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ตอนท่ี 5 

การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 

 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

 ขอกําหนดที่  1.1  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวบงชี้ท่ี  1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

ความตระหนัก   

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยการจัดอบรมใหความรูแกครูทุกคนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

มีการประชุม  และแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด เชน กิจกรรม  โฮมรูม  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยาง

หลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ 

ความพยายาม 

สถานศึกษาไดปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ  ทางการเรียนของผูเรียนทุกช้ันป  

และมีการประชุมเพื่อหาทางแกปญหาของผูเรียน  จัดสัปดาหผลงานทางวิชาการ  มีการกํากับติดตามการสอนของ

ครู  โดยการพัฒนาครูเพื่อใหมีศักยภาพในการสอน 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด  ทุกช้ันปอยูในระดับดี รอยละ 90.20 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  มาใชแกแกปญหาใน

การปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีผลงาน / โครงการเพื่อใหผู เรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และ

คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ เชน  โครงวิทยาศาสตร  โครงการเพาะและ

ขยายพันธุปลาสวยงามเพื่อการคา  โครงการเลี้ยงปลานิลแดงในบอดิน  โครงการผลิตเรือกอและจําลอง ฯลฯ 

พยายาม 

สถานศึกษาไดดําเนินงานตามโครงการประจําป  ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตหลักการ  ทางวิทยาศาสตร  

และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ  สามารถทําโครงการงาน  โครงการ  

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมได 

สัมฤทธิผล 
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 ผูเรียนสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมารใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน

อาชีพอยางเปนระบบ  โดยสามารถทําโครงการสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมได  สัมฤทธ์ิผลของการ ดําเนินงาน  86.90   

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูในระดับเกณฑที่ ดี รอยละ 85.5 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  3  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง

ภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 

ความตระหนัก 

 จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะในการคิด ฟง พูด อาน เขียน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ กิจกรรมประกวดทักษะในการพูด เขียน  จัดทําโครงการสงเสริมการเรียนรูทางภาษา โดยเชิญ

วิทยากรภายนอกสอนภาษา        

ความพยายาม 

มีการจัดแผนการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูมีความรูความสามารถทางภาษา จัดใหมีศูนยการเรียนรู

ดวยตนเอง  สงเสริมผูเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรมทักษะ  อกท.  

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนไดรับการพัฒนา จนมีทักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน 

จําแนกตามช้ันป ในระดับดี รอยละ 76.60 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4  รอยละของผูเรียนที่มีความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได

อยางเหมาะสม 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักใหครูผูสอนไดมีการทําโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา 

ความพยายาม 

- ไดมีการลงบันทึกการใชเทคโนโลยีในการคนควาหาความรูในแตละรายวิชาจากหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ศูนยวิยบริการ 

- การใหยืมโนตบุค เพื่อใหนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

สัมฤทธิผล 

 ครูผูสอนไดมกีารวัดผผลประเมินนักเรียน นักศึกษา หลังจากการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนของแตละ

รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 เกณฑการประเมินในระดับดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่มีงานในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยกําหนดแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อใหผูเรียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดีมี  การกําหนดให

ทุกแปนกวิชามีการบูรณาการจัดการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป  และมีการสํารวจจากแตงกายและความประพฤติของ

นักเรียนทุกวัน มีโครงการรณรงคการมีวินัย  ตรงตอเวลา  เสียสละ  บริการวิชาชีพสูชุมชน 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีมนุษยพันธดี คิด

เปนรอยละ 100 อยูในระดับดี 

ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ  การศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยการจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  มีกิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน  ปรับ

วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป  ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผูเรียนทุกช้ันป 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนระดับ ปวช. ผานเกณฑการประเมิน  รอยละ 89.74   อยูในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ  การสําเร็จ

จากศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และมีความตระหนักโดยการจัดการเรียน การสอนรวมกับ

สถานประกอบการ  มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป  และดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางใกลชิด 

สัมฤทธิผล 

 ผูเรียนระดับ ปวส.   ผานเกณฑ  รอยละ  77.63  อยูในระดับดี 

 



61 

ตัวบงชี้ท่ี 8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยจัดใหมีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ทั้งภาคทฤษฏี  และปฏิบัติ  มี

การวางแผนจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 

 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับปวช. 3   รอยละ  100  เกณฑการ

ประเมินอยูในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยการจัดใหมีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติมี

การวางแผนจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาไดกําหนดใหแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมฤทธิผล 

 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ  ปวส. คิดเปนรอยละ  96.61  เกณฑ

การประเมินอยูในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  10  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษา

ตอภายใน 1 ป 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยกําหนดใหมีแผนงาน  โครงการแนะแนวอาชีพ  และแนะแนวศึกษาตอ 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาปฏิบัติงานตามงานโครงการ  มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลายรูปแบบ  โดยขอมูลสวนตัว

