2 302 203 67.21 2
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาความรู ้ไปใช้ มากกว่า ร้อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาความรู ้ไปใช้ ร้อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาความรู ้ไปใช้ น้อยกว่าร้อยละ 60

2
2
2

- 115 83 72.17

2

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

ผู้เรียนทั้งหมด

2

24 68.57

รวมทุกชั้นปี

ผลการประเมิน

35

คิดเป็ นร้ อยละ

36 70.58
50 69.44
43 69.35

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

51
72
62

ผู้เรียนทั้งหมด

2
2
2

ชั้นปี ที่ 3

ผลการประเมิน

เครื่ องกล

38 25 65.78
63 44 69.84
109 78 71.55

คิดเป็ นร้ อยละ

อุตสาหกรรม

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สานักงาน
ยานยนต์

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์

ผู้เรียนทั้งหมด

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

ชั้นปี ที่ 2

ผลการประเมิน

สาขางาน
ผู้เรียนทั้งหมด

สาขาวิชา

คิดเป็ นร้ อยละ

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

ชั้นปี ที่ 1

89 61 68.53
135 94 69.62
171 121 70.76

2
2
2

35

24 68.57

2

430 300 69.76
797 560 63.48

2
2
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ข้ อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 5
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุ ณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม
การหลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติด เป็ นต้น การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามชั้นปี
ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จาแนกตาม
หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จานวนผู้เรียน

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

63 70.00
-

2
-

16
12
59

11 68.75
8 66.66
42 71.18

2
2
2

18
3
61

12 66.66
2 66.66
43 70.49

2
2
2

90
34
15
120

63
24
10
87

70.00
70.58
66.66
72.50

2
2
2
2

45

30 66.66

2

30

20 66.66

2

33

23 69.69

2

108 77 71.29

2

2

115 80 69.56

2

367 261 71.11

2

135 93

68.88 2

117 81

69.23

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนทั้งหมด

รวม ปวช.

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

ผลการประเมิน

อุตสาหกรรม

รวมทุกชั้นปี

90
-

คิดเป็ นร้ อยละ

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
ยานยนต์

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
ยานยนต์

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทั้งหมด

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ชั้นปี ที่ 2

ผลการประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

ชั้นปี ที่ 1

34

ตารางที่..13 (ต่อ)
จานวนผู้เรียน

รวม ปวส.
245 150 61.22 2 185 132 71.35 2
รวม ปวช.และ ปวส.
380 243 63.94 2 302 213 70.52 2
*ผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรม 3 ด้าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรม 1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
2) มีมนุษยสัมพันธ์
3) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

2
2
2

- 115 80 69.56

2

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

รวมทุกชั้นปี

ผลการประเมิน

2

25 71.42

คิดเป็ นร้ อยละ

35

37 72.54
50 69.44
45 72.58

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

51
72
62

ผู้เรียนทั้งหมด

2
2
2

ชั้นปี ที่ 3

ผลการประเมิน

เครื่ องกล

38 27 71.05
63 45 71.42
109 78 71.55

คิดเป็ นร้ อยละ

อุตสาหกรรม

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สานักงาน
ยานยนต์

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์

ผู้เรียนทั้งหมด

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

ชั้นปี ที่ 2

ผลการประเมิน

สาขางาน
ผู้เรียนทั้งหมด

สาขาวิชา

คิดเป็ นร้ อยละ

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ผู้เรียนทีม่ พี ฤติกรรม3ด้ าน*

ชั้นปี ที่ 1

89 65 73.03
135 95 70.37
171 120 70.17

2
2
2

35

23 65.71

2

430 303 70.46
797 564 70.76

2
2

35

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มากกว่า ร้อยละ 74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ร้อยละ 60 - 74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
น้อยกว่าร้อยละ 60

36

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

พาณิ ชยการ

อุตสาหกรรม

เครื่ องกล

อุตสาหกรรม

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ยานยนต์

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-

รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง

18
3
61
33

94.73
100
98.37
94.28

119

115 96.63

54
84
104

51
72
82

242
361

185 76.44
300 83.10

ผลการประเมิน

19
3
62
35

สาขางาน

รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

แรกเข้ า

ข้ อกาหนดที่ 1.6 ความรู ้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 6
ร้อยละของผ ้้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา
คาอธิบาย
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อหลักสู ตรอื่น เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยน
แรกเข้าในแต่ละหลักสูตร ประเภทวิชา และสาขาวิชา
ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 เทียบกับผูเ้ รี ยน
แรกเข้าจาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
จานวนผู้เรียน

3

94.44
85.71
78.84

ผูส้ าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา มากกว่าร้อยละ 74
ผูส้ าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา ร้อยละ 60-74
ผูส้ าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 60

3
3

37
ตัวบ่ งชี้ที่ 7
คาอธิบาย

ตารางที่ 15
หลักสู ตร/

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อ หลักสู ตรอื่ นที่ผ่านการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชี พ เมื่ อ เทีย บกับ ผูเ้ ข้า รับ การประเมิ น ตามระเบี ยบกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนแต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวน
ผ่ านเกณฑ์
สาขาวิชา
สาขางาน ผู้สาเร็จ จานวน
ผล
คิดเป็ น
การศึกษา เข้ าสอบ จานวน
การประเมิน
ร้ อยละ

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พาณิ ชยการ การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม เครื่ องกล
ยานยนต์
.......................
รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สานักงาน
อุตสาหกรรม
รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

