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รายงานการประเมินตนเอง
Self Assessment Report : SAR
ปี การศึกษา 2553

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ
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คานา
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้ดาเนิ นการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่ งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 4 กาหนดให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระบบ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษา
มีการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานกาหนด ทางสถานศึกษาได้รวบรวม
เก็บข้อมูล และหลักฐานประกอบ 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง
และรายงานการประเมินเล่มนี้จะเป็ นแนวทางและข้อมูลที่จะพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและบุคลากร
ของสถานศึกษาต่อไป

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
พฤษภาคม 2554

2

สารบัญ
เรื่ อง

หน้า

คานา
สารบัญ
บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร

1

บทที่ 1 บทนา
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
2. สภาพปัจจุบนั
บทที่ 2 สภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
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1. การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. วิธีการดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
3. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
บทที่ 3 สรุ ปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐาน
2. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
3. สิ่ งที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก
คาสั่งต่าง ๆ

40
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บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ที่ต้ งั

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เลขที่ 95 หมู่ ถ ถนนพิมาย – ชุมพวง ตาบลชุมพวง อาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสี มา 30270
โทรศัพท์
0-4448-7181 , 044-487180
โทรสาร
0-4448-7181
E-mail
cic.ne7@hotmail.com
ประวัติและสภาพทัว่ ไปโดยสังเขป
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เปิ ดทาการเรี ยนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการ
อาชีพชุมพวง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 95 หมู่ 5 ถนนพิมาย – ชุมพวง ตาบลชุมพวง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา 30270 สังกัดสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสี มา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่จะต้องมีความเป็ นเลิศในการผลิตบุคลากรทางด้า น
อุตสาหกรรม, พาณิ ชยกรรม ที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะความรู ้ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เพื่อมุ่งความเป็ นเลิศทางด้านอุตสาหกรรม และ พาณิ ชยกรรม วิทยาลัยฯ มีการ
ประสานความร่ วมมือกับชุมชนสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายให้นกั เรี ยน นักศึกษา มีความรู ้ ความสามารถทันต่อเทคโนโลยี อยูร่ ่ วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข ดังปรัชญาของสถานศึกษา คือ “การศึกษาดี เทคโนโลยีกา้ วหน้า รักษาสิ่ งแวดล้อม
เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน” วิทยาลัยฯ มีการวางแผนงานของสถานศึกษา โดยใช้การบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
ผูบ้ ริ หาร คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นักเรี ยน นักศึกษา ตลอดทั้งชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา มีการประชุมปรึ กษาหารื อ ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมวางแผน และปฏิบตั ิการร่ วมกันเป็ นทีม

4

อาคารสถานที่วทิ ยาลัยการอาชีพชุมพวง
1. อาคารอานวยการ
1 ชั้น
1 หลัง
2. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 3 ชั้น
1 หลัง
3. อาคารโรงฝึ กงาน
3 ชั้น
1 หลัง
4. อาคารเรี ยนชัว่ คราว
1 ชั้น
1 หลัง (ปัจจุบนั เป็ นบ้านพักครู และเจ้าหน้าที่)
5. อาคารหอประชุม – โรงอาหาร 1 ชั้น
1 หลัง
6. อาคารโรงฝึ กงานชัว่ คราว 1 ชั้น
1 หลัง
7. บ้านพักผูบ้ ริ หาร
1 ชั้น
1 หลัง
8. บ้านพัก 4 ยูนิต
1 ชั้น
1 หลัง
หลักสู ตรและระดับที่เปิ ดสอน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เปิ ดทาการเรี ยนการสอน 2 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิ ดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 3 สาขางาน คือ
สาขางานยานยนต์, สาขางานไฟฟ้ ากาลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิ ชย
กรรม มี 2 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังเปิ ด
สอนหลักสู ตรระยะสั้นสาหรับประชาชนด้วย
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) เปิ ดสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 3 สาขางาน
คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้ ากาลัง ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
มี 2 สาขา คือ สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
จานวนบุคลากรของสถานศึกษา
จานวน
54
คน
จานวนนักเรี ยน นักศึกษา ปี การศึกษา 2553
จานวน
842
คน
งบประมาณดาเนินการประจาปี การศึกษา 2553 จานวน 69,893,603.58
บาท
จุดเด่นของสถานศึกษาจากการประเมินสถานศึกษาปี 2552
1. ผูเ้ รี ยนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพและหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งได้เข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยใช้เครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสี มา และผูเ้ รี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินในอัตราส่ วนที่สูง
2. มีระบบการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษาที่หลากหลาย ทาให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ภายใน 1 ปี ได้มาก
3. สถานศึกษาได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ด้านบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ ตลอดถึงกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
4. มีโครงการบริ การวิชาชีพแก่ประชาชน ชุมชน องค์กรต่างๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง
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การพัฒนาสถานศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาภายนอก รอบที่ 2
1. พัฒนาระบบการให้บริ การระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตแบบไร้สายเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้และ
เพิม่ โอกาศทางการศึกษามากยิง่ ขึ้น
2. การจัดทาระบบสื่ อสารภายใน ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ภายใน, วิทยุสื่อสารภายใน
3. การปรับแต่งภูมิทศั น์ภายในสถานศึกษา โดยการปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อมรอบอาคารเรี ยน,
อาคารสานักงาน
4. จัดตั้งสถานีวทิ ยุเพื่อการศึกษา R – Radio เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารทางการศึกษา, ให้
ความรู ้เกี่ยวกับวิชาชีพให้กบั ประชาชน
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ ด้านการเป็ นผูน้ าการให้บริ การวิชาชีพสู่ ชุมชนในเขต
พื้นที่ให้บริ การ โดยใช้เครื อข่ายประชาคมอาชีวศึกษาและทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ทุก
หลักสู ตรสาขาวิชา
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้สู่ชุมชน สอดคล้องกับบริ บทสถานศึกษาและ
ชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา และยกระดับความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
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บทที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติและสภาพทัว่ ไป
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 95 หมู่ 5 ถนนพิมาย – ชุมพวง ตาบลชุมพวง
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสี มา 30270 โทรศัพท์และโทรสาร 0 – 4448 – 7181 มีพ้นื ที่ 150 ไร่
สังกัด สานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสี มา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครราชสี มา 100 กิโลเมตร โดยใช้พ้นื ที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่ งเดิม
เป็ นค่ายลูกเสื ออาเภอชุมพวง
วิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ได้เปิ ดทาการเรี ยน
การสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต อีกทั้งยังสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ ได้เป็ นที่ยอมรับทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
หลักสู ตรที่เปิ ดสอนวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
เปิ ดทาการสอนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสู ง และหลักสู ตรระยะสั้น
ประเภทวิชาที่เปิ ดทาการสอนประกอบด้วย
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิ ดสอน 3 สาขางาน ได้แก่
สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ ากาลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม เปิ ดสอน 2 สาขางานได้แก่
สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส. )
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิ ดสอน 3 สาขางาน ได้แก่ สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจเปิ ดสอน 2 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขางาน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
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จานวนบุคลากร
ในปี การศึกษา 2553 มีจานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้ น 54 คน จาแนกได้ดงั นี้
ประเภทบุคลากร
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
2. ครู
ข้าราชการครู
ครู ประจา (ไปช่วยราชการ)
ครู ประจา (มาช่วยราชการ)
พนักงานราชการ (ครู )
ครู จา้ งสอน
3. บุคลากรสายสนับสนุน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้าง
คนขับรถยนต์
เวรยาม – คนงาน