ของผูสําเร็จการศึกษา 

สัมฤทธิผล 

 มีสรุปรายงานผลการศึกษาติดตามเปนรูปเลม  ผลการประเมินคิดเปนรอยละ  66.25  อยูในระดับดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 11  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก 
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 สถานศึกษามีแผนงานโครงการประจําป  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาดําเนินตามแผนงาน  โครงการประจําป  มีการติดตามนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  มี

การประสานงานเพื่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

สัมฤทธิผล 

 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยา

บันในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 95 อยูในระดับดี  

 

ตัวบงชี้ท่ี 12   รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  และมีรายไดระหวางเรียน 

ความตระหนัก 

-  มีโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 

- การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

- การแนะแนวการฝกทักษะวิชาชีพ 

ความพยายาม 

- มีโครงการธุรกิจขนาดยอม  หารายไดระหวางเรียน 

- การศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ชวงกิจกรรมปฐมนิเทศ 

- การแนะแนวอาชีพ  ฝกทักษะวิชาชีพ 

- นิทรรศการวิชาชีพ  ในงานประชุมวิชาการ อกท.  ระดับหนวย ระดับภาค ระดับชาติ 

- การเลื่อนระดับสมาชิก อกท. 

 

 

สัมฤทธิผล 

- ผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพและหารายไดระหวางเรียน รอยละ  76.5  อยูใน

เกณฑ  ระดับดี  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1  ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง 

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ 

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

1.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

90.20 ดี 
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2.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต

หลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง

เปนระบบ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

85.5 ดี 

3.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการ

สื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และ

การสนทนา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

76.60 ดี 

4.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช

ความรูและเทคโนโลยีจําเปนในการศึกษา

คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

100 ดี 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงานในวิชาชีพ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

100 ดี 

6.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

89.74 ดี 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

77.63 

 

ดี 

8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

100 ดี 

ตัวบงชี้ 
เกณฑเชิง 

ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ 

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

9.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74 

- พอใช 60-74 

- ปรับปรุง <60 

96.61 ดี 

10. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน - ดี >59 66.25 ดี 
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ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

อิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

- พอใช 50-59 

- ปรับปรุง <50 

11. ระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ ที่มี่ตอคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา 

- ดี 4.00-5.00 

- พอใช 3.50-3.99 

- ปรับปรุง 1.00-3.49 

95 ดี 

12. รอยละของผูเรียนสามารถวางแผน

ธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวาง

เรียน 

 

- ดี >60 

- พอใช 50-60 

- ปรับปรุง <50 

76.5 ดี 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 

สรุปจุดเดน  และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 

 จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงชีท่ี้ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันป 

 ตัวบงชีท่ี้ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 ตัวบงชีท่ี้ 4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 ตัวบงชี้ท่ี 5 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ตัวบงชีท่ี้ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ตัวบงชีท่ี้ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงชีท่ี้ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอภายใน 1 ป 

ตัวบงชีท่ี้ 11 ระดับความพึงพอใจของสถานปประกอบการที่ทีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ

การศึกษา 

ตัวบงชีท่ี้ 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกจิ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน 

 

 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
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 ตัวบงชี้ท่ี 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใช

แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

 ตัวบงชีท่ี้ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  13  รอยละหลักสูตรสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

ความตระหนัก 

 มีการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  ที่เนนสมรรถนะอาชีพสนองตอตลาดแรงงานและทองถ่ิน 

ความพยายาม 

 มีการแตงแตงคณะการการพิจารณาหลักสูตร 

สัมฤทธิผล 

 มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  คิดเปนรอยละ  88   ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี  

 

ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะ

อาชีพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาครูผูสอน  มีทักษะการสอนที่หลากหลายและเนน ผูเรียนเปน

สําคัญ  มีการพัฒนาครูผูสอนตามสาขาวิชาและการประเมินแผนการจัดการเรียนรู  มีการนิเทศการสอน 

ความพยายาม 

- มีการนิเทศและประเมินคุณภาพการสอน 

- มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู  และบันทึกหลังการสอน 

สัมฤทธิผล  

 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสรรถนะ และบูรณาการตามหลักปรัชญา  คิดเปนรอยละ 83.5  

อยูในเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  15  สถานศึกษาจัดการการเรียนรูอยางหลากหลาย 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  โครงการศึกษาดูงาน  

โครงการพัฒนาครูดานเทคนิคการสอน 

ความพยายาม 

- มีการจัดประชุมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 
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- มีการจัดทําการเกษตรเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก อกท. 