18
3
61

18
3
61

18
3
61

100
100
100

33

33

33

100

115

115

115

100

54
84
104

54
84
104

54
84
104

100
100
100

-

-

-

-

-

242
275

242
275

242
275

242
275

3
3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ น้อยกว่าร้อยละ60

3

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

พาณิ ชยการ

อุตสาหกรรม

เครื่ องกล

รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ
อุตสาหกรรม

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ยานยนต์

การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสานักงาน
-

รวม ปวส.
รวมปวช.และปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

ร้ อยละ

รวม

ศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพอิสระ

ได้ งานทา

ร้ อยละ

จานวน

ข้ อกาหนดที่ 1.7 ความรู ้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8
ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ
หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คาอธิบาย
ผูส้ าเร็ จ การศึก ษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อ หลักสู ต รอื่ นในปี การศึ กษา
ที่ผ่านมาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชี พอิ สระ
และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตารางที่ 16 จ านวนและร้ อ ยละของผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวช. และ ปวส. ที่ ไ ด้ ง านท า
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จานวนได้ งานทา ประกอบ
ติดตามไม่ ได้
อาชีพอิสระ และศึกษาต่ อ
จานวน
หลักสู ตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ผู้สาเร็จ
ประเภทวิชา
การศึกษา

ผลการประเมิน
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18
3
61
33
115

2 - 21 34.42 12 3
- 21 18.26 17 3

16 18 100
3 3 100
25 40 65.57
30 33 100
74 94 81.73 3

54
72
62

19 37.25 18
37 51.38 14
4 6.45 33

7
5

14
14
20

185
300

60 32.43 65
81 27.00 82

12 48 125 67.56
15 122 219 73.00 3

32 62.74
35 48.61
58 93.54

หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
มากกว่าร้อยละ 59
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ร้อยละ 50-59
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
น้อยกว่าร้อยละ 50
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รวม ปวช. และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

3.ด้านบุคลิกภาพ เจตคติ
ในวิชาชีพ

ปวช.
ปวส.

2.ด้านความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน

หลักสู ตร

1.ด้านความรู ้วชิ าชีพ

ข้ อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผ ้้สาเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาจัด ท าเครื่ อ งมื อ วัด ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ 5 ระดับ เช่ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อ ประเมิ น ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในสถานประกอบการด้า นความรู ้
ความสามารถทางวิ ช าการ ทางพื้น ฐานที่ จ าเป็ นในการท างาน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
ตารางที่ 17 ความพึง พอใจเฉลี่ ย ของผูป้ ระกอบการ หน่ ว ยงานที่ ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาออกไปท างาน
ในระดับ ปวช., ปวส.
ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยโดยรวม

4.30
4.35

4.30
4.30

4.50
4.55

4.36
4.44

4.32

4.30

4.52

4.38

ผลการประเมิน

3

หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าเร็จการศึกษาออกไปทางาน อยูร่ ะหว่าง 4.00-5.00
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าเร็จการศึกษาออกไปทางาน อยูร่ ะหว่าง 3.50-3.99
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าเร็จการศึกษาออกไปทางาน อยูร่ ะหว่าง 1.00-3.49
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อกาหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อกาหนดที่ 2.1 ร่ ว มมื อ กับ สถานประกอบการในการพัฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
คาอธิบาย
สถานศึ กษาพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรื อ รายวิช า
ปรั บ ปรุ ง แผนการเรี ย นให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดแรงงานและชุ ม ชน
มีการประเมินและปรับปรุ งหลักสูตร แผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 18 ร้อยละของหลักสู ตรฐานสมรรถนะ จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
รายวิชา แผนการเรี ยน ที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2552
สาขางาน
จานวน
จานวนสาขางาน
ที่พัฒนาตาม
ร้ อยละ
ผล
สาขาวิ
ช
า
ที
เ
่
ปิ
ดสอน
หลั
ก
สู
ต
รฐาน
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
การประเมิน
สมรรถนะ
(1)

ปวช.
พาณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรม
รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
เครื่ องกล
4
การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
เครื่ องกล
4
8

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
ยานยนต์
4
การบัญชี
การขาย
เทคโนโลยีสานักงาน
เทคนิคยานยนต์
4
8

(2)

(2) x 100
(1)

3

75

3

3
6

75
75

3
3

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้อง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน มากกว่าร้อยละ 79
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้อง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน ร้อยละ 75-79
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้อง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน น้อยกว่าร้อยละ 75

41
ข้ อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรูู ้้ที่เน้นผูู ้้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยส่ งเสริ มให้ผูู ้้เรี ยนได้พฒั นา
ตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ระดั บ คุ ณ ภาพของการจัด การเรี ยนรู ้ อ ย่ า งหลากหลายโดยเน้ น ผู ้เ รี ยนเป็ นส าคั ญ
ในการฝึ กทัก ษะวิ ช าชี พ มี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นได้พ ัฒ นาตามธรรมชาติ
เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษามี การส่ งเสริ ม สนับสนุ น กากับ ดู แล ให้ผูส้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อบูรณาการความรู ้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัดประเมินผล อย่างหลากหลาย เหมาะสม
สอดคล้อ งกับผูเ้ รี ยนตามแผนการจัด การเรี ยนรู ้ มี การนิ เ ทศการสอน มี การประเมิ นผล
การสอนโดยผูเ้ กี่ยวข้อง มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน
และน าผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้พ ฒ
ั นาตนเอง ตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
การดาเนินการ 5 เพื่อให้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญมีคุณภาพ ประกอบด้ วย
1. มีการจัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผน
2. มีการนิเทศการสอน
3. มีการประเมินคุณภาพการสอน
4. มีการประเมินการสอนโดยผูเ้ รี ยน
5. มีการนาผลการประเมินไปใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้
ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละของรายวิชาที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน ในปี การศึกษา 2552
จานวนวิชา
จานวนรายวิชา
จานวนรายวิชาที่มี
ที่ดาเนินการ
ร้ อยละ
ผล
ที
เ
่
ปิ
ดสอน
แผนบู
ร
ณาการ*
หลักสู ตร
ครบทั้ง 5 ข้ อ
การประเมิน
(1)