สัมฤทธิผล 

- มีการจัดการเรียนรูหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพถูกตองครบถวน  รอยละ  90  อยูในเกณฑที่ ดี  

ตัวบงชี้ท่ี  16  ระดับความพังพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามแีผนงานโครงการเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน มีการพัฒนา

ครูผูสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ทุกรายวิชา ทุกช้ันป   

ความพยายาม 

 ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครู โดยการใชแบบสอบถามขอมูลให

นักเรียนนักศึกษาทําการประเมินครูผูสอนทุกช้ันป 

สัมฤทธิผล 

 นักเรียนมีความพึงพอใจคุณภาพการเรียนการสอนของครูเฉลี่ยในภาพรวม  4.42   ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาเกณฑที่ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  17   รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานในการจัดสรรเงินสําหรับจัดซื้อ  วัสดุฝก  ครบทุกแผนกวิชาในจํานวนที่เพียงพอ 

ความพยายาม 

- ครูผูสอนจัดซื้อวัสดุฝกตามโครงการสอน 

- นักศึกษาไดใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน 

สัมฤทธิผล 

 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุฝกตองบดําเนินการอยูในรอยละ  28.33  อยูในเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  18  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนัก 

 มีแผนการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหพอตอความตองการของผูเรียน 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและมีการจัดซอมคอมพิวเตอรใหใช

งานไดเต็มศักยภาพ 

สัมฤทธิผล 
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 สถานศึกษามีคอมพิวเตอรเพียงพอใหกับผูเรียน อัตราสวน  1 คน ตอ 1 เครื่อง  ผลการประเมินอยูใน

ระดับ  ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง

ฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําป 2554  เชน มีแผนงานการปรับปรุงภูมิทัศน  

ใหสวยงามอยางตอเน่ือง  แผนการจัดทําโครงการซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง 

ความพยายาม 

- สํารวจความพึงพอใจการใชพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน 

- มีการต้ังคณะกรรมการจัดหาจัดซื้อ  ตารางเรียน  ตามภาระหนาที ่

- มีปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่อยางตอเน่ือง   

สัมฤทธิผล 

 แผนกมีการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการศูนยวิทยบริการโรงฝกงาน  พื้นที่

ฝกงานเหมาะสมกับวิชาเรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู เกิดประโยชนสูงสุด โดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 95 

 

ตัวบงชี้ท่ี  20   ระดับคุณภาพการบริหารงานและการจัดการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการงานฟารมธุรกิจ ในการพัฒนางานฟารมในแผนปฏิบัติงานประจําป 

ความพยายาม 

- ดําเนินโครงการงานฟารมธุรกิจอยางตอเน่ือง  และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

- ศึกษาดูงานฟารมมาตรฐาน  นําความรูมาพัฒนางานฟารมของวิทยาลัย 

- สรางแหลงเรียนรูงานฟารมธุรกิจเกษตร หลากหลาย เชน  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  งานฟารมเกษตร         

ในวิทยาลัย 

สัมฤทธิผล 

 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจอยูในระดับ ดี (5 ขอ) 

 

ตัวบงชี้ท่ี   21  ระดับความเหมาะสมในการจัด  ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

ความตระหนัก 

- วิทยาลัยไดจัดทําโครงการพัฒนาหองสมุด  มีการจัดแผนการเรียนที่ใหนักศึกษาไดใชความรูทางดาน

เทคโนโลยีในวิชาชีพของตนเอง 
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- หองสมุด มีการใหบริการหองสมุด โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพที่สอดคลองกับ

วิชาชีพของนักศึกษา  จัดหาเจาหนาที่ไวคอยใหบริการ 

ความพยายาม 

วิทยาลัยไดดําเนินการในการจัดทําโครงการที่จะพัฒนาความรู และปฏิบัติวิชาชีพไดอยางเหมาะสม โดย

เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในหองสมุด ปรับปรุงศูนยวิทยบริการสามารถใชเปนหองคนควาสืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตได  ปรับปรุงหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต   

สัมฤทธิผล 

ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุดอยูในระดับดี (4 ขอ) 

 

ตัวบงชี้ท่ี  22  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  และอุปกรณ 

ความตระหนัก 

 มีแผนงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ  และอุปกรณตามความจําเปนของแตละงานและในภาพรวม 

ความพยายาม 

 สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ  และวัสดุอุปกรณตามแผนงานประจําป 

 

สัมฤทธิผล 

 สถานศึกษามีครุภัณฑและอุปกรณเหมาะสมในการใชงานตามความจําเปนและตามภาระงานอยางทั่วถึง 

ครอบคลุม ระดับผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  23  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ

การเรียนรู  ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อใหมี  ความปลอดภัย  ของสภาพแวดลอม  

สงอํานวยความ สะดวก  ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา  สาขางาน  เชน  โครงการเสริมสรางความปลอดภัยใน

สถานศึกษา (จางยาม)   มีคําสั่งการอยูเวรยาม  ผูตรวจเวร 

ความพยายาม 

- มีการบันทึกการอยูเวรประจําวันของเวรยาม ครูเวร 

- มีถังดับเพลิงในแผนกวิชา 

สัมฤทธิผล 

 สถานศึกษามีการจัดระบบความปลอดภัย  สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ผลการประเมินอยู

ในระดับรอยละ  74  อยูในเกณฑ ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  24  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ความตระหนัก 

 การตอเน่ืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศสถานศึกษาไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงการ

พัฒนาบุคลากรทั้งในดานวิชาชีพ  และความรูที่เกี่ยวของกับหนาที่  อนุญาตใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับที่