(2)

65
65
ปวช.
40
110
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.
105
175
*รายวิชาที่มีแผนบูรณาการต้องเป็ นรายวิชาที่ดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อแล้ว

(3)

41
28
69

(3) x 100
(1)

63.08
70
65.71

2
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ปฏิ บ ัติ ค รบ 5 ข้อ และมี แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ
มากกว่า ร้อยละ 74 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ปฏิ บ ัติ ค รบ 5 ข้อ และมี แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ
ร้อยละ 60-74 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ปฏิบตั ิไ ม่ครบ 5 ข้อ หรื อครบ 5 ข้อ และมี แผนการจัด การเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
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ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย
งบประมาณที่ ส ถานศึ ก ษาจัด ซื้ อ วัส ดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การเรี ย นในแต่ ล ะสาขา
ต่องบดาเนินการทั้งหมด
ตารางที่ 20
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการเรี ยนต่องบดาเนิ นการ
ทั้งหมด จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
ร้ อยละของ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ดาเนินการ
วัสดุฝึก
ด้ านวัสดุต่อ
หลักสู ตร/ ประเภท
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ผลการประเมิน
งบประมาณ
วิชา
(บาท)
(บาท)
ดาเนินการทั้งหมด
(2) x 100
(1)
(2)
(1)
ปวช.
400,000
3.15
พาณิ ชยกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 12

อุตสาหกรรม
................................
รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ
อุตสาหกรรม

600,000

4.73

1,000,000

7.89

750,000

5.92

300,000

2.23

...................................
รวม ปวส.
1,050,000
6.71
รวม ปวช. และ ปวส. 12,663,698.19 2,050,000
16.18
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดาเนินการทั้งหมด
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ร้อยละ 10-15 ของงบดาเนินการทั้งหมด
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการทั้งหมด

3
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ข้ อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
คาอธิบาย
ความเหมาะสมของห้อ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ
การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และจานวนผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของการเรี ยน
ในรายวิชาที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์แต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ตารางที่ 21 จานวนห้องและสัดส่ วนการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผูเ้ รี ยน จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
จานวน
จ
านวน
หลักสู ตร/ ประเภทวิชา/
คอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/สาขางาน ห้ องปฏิบัติการ
ต่ อห้ อง
ที่เปิ ดสอน

จานวน
ผู้เรียนที่ใช้
คอมพิวเตอร์
แต่ ละครั้ง

จานวน
ผู้เรียนต่ อ
คอมพิวเตอร์

ผล
การประเมิน

(1)

(2)

(3)

(3)
(2)

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

5

40

40

1.00

อุตสาหกรรม

2

40

33

0.82

7

80

73

0.91

3

5

40

35

2

40

20

80
160

55
120

0.68
0.80

3
3

...................................
รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ
อุตสาหกรรม

...................................
รวม ปวส.
7
รวม ปวช. และ ปวส.
14
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง

ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง
ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เครื่ อง
ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 3 คนขึ้นไป ต่อ 1 เครื่ อง
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ข้ อกาหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรี ยนสถาน ที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วทิ ยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุด
คาอธิบาย
มีความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ มีการจัดครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ตามเกณฑ์
ครุ ภณั ฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานขึ้นไป
ตารางที่ 22 การปฏิบตั ิในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ การจัดศูนย์วทิ ยบริ การ และการจัดครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์
องค์ประกอบที่ 1 ( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบัติ)

องค์ประกอบที่ 2( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบัติ)

องค์ประกอบที่ 3

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.จานวน

3.ร้ อยละ

มีการวาง

มีการใช้

มีการ

มีการ

มีสื่อทีห่ ลาก

มีระบบ

สามารถ

มีการ

จานวน

คุรุภัณฑ์ และ

ของ

แผนการ

อาคาร

ติดตาม

ปรับปรุ งจาก

หลาย

การจัดการ

รองรับการ

ประเมิน

สาขาวิชา ที่

อุปกรณ์ ทมี่ ีอยู่

สาขาวิชาทีม่ ี

ใช้ อาคาร

สถานที่

ประเมิน

ผลการ

ทีม่ ี

ให้ บริการ

คุณภาพการ

เปิ ดสอนใน

แต่ ละสาขา

ครุภัณฑ์

สถานที่

ตาม

ผลการใช้

ประเมิน

ประสิ ทธิภาพ

วิชาการแก่

ให้ บริการ

สถานศึ กษา

สาขาวิชาเทียบ

อุปกรณ์

โดยผู้ทมี่ ี

กรอบที่

อาคาร

เช่ น ระบบ

ชุมชนและ

กับเกณฑ์

ตามเกณฑ์

ส่ วน

กาหนด

สถานที่

การสื บค้น

สั งคม

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

มาตรฐานขั้น

มาตรฐาน

พืน้ ฐาน

ขั้นพืน้ ฐาน

1

1

ผล
การประเมิน

ผล
การประเมิน

เกีย่ วข้ อง

1

1

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
3 (ดี)
ปฏิบตั ิทุกข้อ
2 (พอใช้)
ปฏิบตั ิขอ้ 1-3
1 (ปรับปรุ ง) ปฏิบตั ิขอ้ 1-2