สูงข้ึนตรงตามสาขาวิชา และสนับสนุนใหบุคลากรที่ไมมีวุฒิทางวิชาชีพครูเขารับการศึกษาโดยประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จัดศึกษาดูงานและทัศนศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ 

ความพยายาม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาบุคลากรในดานวิชาชีพและความรูที่เกี่ยวของกับหนาที่ 

โดยอนุญาตใหลาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนตรงตามสาขาวิชาที่สอนเขารับการอบรมความรูวิชาการทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  จัดสงครูผูสอนและบุคลากรเขารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา  เพื่อ

เพิ่มพูนความรูความสามารถทางดานทักษะความรู เพื่อใหสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและสงเสริมบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

สัมฤทธิผล 

ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนและไดรับการ

สนับสนุนสงเสริมใหเขารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ทั้งดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  จากสถาน

ประกอบการและหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    อยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองไมนอยกวา 

20  ช่ัวโมงตอคนตอป รอยละ 81.08 อยูในระดับ ดี 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี  25  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหงตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ความตระหนัก 

 สถานศึกษามีแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําประดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  ทั้งภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี  ประสิทธิภาพ  และมีการวางแผนการจัดการศึกษา

รวมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ความพยายาม 

 มีการขอความอนุเคราะหวิทยากร เครื่องจักร  เครื่องมือจากหนวยงานตางๆ   อยางหลากหลาย  เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 

สัมฤทธิผล 

 มีการขออนุเคราะหวิทยากร  เครื่องจักร  เครื่องมือจากหนวยงานตางๆ  มาก  47  ครั้ง  อยูในเกณฑ

ประเมินที่ ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  26  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ

ระบบปกติ 

ความตระหนัก   

 สถานศึกษามีความตระหนักโดยใหครูผูสอนจัดทําโครงการสอนในทุกรายวิชา เพื่อเปนการสนับสนุนดาน

งบประมาณใหมีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการ

ทั้งใน พื้นที่ 3 จังหวัดชาดแดนใตและตางภาคตางพื้นที ่

ความพยายาม 

- ในรายวิชาที่ไดเปดการเรียนการสอนที่ไดจัดทําโครงการสอน  ทําบันทึกเพื่อขออนุญาตนํานักศึกษา

ไปเรียนรวมกันสถานประกอบการ รวมทั้งการฝกงานตางภาคตางพื้นที่ และทําการรายงานผลการ

ดําเนินการ 

- มีการนิเทศ ติดตามนักเรียน นักศึกษากอนเขาฝกงานในสถานประกอบการ 

- มีการสัมมนา  นิเทศติดตามนักศึกษาที่ฝกงานในสถานประกอบการ 

สัมฤทธิผล 

 มีสถานประกอบการใหความรวมมือในการจัดการศึกษา  จํานวน  21   แหง  ผลเกณฑการประเมินอยูใน

เกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  27  จํานวนคน – ช่ัวโมง ของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาผูเรียน 

ความตระหนัก   

- มีการจัดโครงการอบรมของรายวิชา 

- โครงการวิชาชีพ 

- ศึกษาดูงาน 

ความพยายาม 

- มีการขออนุญาตดําเนินโครงการสอน 

- มีการประชุมมอบหมายงานเพื่อแบงหนาที่รับผิดชอบ 

- รายงานผลการอบรม 

สัมฤทธิผล 

 สาขาที่จัดหาผูเช่ียวชาญมารวมในการพัฒนาผูเรียน  รอยละ  100  เกณฑการประเมินในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 28  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

ความตระหนัก   
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 วิทยาลัยประมงปตตานีใหความสําคัญในการจัดครูผูสอนและบุคลากร  ใหปฏิบัติหนาที่สอนตรงตาม

คุณวุฒิทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชา  โดยคํานึงถึงครูผูสอนทีม่ีคุณวุฒิดานวิชาชีพเปนอัตราสวนตอผูเรียนหากเกิน

กวาอัตราสวนที่วิทยาลัยกําหนดจะดําเนินการจางครูผูสอนตามคุณวุฒิดานวิชาชีพใหตรงกับสาขาวิชา/สาขางาน  

และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  นักศึกษา 

ความพยายาม 

 วิทยาลัยกําหนดอัตราสวนครูผูสอน  หัวหนาสาขาวิชา  จัดครผููสอน บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนได

เหมาะสมและเพียงพอ  ตรงตามคุณวุฒิดานวิชาการและวิชาชีพ  ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

สัมฤทธิผล 

ครูผูสอนและบุคลากรปฏิบัติหนาที่สอนตามที่ไดรับมอบหมายตรงตามคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแต

ละสาขาวิชาในอัตราสวนผูสอน  1  คน  ตอผูเรียนไมเกิน  35  คน  สามารถจัดตารางเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทุกภาคเรียนตลอดปการศึกษา  รอยละ 100 อยูในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 29  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