0

3

0

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2
3 (ดี)
ปฏิบตั ิทุกข้อ
2 (พอใช้)
ปฏิบตั ิ 3 ข้อ
1 (ปรับปรุ ง) ปฏิบตั ิ 1-2 ข้อ

1

1

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 3
3 (ดี)
ตั้งแต่ร้อยละ 90
2(พอใช้)
ร้อยละ80-89
1(ปรับปรุ ง) น้อยกว่าร้อยละ80

3

1

ผล
ผล

การประเมิน

การประเมิน

โดยรวม

3

2

เกณฑ์การประเมินผลการประเมินโดยรวม
3 (ดี)
ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับดี
2 ใน3
2 (พอใช้)
ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับ
พอใช้ท้งั 3 องค์ประกอบ หรื อผ่านเกณฑ์ระดับดี
1 องค์ประกอบ พอใช้ 2 องค์ประกอบ
1 (ปรับปรุ ง) ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับ
ปรับปรุ งทั้ง3 องค์ประกอบ หรื อมีองค์ประกอบ
หนึ่งอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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ข้ อกาหนดที่ 2.5 จัด ระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อ มและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรี ยนร ้้
ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้ อ
ต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ
คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยและสิ่ งอานวยความสะดวกพิจารณาจากสิ่ งต่ อไปนี้
1. ป้ ายแสดงคาเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
3. ป้ ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักร ฯลฯ
4. สถานที่จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจาพื้นที่นอกจากห้องพยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
7. อุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
8. สถิติอุบตั ิเหตุลดลง
ตารางที่ 23 จานวนและร้อยละของสาขางานที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อ มและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
จานวนสาขาที่จัดระบบ
จานวนสาขางาน ทั้งหมด
ความปลอดภัยและสิ่ งอานวย
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ความสะดวกได้อย่ างมีคุณภาพ
(2) x 100
(1)
(2)
(1)
8
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง

7

มากกว่าร้อยละ 70
ร้อยละ 60-70
น้อยกว่าร้อยละ 60

87.50

3
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ข้ อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
คาอธิบาย
จ านวนครู แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทั้ง หมดของสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นา
ในวิชาชีพหรื อหน้าที่ที่รับผิดชอบในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึ กอบรม การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาต่อ
เป็ นต้น ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/คน/ปี
ตารางที่ 24 จ านวนและร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ภายในสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ
การพัฒนา
จานวนบุคลากรที่ได้ รับ
ประเภทบุคลากร จานวนทั้งหมด การพัฒนา ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
20 ชม./คน/ปี
ครู
33
33
100
บุคลากรสนับสนุน
5
5
100
รวม
38
38
100
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาน้อยกว่าร้อยละ 75
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ข้ อกาหนดที่ 2.7

ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 17
จ านวนครั้ งหรื อ ปริ ม าณในการระดมทรั พ ยากรจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบาย
การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่ องมือเครื่ องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น การเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ สนับสนุ นเงิน วัสดุ อุ ปกรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักร เป็ นต้น เพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 25
จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
จานวนครั้ง
รวม
ผลการประเมิน
(ครั้ง)
ระดมทรัพยากรภายใน
ระดมทรัพยากรภายนอก
5
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

18

23

3

หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มากกว่า
19 ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 15-19 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา น้อยกว่า
15 ครั้ง
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จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
คาอธิบาย
สถานศึกษาประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผน
และปฏิ บ ัติ ก ารจัดการเรี ย นการสอน การฝึ กวิช าชี พ ในระบบทวิภ าคี และการฝึ กงาน
ในระบบปกติ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัด
ตารางที่ 26 จ านวนสถานประกอบการที่ มี ก ารจัด การศึ ก ษาร่ วมกั บ สถานศึ ก ษาจัด การศึ ก ษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
จานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษา
รวม
ผลการประเมิน
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
(1)
(2)
(1)+(2)
ตัวบ่ งชี้ที่ 18

16
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

26

42

3

หมายถึง มี สถานประกอบการที่ จ ัดการศึ กษาร่ วมกับสถานศึ กษา มากกว่ า
14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา 10-14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จดั การศึก ษาร่ วมกับสถานศึกษา น้อ ยกว่า
10 แห่ง

50

จ านวนคน-ชั่ว โมงของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารจัด หาผู ้เ ชี่ ย วชาญ/ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู ้น าภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วามรู ้
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ ยวข้อ งกับสาขางานของผูเ้ รี ยนจากภายนอกสถานศึกษา
เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 27 จ านวนคน-ชั่ว โมงของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
จานวนสาขางาน
ที่มีผู้เชี่ยวชาญร่ วมพัฒนา
จานวนสาขางานทั้งหมด
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คน-ชั่วโมง
ต่ อภาคเรียน
ตัวบ่ งชี้ที่ 19