ความตระหนัก   

- วิทยาลัยฯ มกีารวางแผนเตรียมการจางบุคลากร  และวางแผนการใชงบประมาณ 

- กําหนดในแผนปฏิบัติการ 

ความพยายาม 

สรรหาครูจางพิเศษสอนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาที่เปดสอน 

สัมฤทธิผล 

 จํานวนครูและนักเรียนนักศึกษาจะไดอัตราสวน  1:25  เกณฑการประเมินอยูในระดับ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ของ 

การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

 13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

(รายวิชาที่มีการพัฒนาครบ  4  ขอ) 

- ดี >75 

- พอใช 60 – 75 

- ปรับปรุง < 60 

88 ดี 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณา

การ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ 

- ดี >75 

- พอใช 60 – 75 

- ปรับปรุง < 60 

83.5 ดี 

15.  สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

 

- ดี >60 

- พอใช 30 – 60 

- ปรับปรุง < 30 

90 ดี 

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ สัมฤทธิ์ของ ผลการประเมิน 
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การดําเนินงาน 

16.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ

การสอนของผูสอน 

- ดี 4.00 -5.00 

- พอใช 3.50 – 3.99 

- ปรับปรุง1.00 – 3.49 

4.42 ดี 

17.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ

วัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม (ของงบดําเนินการทั้งหมด) 

- ดี >15 

- พอใช 10 – 15 

- ปรับปรุง < 10 

28.33 ดี 

 18.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ 

ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา (คน/เครื่อง) 

- ดี  1 :  1 

- พอใช   2 : 1 

- ปรับปรุง 3 : 1 

1:1 คน ดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  

อาคารประกอบ  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน 

มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

- ดี  ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 1 – 3  

- ปรับปรุง 1 - 2 

95 ดี 

20.  ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ

ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 

- ดี  ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 2.1-2.4  

- ปรับปรุง 2.1 – 2.3 

5 ขอ ดี 

21.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทย

บริการ ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-2 ขอ 

4 ขอ ดี 

22.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ  

และอุปกรณ 

 

- ดี ปฏิบัติทุกขอ  

- พอใช ปฏิบัติ 1-4 

- ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-3 

5 ขอ ดี 

23.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย 

ของสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ

ตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

(รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัย

ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกได

อยางมีคุณภาพ) 

- ดี >70 

- พอใช 60 - 70 

- ปรับปรุง < 60 

74 ดี 

24.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษา ที่

ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 - ดี >89 

 - พอใช 75-89 

 - ปรับปรุง < 75 

81.08 ดี 
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25.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 - ดี >19 ครั้งข้ึนไป 

 - พอใช 15-19 

 - ปรับปรุง < 15 ครั้ง 

47 ดี 

26.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด

การศึกษารวมกับสถานศึกษา (จัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคีและระบบปกติ) 

 - ดี >14 แหง 

 - พอใช 10-14 แหง 

 - ปรับปรุง < 10 แหง 

21 ดี 

27.  จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีสวนรวม

ในการพัฒนาผูเรียน (รอยละของสาขางาน 

สาขาวิชาทีม่ีการจัดผูเช่ียวชาญรวมในการพัฒนา

ผูเรียน) 

 - ดี >89 

 - พอใช 75-89 

 - ปรับปรุง < 75 

 

100 ดี 

28.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดาน

วิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 - ดี 100 

 - พอใช 50-99 

 - ปรับปรุง< 50 

100 ดี 

29.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน  - ดี  1 : <25 

 - พอใช 1 : 25-30 

 - ปรับปรุง 1 : >30 

1:25 ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

 ตัวบงช้ีที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ 

 ตัวบงช้ีที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 

 ตัวบงช้ีที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูเรียน 

 ตัวบงช้ีที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม 

 ตัวบงช้ีที่ 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

 ตัวบงช้ีที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ตัวบงช้ีที่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารและจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 
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 ตัวบงช้ีที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงช้ีที่ 22 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 

ตัวบงช้ีที่ 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ

ตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

 ตัวบงช้ีที่ 24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 ตัวบงช้ีที่ 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวบงช้ีที่ 26 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

 ตัวบงช้ีที่ 28 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

 ตัวบงช้ีที่ 29 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

      - 

 

มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  30  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

ความตระหนัก 

- มีตาราง  Home  room  ทุกช้ันป 

- รายงานผลกิจกรรม  Home  room  ทุกสัปดาห ๆ  ละ 1  ครั้ง 

- มีเอกสารรายงานครูทุกคน 

- มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหครู  ทําหนาที่เปนครูที่ปรึกษาประจําช้ัน  มีคําอธิบายหนาที่ชัดเจน 

ความพยายาม 

- มีรายงานการปฏิบัติงานรวบรวมเปนเลม  โดยครูที่ปรึกษาประจําช้ัน  รายงานทุกสัปดาห  รวบรวม

เปนรูปเลม 

- มีขอมูลผูปกครอง  หมายเลขโทรศัพท  เพื่อสะดวกในการติดตามเมื่อมีปญหา 

สัมฤทธิผล  

 ครูที่ปรึกษาพบผูเรียน  36  ครั้งตอป อยูในระดับ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  31  จํานวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

ความตระหนัก 

- มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง /  1 ป 

- มีโครงการตรวจสุขภาพประจําป 
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- มีสรุปผลการตรวจสุขภาพประจําป 

ความพยายาม 

- มีการตรวจเปนระยะโดยการสุมตรวจและมีรายงาน 

- มีรายงานการสํารวจ  แบบสอบถาม  การใชสารเสพติดในสถานศึกษา 

- มีการจัดกิจกรรมเสริม  เชน โครงการกีฬาตานยาเสพติด  โครงการอบรมแกนนําเสริมสรางความ

เขมแข็งเพื่อตอตานยาเสพติด 

สัมฤทธิผล  

 จากการตรวจสุขภาพและสารเสพติด  จํานวน  1 ครัง้ ผลสัมฤทธ์ิรอยละ 98 ผลการประเมินอยูในเกณฑ

ที่   ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  32  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก    

- โครงการสรางเครือขายผูปกครอง 

- ครูที่ปรึกษา 

 

ความพยายาม  

- มีโครงการประสานงานผูปกครอง  เชน  โครงการเชิญผูปกครอง  โครงการเย่ียมบานเด็ก 

- มีรายงานตรวจการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง 

- มีรายงานควบคุมความประพฤติของนักเรียนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยง เฉพาะราย 

- ไดจัดทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาและประเมินความถนัดในการเรียนของนักเรียน 

สัมฤทธิผล  

- นักเรียนมีการออกกลางคัน  ระดับ เฉลี่ย  รอยละ 29.94  ผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  33  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม

ในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

ความตระหนัก  

 มีแผนปฏิบัติงานโครงการประจําป 

ความพยายาม  

 ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ในวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม 

สัมฤทธิผล  

 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ตามโครงการประจําป  จํานวน  30  ครัง้ 
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ตัวบงชี้ท่ี  34  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม  ประเพณี  และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ความตระหนัก  

 มีแผนปฏิบัติงานโครงการประจําป  2553 

ความพยายาม  

 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ในสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารง

ศิลปวัฒนธรรม 

สัมฤทธิผล  

 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ตามโครงการประจําป  จํานวน  15  ครั้ง  ผลการประเมินอยูในเกณฑที่ ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

30.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ

ครูที่ปรึกษา 

 - ดี >25 ครั้ง/ป  

 - พอใช 20-25 ครั้ง/ป 

 - ปรับปรุง< 20 ครั้ง/ป           

36 

 

ดี 

31.  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจ

สุขภาพ และตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

 - ดี 1ครั้ง >90%  

 - พอใช 1ครั้ง 80-90%  

 - ปรับปรุง 1ครั้ง<80%        

98 ดี 

32.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อ

เทียบกับแรกเขา 

 - ดี < 31 

 - พอใช 31-40   

 - ปรับปรุง>40            

29.94 ดี 

33.  จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่

สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 - ดี >80  

 - พอใช 75-80   

 - ปรับปรุง< 75            

 

30 ครั้ง ดี 

34.  จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่

สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(รอยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการ

จัดกจิกรรม ทั้ง 2 ประเภท) 

 - ดี >80  

 - พอใช 75-80   

 - ปรับปรุง< 75            

 

15 ดี 
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สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 

 ตัวบงช้ีที่ 31 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

 ตัวบงช้ีที่ 32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

 ตัวบงช้ีที่ 33 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  คานิยมที่ดี

งามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 ตัวบงช้ีที่ 34 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 

ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

 - 

 

มาตรฐานท่ี  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี  35  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

ความตระหนัก  

 สถานศึกษาใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติประจําป  แบบสํารวจความตองการฝกอาชีพ  ประชุม

ประจําเดือน  โครงการ  คําสั่ง   กิจกรรม  โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  สงเสริมความรูฝกทักษะวิชาชีพใหกับ

ประชาชน  เพื่อการประกอบอาชีพ  

ความพยายาม  

 การฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จํานวน  11  รุน  

ฝกอบรม  108   อาชีพ  9  รุน 

ฝกอบรมพื้นฟูอาชีพชุมชนทองถ่ิน  13  กลุม   

ฝกอาชีพสถานศึกษาปอเนาะ  และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   10  แหง    

 

สัมฤทธิผล  

 รายงานผลการฝกอาชีพ   6   โครงการ  ผลการประเมินอยูในเกณฑ  ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  36  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการ 

ความตระหนัก  

 จัดทําแผนการใชงบประมาณในการดําเนินการกิจกรรม  โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  สงเสริมความรู  ฝก

ทักษะวิชาชีพใหกับประชาชน  เพื่อการประกอบอาชีพ 

ความพยายาม  
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 ผูรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรม  ไดดําเนินการ โครงการ กิจกรรม  โดยใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

จากสถานศึกษาและจากแหลงภายนอก 

สัมฤทธิผล  

 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ  รอยละ 2.82  เกณฑผลการประเมินอยูที่ ดี 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