8
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

8

100

3

หมายถึง สาขางานที่ มี ก ารจั ด หาผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มาร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน- ชัว่ โมงขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขางานที่ มี ก ารจั ด หาผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มาร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน - ชัว่ โมงขึ้นไป ร้อยละ 75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขางานที่ มี ก ารจั ด หาผู ้ เ ชี่ ยวชาญ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มาร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน- ชัว่ โมงขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 75
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อัตราส่วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
อัตราส่วนของจานวนผูส้ อนที่เป็ นครู ประจาและครู จา้ งพิเศษ (ที่สถานศึกษาทาสัญญาจ้าง
ต่อเนื่ อ งไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรี ยน) ที่มีวุฒิวิชาชีพตรงกับวิชาชีพที่สอนต่อจานวนผูเ้ รี ยน
ในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ผูส้ อน 1 คน ต่อ ผูเ้ รี ยนไม่เกิน35 คน
ตารางที่ 28 จานวนและสัดส่วนครู ที่มีคุณวุฒิวชิ าชีพต่อผูเ้ รี ยน จาแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน
จานวนสาขางานที่มี
จานวนสาขาวิชา/สาขางาน
อัตราส่ วนครู วิชาชีพ
ร้ อยละ
ทั้งหมด
ผลการประเมิน
ต่ อผู้เรียน 1 : ไม่ เกิน 35
(2) x 100
(1)
(2)
(1)
ตัวบ่ งชี้ที่ 20
คาอธิบาย

8
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

7

87.50

2

หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ จ ัด หาผู ้ส อนประจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ต่อผูเ้ รี ยน ตามเกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 35 คน มากกว่า
ร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ จ ัด หาผู ้ส อนประจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ต่ อ ผู ้เ รี ย นตามเกณฑ์ ผู ้ส อน 1 คน ต่ อ ผู ้เ รี ย น ไม่ เ กิ น 35 คน
ร้อยละ 75 - 89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ จ ัด หาผู ้ส อนประจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน ไม่เกิน 35 คน น้อยกว่า
ร้อยละ 75
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ตัวบ่ งชี้ที่ 21
คาอธิบาย
ตารางที่ 29
ปวช.
(1)

367

อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
จานวนผูส้ อนที่เป็ นครู ประจาและครู จา้ งพิเศษ (ที่สถานศึกษาทาสัญญาจ้างต่อเนื่ อง ไม่น้อยกว่า
1 ภาคเรี ยน) ต่อจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดของสถานศึกษา
อัตราส่วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
จานวนผู้เรียน
จานวนผู้สอน อัตราส่ วนผู้สอน :
ปวส.
รวม
ผู้เรียน
ประจา
ผลการประเมิน
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
(5)=(3)÷(4)
430

797

33

24

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนน้อยกว่า25 คน
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน 25-30 คน
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนมากกว่า 30 คน

3

53
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้ อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผูเ้ รี ยนและจัดกิจกรรม
ข้ อกาหนดที่ 3.1 จัดระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 22 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/ห้อง) พบครู ที่ปรึ กษาเพือ่ ดูแลติดตาม ให้คาปรึ กษา
แนะนาเกี่ ยวกับการเรี ยนและความประพฤติอย่างต่อเนื่ องตลอดปี การศึกษา นอกเหนื อ จาก
การที่ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
ตารางที่ 30 การจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
หลักสู ตร/
ประเภทวิชา
ปวช.
พาณิ ชยกรรม

อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวน
ห้ องเรียน/
กลุ่ม

ปวช.1
การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
เครื่ องกล

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
เครื่ องกล

5
2
2
4
4

182
182
182
182
182

21

182

4
3
4

182
182
182

2

182

รวม ปวช.
ปวส.
พาณิ ชยกรรม

อุตสาหกรรม

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์
เครื่ องกล

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยี
สานักงาน
เทคนิคยาน
ยนต์

จานวนครั้งที่พบ
อาจารย์ ทปี่ รึกษา/
ปี การศึกษา

ผล
การประเมิน

รวม ปวส.
13
182
รวม ปวช. และ ปวส.
34
364
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนทุ กคน (ทั้งห้อ ง/กลุ่ ม ) ได้พบอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา มากกว่า
25 ครั้งต่อปี
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หมายถึง ผูเ้ รี ยนทุกคน (ทั้งห้อ ง/กลุ่ม) ได้พบอาจารย์ที่ปรึ กษา 20 - 25 ครั้ง
ต่อปี
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ย นทุ กคน (ทั้งห้อ ง/กลุ่ ม ) ได้พบอาจารย์ที่ป รึ ก ษา น้อ ยกว่า
20 ครั้งต่อปี
ตัวบ่ งชี้ที่ 23 จานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
คาอธิบาย
สถานศึก ษามี ก ารจัด ให้บ ริ ก ารตรวจสารเสพติ ด สิ่ งเสพติด ชนิ ด ร้า ยแรง ให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น
ทั้งหมดในสถานศึกษา
ตารางที่ 31 จานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้แก่ผเู ้ รี ยนในสถานศึกษา
จานวนผู้เรียน จานวนผู้เรียน
ผล
คิดเป็ นร้ อยละ จานวนครั้ง
หลักสู ตร
ทั้งหมด
ที่รับการตรวจ/ปี
ที่ตรวจ/ปี การประเมิน
(2)x100
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)

ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

(1)

(2)

(1)

367

300

81.74

25

430

345

80.23

20

797

645

80.92

45

2

หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจมากกว่าร้อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจร้อยละ 80-90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจน้อยกว่าร้อยละ 80