35.  จํานวนและประสิทธิผลของ

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ

และฝกทักษะวิชาชีพ 

 - ดี >4 กิจกรรม  

 - พอใช 2-3 กิจกรรม   

 - ปรับปรุง 0-1 กิจกรรม           

6 โครงการ ดี 

36.  รอยละของงบประมาณในการจัด

กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  

และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ 

 

 - ดี >รอยละ 0.2 

 - พอใช   รอยละ 0.11-0.22 

 - ปรับปรุง นอยกวารอยละ0.11        

 

2.82 ดี 

 

สรปุจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

     ตัวบงช้ีที่ 35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 

     ตัวบงช้ีที่ 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และฝกทักษะวิชาชีพตอ

งบดําเนินการ 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี ้ไมม ีแตยังขาดระบบการประเมิน และติดตามประเมินผลที่สามารถนําไปพัฒนาใหผูรับบริการไดรับ

ผลสัมฤทธ์ิอยางแทจริง 

 

มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน 

ความตระหนัก 

 มีบันทึกขอความขออนุญาตทําสิ่งประดิษฐที่มีการแจงประชาสัมพันธจากหนวยงานภายนอก  มีการอบรม

การเตรียมการทําวิชาโครงการ  โดยใหความสําคัญในการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงการ

จัดทํา นวัตกรรม  ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป 

ความพยายาม  
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 มีการเขียนโครงการ  ของบประมาณ  ในการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ  โครงการวิชาชีพ   

สัมฤทธิผล  

 นักเรียนไดจัดการทําผลงานสิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ  100  ผลการประเมิน ดี  

 

ตัวบงชี้ท่ี  38  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/ หรือไดรับการ

เผยแพรระดับชาติ 

ความตระหนัก  

 ใหความสําคัญในการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงการ  มีโครงการจัดทํานวัตกรรม  

ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป 

ความพยายาม  

 ทําการดําเนินการสรางสิ่งประดิษฐ  และโครงการที่ขออนุญาตทุกโครงการ   

สัมฤทธิผล  

 นักเรียนไดจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ  โครงการวิชาชีพ  จํานวน  15  ช้ิน  ผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  39  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย   

และโครงงานตองบดําเนินการ 

ความตระหนัก  

 ใหความสําคัญในการสราง พัฒนา และเผยแพร นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงการตอ

งบดําเนินการ 

ความพยายาม  

 ไดดําเนินการสราง พัฒนา  และเผยแพร  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานจัดงบประมาณ

จากงบดําเนินการ  เพื่อสมทบกับงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ซึ่งปรากฏอยูในสรุป

งบประมาณที่ใชจริงทั้งหมด 

สัมฤทธิผล  

 รอยละของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามโครงการ สราง พัฒนา  โครงการ  งานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

ตองบดําเนินการทั้งหมด  รอยละ  68  ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี 40  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และ

โครงงาน   

ความตระหนัก 

- มีแผนจัดทําโครงการ ทํานวัตกรรม 

- มีคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ  นํานักเรียน  ผลงานไปเผยแพร 

ความพยายาม 
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- จัดสงเขาประกวดแขงขันทักษะ  ในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร  และงานประชุมทาง  

วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ทั้งระดับภาคและระดับชาติ 

สัมฤทธิผล  

- มีรายงานผล   จํานวน   60  ครั้ง   และระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

37.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  

งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ  

 - ดี 100  

 - พอใช 75-99   

 - ปรับปรุง < 75            

รอยละ100 ดี 

38.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทา’

วิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

 - ดี ต้ังแต 3 ช้ินข้ึนไป  

 - พอใช 2 ช้ิน   

 - ปรับปรุง 1ช้ินหรือนอยกวา        

 

15 ช้ิน ดี 

39.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการ

สราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ

งบดําเนินการ  

 - ดี >1.00  

 - พอใช 0.50-1.00   

 - ปรับปรุง< 0.50            

 

68 ดี 

40.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  

 - ดี >4 ครั้ง 

 - พอใช 3-4 ครั้ง   

 - ปรับปรุง  < 3 ครั้ง            

60 ครั้ง ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงการวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที่ 38 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานที่มีประโยชนทา’วิชาชีพและ/หรือไดรับ

การเผยแพรในระดับชาติ 

ตัวบงช้ีที่ 39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 

และโครงงานตองบดําเนินการ 

ตัวบงช้ีที่ 40 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  

และโครงงาน 
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จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

- 

 

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี  41  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา  ดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 

ความตระหนัก 

 มีคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหกับบุคลากรทุกคนในแตละปการศึกษา  ตลอดถึงการจัดทําแผนพัฒนาฯ และ

แผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อการบริหาร  งบประมาณ/โครงการ  ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง  และ

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยบุคลากรมีสวนรวมในภารกิจที่มอบหมาย 

ความพยายาม 

- คําสั่งมอบหมายหนาที่ 

- มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป 

- ปฏิบัติงานตามแผน 

สัมฤทธิผล  

 ประสิทธิภาพ  การจัดการและบริหารในวิทยาลัยมีคุณภาพ ที่ดี (9 ขอ) 