55

ร้อยละ

แรกเข้า

ออกกลางคัน

ร้อยละ

ผลการประเมิน

1
3
7
2
13

6.25
25.00
11.86
6.66
11.11

18
3
61
33
115

2
3
1
6

5.21

90
34
15
120
108
367

5
3
6
10
6
30

8.17

3

89
135
171
35
430

ออกกลางคัน

5.55

แรกเข้า

5

ร้อยละ

90

ออกกลางคัน

สาขางาน

แรกเข้า

สาขาวิชา

ร้อยละ

หลักสู ตร/ประเภทวิชา

ออกกลางคัน

ตารางที่ 32

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันโดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หรื อในกรณี อื่น เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้าที่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
ในปี การศึกษาเดียวกัน
จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
นักเรียน - ชั้นปี ที่ 1
นักเรียน - ชั้นปี ที่ 2
นักเรียน - ชั้นปี ที่ 3
รวมนักเรียนทุกชั้นปี

แรกเข้า

ตัวบ่ งชี้ที่ 24
คาอธิบาย

ปวช.
พาณิชยกรรม

ช่างอุตสหกรรม

ปวช.1
พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรม
เครื่ องกล

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์
ยานยนต์

รวมปวช.
ปวส
บริ หารธุรกิจ

ช่างอุตสาหกรรม

รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์
เครื่ องกล

การบัญชี
การตลาด
เทคโนโลยีสานักงาน
เทคนิคยานยนต์

45
135

3
8

6.66
5.92

16
12
59
30
117

-

-

-

38
63
109
35
245

-

38
63
109
35
245

51
72
62
185

-

51
72
62
185

135

-

-

362

-

-

300

-

-

-

797 30 3.76
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า น้อยกว่าร้อยละ 31
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ 31-40
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า มากกว่าร้อยละ 40

57
ข้ อกาหนดที่ 3.2 จัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม ด้านวิชาการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามในวิชาชี พ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 25 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น
ทุกสาขาวิชา สาขางาน และมีการประเมินผลกิจกรรม 3 ประเภทกิจกรรม คือ
1. กิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการ
2. กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3. กิจกรรมส่งเสริ มด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตารางที่ 33 จานวนและร้ อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่มีก ารจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม ด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรมค่านิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
จานวนสาขาวิชา/ จานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมและ
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
สาขางานทั้งหมด
ประเมินผลครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม
8
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

8

100

3

หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80
หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่ มีการจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม ร้อยละ 75-80
หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม น้อยกว่า ร้อยละ 75
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ข้ อกาหนดที่ 3.3 จัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม วัฒ นธรรม ประเพณี แ ละท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 26 จานวนครั้งและประเภทของกิ จกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อ ม และวัฒนธรรม
ประเพณี และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
1. ส่งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
2. ส่งเสริ มทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ที่ จ ัด ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาให้แ ก่ ผู ้เ รี ย นทุ ก สาขาวิช า/สาขางาน และมี
การประเมินผลทั้ง 2 กิจกรรม
ตารางที่ 34 จ านวนครั้ งและร้ อ ยละของสาขาวิ ช า/สาขางานที่ จ ัด กิ จ กรรมและประเมิ น ครบ
2 ประเภทกิจกรรม
จานวนสาขาวิชา/
จานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรม
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
สาขางานทั้งหมด
และประเมินผลครบ 2 ประเภทกิจกรรม
8
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)

ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

8

100

3

หมายถึง สาขาวิ ชา/สาขางานที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิ จ กรรมทั้ง ภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิ จ กรรม
มากกว่าร้อยละ 80
หมายถึง สาขาวิ ชา/สาขางานที่ มี การจัด กิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิ จ กรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิ จ กรรม
ร้อยละ 75-80
หมายถึง สาขาวิ ชา/สาขางานที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิ จ กรรมทั้ง ภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิ จ กรรม
น้อยกว่าร้อยละ 75
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มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่สังคม
ข้ อกาหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริ การวิชาชีพสู่สงั คม
ข้ อกาหนดที่ 4.1 บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 27 จานวนและประสิ ทธิ ผ ลของกิ จกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชี พและส่ งเสริ มความรู ้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน
คาอธิบาย
สถานศึกษามี การจัดกิจกรรมโครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ และให้ความรู ้และคาแนะนา
ในการดูแลบารุ งรักษาแก่ชุมชน เช่น โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
และมีการให้บริ การโครงการฝึ กทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน
ตารางที่ 35 จานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
จานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ให้ บริการ
ผล
วิชาชีพและส่ งเสริม ฝึ กทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตร
รวมโครงการ/
การประเมิน
ความรู้ ในการพัฒนา เพื่อการประกอบ
กิจกรรม
ชุมชนและท้ องถิ่น อาชีพของประชาชน
ปวช.
4
3
7
ปวส.
3
4
7
รวม ปวช. และ ปวส.
7
7
14
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง สถานศึกษาที่เปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส. มากกว่า 7 กิจกรรม/
โครงการ
สถานศึ ก ษาที่ เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. มากกว่ า 12 กิ จ กรรม /
โครงการ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สถานศึ กษาที่ เ ปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส. 5-7 กิ จ กรรม/
โครงการ
สถานศึกษาที่เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. 10-12 กิจกรรม/โครงการ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สถานศึกษาที่เปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส.น้อยกว่า 5 กิจกรรม/
โครงการ
สถานศึก ษาที่เ ปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. น้อ ยกว่า 10 กิ จกรรม/
โครงการ
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ข้ อกาหนดที่ 4.2 จัด สรรงบประมาณเพื่ อ การบริ ก ารวิ ช าชี พ อย่า งเป็ นระบบและสอดคล้อ งกับ แผน
การบริ การวิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 28
ร้อ ยละของงบประมาณในการจัดกิ จกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชี พและส่ งเสริ ม
ความรู ้ ใ นการพัฒ นาชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น และกิ จ กรรม/โครงการฝึ กทัก ษะวิ ช าชี พ
เพือ่ การประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดาเนินการ
คาอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนินกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
ต่องบประมาณทั้งหมดของสถานศึกษา ยกเว้นงบลงทุน
ตารางที่ 36
จานวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชีพและ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
งบประมาณที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม/
งบประมาณทั้งหมด
โครงการบริการวิชาชีพ และ
ร้ อยละ
(ไม่ รวมงบลงทุน)
ผลการประเมิน
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
(1)

(2)

(2)x100
(1)

12,663,698.19

55,000

0.43

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

3

หมายถึง งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ ง ในการด าเนิ น การต่ อ งบด าเนิ น การ
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้อยละ 0.20
หมายถึง งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ ง ในการด าเนิ น การต่ อ งบด าเนิ น การ
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้อยละ 0.11-0.20
หมายถึง งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ ง ในการด าเนิ น การต่ อ งบด าเนิ น การ
(ไม่รวมงบลงทุน) น้อยกว่าร้อยละ 0.11
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 29 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การเรี ยนการสอน การประกอบอาชี พและหรื อ การพัฒนาชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น และประเทศ
ซึ่งนาไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
คาอธิบาย
สถานศึกษาสนับสนุ นผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยนในแต่ละหลักสู ตร ทุกสาขาวิชา/สาขา
งานให้มี ก ารสร้ า งและพัฒ นานวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ง านวิ จ ัย และโครงงานที่ น าไป
ใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การประกอบอาชี พ และ/หรื อ การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศซึ่งนาไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
การพิจารณาจานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานให้ พิจารณาจากอย่ างใด
อย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้
1. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอน
2. นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและ/หรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปสู่ การประกวด แข่งขัน เผยแพร่
ระดับชาติ
ตารางที่ 37 จานวนและร้อยละของสาขางานที่จดั ทานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และโครงการ
ที่น าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการพัฒนา การเรี ยนการสอน การประกอบอาชี พ ซึ่ งน าไปสู่
การแข่งขันระดับชาติ.จาแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
จานวนสาขางานที่มี
จานวนสาขา
ร้ อยละ
หลักสู ตร/ประเภท
งานทั้งหมด
ผลการประเมิน
นวัตกรรมฯ *
วิชา/สาขาวิชา
(2)x100
ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

(1)

(2)

4
4
8

7
12
19

*มากกว่า 2 เรื่ องในระดับ ปวช. หรื อมากกว่า 8 เรื่ องในระดับ ปวส.

(1)

237.5

3
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดท า
นวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จ ัย และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อ ย 2 เรื่ อ ง/ปี การศึ กษา ระดับ ปวส. อย่างน้อ ย 8 เรื่ อ ง/
ปี การศึกษา มากกว่าร้อยละ 80
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดท า
นวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จ ัย และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อ ย 2 เรื่ อ ง/ปี การศึ กษา ระดับ ปวส. อย่างน้อ ย 8 เรื่ อ ง/
ปี การศึกษา ร้อยละ 75-80
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดท า
นวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จ ัย และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่า งน้ อ ย 2 เรื่ อ ง/ปี การศึ ก ษา ระดับ ปวส. อย่า งน้ อ ย 8 เรื่ อ ง/
ปี การศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 75
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ข้ อกาหนดที่ 5.2 จัด สรรงบประมาณในการสร้ า ง พัฒ นา และเผยแพร่ น วัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งานวิจ ัย
และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 30 ร้อ ยละของงบประมาณที่ใ ช้ใ นงานสร้ า ง พัฒ นา และเผยแพร่ น วัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานวิจยั และโครงงาน ต่องบประมาณทั้งหมด
คาอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริ ง ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานต่องบประมาณทั้งหมด(ไม่รวมงบลงทุน)
ตารางที่ 38 จานวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริ ง ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน)
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมด จานวนงบประมาณที่ใช้ ในงาน
(ไม่ รวมงบลงทุน)
สร้ าง พัฒนา และเผยแพร่
คิดเป็ นร้ อยละ
ผล
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
การประเมิน
งานวิจัย และโครงงาน
(2)x100
(1)
(2)
(1)
12,663,698.13
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

350,000

2.76

3

หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนิ นการต่อ งบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้อยละ 1.00
หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนิ นการต่อ งบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้อยละ 0.50 – 1.00
หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนิ นการต่อ งบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) น้อยกว่าร้อยละ 0.50
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ข้ อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มู ล เกี่ ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์
งานวิจยั และโครงงานด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
ตารางที่ 39 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จานวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่ าวสาร
ช่ องทาง
รวมจานวน
ผล
การเผยแพร่
ครั้ง
การประเมิน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
นิทรรศการ
ป้ ายประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
INTERNET
อื่นๆ ...................
รวม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