 

ตัวบงชี้ท่ี  42  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก 

 มีขอกําหนดใหครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ความพยายาม 

 บุคลากรในแผนกที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

สัมฤทธิผล  

 บุคลากรในวิทยาลัยที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลาการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  

ดูแลชวยเหลือนักเรียน  นักศึกษาดวยความจริงใจ  และเอาใจใส  และเปนแบบอยางที่ดี  คิดเปนรอยละ  100  

ผลการประเมินอยูในเกณฑที่ ดี 

 

ตัวบงชี้ท่ี  43  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

ความตระหนัก 

 มีแผนงาน  โครงการ 

ความพยายาม 

- ขออนุมัติโครงการ  มีการประชุม 
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- มีระบบเครือขายในหอง  Internet มีผูรับผิดชอบ 

- มีหอง E-Learning  มีประสิทธิภาพ 

- มีคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 

- มีการดําเนินงานปรับปรุงการบริหารจัดการอยางตอเน่ือง เชน ขอมูล 8 ประการ สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส E-Learning   

สัมฤทธิผล  

 -    บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  สามารถใชหลัก  Internet และ  E-Learning  ดีข้ึน  

และทั่วถึง 

 -    สามารถใช Internet ในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ปฏิบัติครบทั้ง 8 ขอ 

อยูในระดับ ดี 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ

การดําเนินงาน 
ผลการประเมิน 

41.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ

ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของประชาคม

อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

 - ดี >6 ขอ  

 - พอใช 5-6 ขอ 

 - ปรับปรุง <5ขอ 

9 ดี 

42.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษา

ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวิชาชีพ 

 - ดี >90  

 - พอใช 85-90   

 - ปรับปรุง < 85            

100 ดี 

43.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ

สารสนเทศ และการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

 - ดี ปฏิบัติ 1-7  

   หรือครบ 8 ขอ  

 - พอใช ปฏิบัติ 1-6   

 - ปรับปรุง ปฏิบัติ 1-5        

8 ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

 ตัวบงช้ีที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม

ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

ตัวบงช้ีที่ 42 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
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 ตัวบงช้ีที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ตัวบงชี ้ไมมี แตยังขาดการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปอยางตอเน่ือง 

 

มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี  44  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

ความตระหนัก 

- มีแผนงาน  โครงการอบรมครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จัดสรรงบประมาณ 

- จัดใหมีสํานักงานประกันคุณภาพภายในและบุคลากรตามหนาที่รับผิดชอบ 

- ประเมินผล  ติดตามและรายงานผลอยางตอเน่ือง 

ความพยายาม 

- ขออนุมัติโครงการ  ดําเนินการอบรมและรายงานผล 

- มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- มีการจัดบรรยากาศภายในหองประกันคุณภาพใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินการประกัน

คุณภาพ 

สัมฤทธิผล  

- มีการจัดกลุมผูรับผิดชอบตามตัวบงช้ี  ขยายผลการอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บและการนําเสนอขอมูล 

- มีการติดตาม  ตรวจสอบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมิน 

- มีรายงานการประเมินตนเองเสนอตอตนสังกัด  และเผยแพรทุกปการศึกษา ผลการประเมินอยูใน

ระดับ ดี (4 ขอ) 

 

ตัวบงชี้ท่ี  45  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก 

- มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินความพยายาม  

- ประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบ  วางแผนการประเมินตามรูปแบบการประเมินโครงการ 

- คณะกรรมารภายในสถานศึกษาตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 

- รวบรวมผลการประเมินประสิทธิผลแตละดาน  ตลอดจนขอเสนอของคณะกรรมการ จัดทําโครงการ

เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความพยายาม 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพื่อไปนําสูการประเมินจากสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (องคการ
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มหาชน)  สามารถนําความรูและขอมูลการประเมินไปใชพัฒนาระบบงาน  และสถานศึกษามีการ

พัฒนาการ 

สัมฤทธิผล  

 ผลการประเมินอยูในเกณฑที่  ดี (3 ขอ) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

44.  สถานศึกษามีกลไกระบบการ

ประกัยคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร 

บุคลากร การปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

 - ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

 - พอใช 1-3   

 - ปรับปรุง 1-2            

4 ขอ ดี 

45.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

 - ดี ปฏิบัติ 5 ขอ  

 - พอใช 1-4   

 - ปรับปรุง 1-3            

3 ขอ ดี 

 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 

จุดเดน  ไดแกตัวบงชี้ตอไปน้ี 

ตัวบงช้ีที่ 44 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากร การ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

ตัวบงช้ีที่ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

     ไมมี แตควรมีระบบเครือขายการพัฒนาระบบประกันที่มีทั้งบุคลากร สํานักงาน และเจาหนาที่วิเคราะหขอมูล 
 

หมายเหตุ :  ใหสถานศึกษาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดของขอมูล                 

ประกอบการพิจารณา 