2

หมายถึง จานวนครั้ง ของการเผยแพร่ ขอ้ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน มากกว่า 4 ครั้ง
หมายถึง จานวนครั้ง ของการเผยแพร่ ขอ้ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน 3-4 ครั้ง
หมายถึง จานวนครั้ง ของการเผยแพร่ ขอ้ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน น้อยกว่า 3 ครั้ง
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1

1

1

1

1

1

1

1

ผลการประเมิน

รวม

และมีหน่ วยงานตรวจสอบคุณภาพเพอื่ การประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

8.การตรวจสอบและถ่วงดุลโดยต้นสังกัดกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน

7.การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กรพัฒนาวิชาชีพพัฒนาบุคคลและ
พัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนาไปสู่ องค์กรการเรียนรู ้

6.ความสามารถในการปรับใช้การบริ หารตามสถานการณ์ทนี่ าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

4.การพึ่งตนเองที่เนน้ ให้สถานศึกษามีระบบการบริ หารตัวเองมีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดาเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา
5.การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก
รวมทั้งการแสวงหาความร่ วมมือความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิ ควิธีการใหม่ ๆ

2.การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมาย
ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3.การมีส่วนร่ วมและการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในการบริ หารการตัดสิ นใจและการจัดการศึกษา

1.การกระจายอานาจในการบริ หารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าและการจัดการ
ข้ อกาหนดที่ 6 ผูบ้ ริ หารควรมีภาวะผูน้ าและจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ข้ อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาและหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 32 ระดับ คุ ณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ ห ารที่ สอดคล้อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ และการมี
ส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
คาอธิบาย
การใช้ภ าวะผูน้ าและการมี วิสัย ทัศน์ ข องผูบ้ ริ ห ารในการผสมผสานความร่ ว มมื อ ของ
บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทา
แผนพัฒ นาสถานศึ ก ษา หรื อแผนยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ง การน าสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพโปร่ งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนที่กาหนด
ตารางที่ 40 การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามระดับคุณภาพ
คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์
1=มีการปฏิบัติ, 0=ไม่ มีการปฏิบัติ

8

3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์มากกว่า 6 ข้อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ 5-6 ข้อ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์นอ้ ยกว่า 5 ข้อ
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ข้ อกาหนดที่ 6.2 จัด ระบบการดู แ ลบุ คลากรของสถานศึก ษาด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คาอธิบาย
ครู ผูบ้ ริ ห าร ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุ นปฏิบตั ิตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาที่กาหนด
ตารางที่ 41 จานวนและร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผูบ้ ริ หาร
ครู
บุคลากรสนับสนุน
รวม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

บุคลากรทั้งหมด

บุคลากรทีป่ ฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

(1)
1
32
5
38

(2)
1
32
5
38

(2)x100
(1)
100
100
100
100

3

หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 - 90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 85
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ข้ อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามี ก ารจัดทาข้อ มู ล พื้น ฐานทั้งหมด เช่ น ข้อ มู ลผูเ้ รี ย นบุค ลากร งบประมาณ
เป็ นต้น มี ระบบบริ หารจัดการข้อ มูลที่เป็ นปั จจุ บนั และมี ประสิ ทธิภาพ และการจัดการ
ความรู ้ของสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 42 การจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา
(0 = ไม่ ปฏิบัติ, 1 = ปฏิบัติ)
1. มีข้อมูล
2. มีระบบ
3..มีระบบ
4. มี
5. มี
ผล
พืน้ ฐาน
บริหารจัดการ
ฐานข้ อมูล
การประเมิน
การปรับปรุง
การประเมิน
เพื่อ
ข้ อมูล
ทั้งหมด
ประสิ ทธิภาพและ
ระบบ
การตัดสิ นใจ ที่เหมาะสมและ ที่ประสานกัน ความปลอดภัยของระบบ
การบริหาร
ที่เป็ นปัจจุบัน มีผู้รับผิดชอบ เป็ นเครือข่ าย การบริหารจัดการข้ อมูล จัดการข้ อมูล
ของสถานศึกษา
อย่ างต่ อเนื่อง
1
1
1
1
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 4 หรื อปฏิบตั ิครบทั้ง 5 ข้อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 3
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 2 หรื อไม่ได้ดาเนินการ
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาประจาปี การศึกษา 2552
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 9
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 15
ตัวบ่งชี้ที่ 16
ตัวบ่งชี้ที่ 17
ตัวบ่งชี้ที่ 18
ตัวบ่งชี้ที่ 19
ตัวบ่งชี้ที่ 20
ตัวบ่งชี้ที่ 21

3
(ดี)

2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 22
ตัวบ่งชี้ที่ 23
ตัวบ่งชี้ที่ 24
ตัวบ่งชี้ที่ 25
ตัวบ่งชี้ที่ 26
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 27
ตัวบ่งชี้ที่ 28
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 29
ตัวบ่งชี้ที่ 30
ตัวบ่งชี้ที่ 31
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 32
ตัวบ่งชี้ที่ 33
ตัวบ่งชี้ที่ 34

3
(ดี)

2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การบริการวิชาชีพสู่ สังคม

นวัตกรรมและการวิจัย

ภาวะผู้นาและการจัดการ

2. มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ที่มีผลการดาเนินงานน่ าพอใจ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ที่มีผลการดาเนินงานควรพัฒนาเพิ่ม
............................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................................................................................ ...................
................................................................................................................ ...................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
ในปี ที่จะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้โรงเรี ยนแสดงข้อมูล
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.