จานวน (คน)
1
9
9
23
6
1
5

รวมทั้งสิ้ น

54

จานวนนักศึกษา
ปี การศึกษา 2553 มีจานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้ นจาแนกได้ดงั นี้
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
อุตสาหกรรม / เครื่ องกล
- สาขางานยานยนต์ ( ปวช.และปวส. )
อุตสาหกรรม / ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้ ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ( ปวช.และปวส. )
พาณิ ชยกรรม / พณิ ชยการ
- สาขางานการบัญชี ( ปวช.และปวส. )
- สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ( ปวช.และปวส. )
รวมทั้งสิ้ น

2/2553
243
123
95
206
175
842

หมายเหตุ
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ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ มีงบประมาณดาเนินการดังนี้
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
รายการ
ปี การศึกษา 1/2553
ปี การศึกษา 2/2553
เงินงบบุคลากร
1,431,550.0
1,846,531.6
เงินงบอุดหนุน
5,755,324.75
4,384,080.0
งบกลาง
42,235.8
53,004.0
เงินงบดาเนินงาน
6,138,521.31
826,347.27
ค่าเสื่ อม
247,98,365.39
24,617,643.38
รวมงบดาเนินการ
247,98,365.39
24,617,643.38
รวมทั้งสิ้ น
69,893,603.58
โครงสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง มีโครงสร้างการบริ หารงานตามระบบบริ หารงานในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามระเบียบกาหนดไว้ทุกประการตามแผนภูมิบริ หารงานดังนี้
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาของสถานศึกษา
“การศึกษาดี เทคโนโลยีกา้ วหน้า รักษาสิ่ งแวดล้อม เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน”
การศึกษาดี เป็ นนโยบายของรัฐที่ตอ้ งการจัดการศึกษาทุกระดับทุกระบบ รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีพให้กบั
ประชาชนอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพของสถานศึกษา
เทคโนโลยีกา้ วหน้า การเรี ยนทางด้านอาชีวศึกษาจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชานาญ และทันต่อ
เทคโนโลยีที่ออกมาอย่างแพร่ หลาย และต่อเนื่องจะต้องเป็ นคนที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและ
ตลอดเวลา
รักษาสิ่ งแวดล้อม นอกเหนื อจากเป็ นคนที่ทนั ต่อเทคโนโลยี ทันต่อ IT จะต้องรู ้จกั คุณค่าของธรรมชาติ
รู ้จกั การรักษาลดมลพิษ รักษาสิ่ งแวดล้อม และผลประโยชน์ของส่ วนรวม
เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน จะต้องมีจิตสานึกที่ดีในการอยูร่ ่ วมกันกับชุมชน สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ได้อย่างสันติสุข และพร้อมที่จะเสี ยสละพัฒนาชุมชนตลอดเวลา
วิสัยทัศน์ (VISON) มีความเป็ นเลิศในการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรม และพณิ ชยกรรม พัฒนา
คุณภาพชีวติ และอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งเป็ นแหล่งผลิตกาลังคนในสาขาวิชาชีพทุกระดับ
มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพทุกสาขาให้นกั ศึกษา โดยใช้ทกั ษะและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ อง
2. พัฒนาหลักสู ตรวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร ด้านวิชาชีพแก่สถานประกอบการและชุมชน
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เป้ าหมาย
1. นักเรี ยน นักศึกษา มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานและแสวงหาความรู ้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่องใน
สถานศึกษา
2. นักเรี ยน นักศึกษา มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
3. นักเรี ยน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดแรงงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ได้ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตองการดาเนิ นงาน โดยใช้
กระบวนการ PDCA และจัดทารายงานประเมินตนเอง ซึ่งมีการเตรี ยมความพร้อมของครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจ จัดอบรมสัมมนา ประชุมปฏิบตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
โดยยึดมาตรฐาน
อาชีวศึกษา6 มาตรฐาน34 ตัวบ่งชี้ นาผลการประเมินไปจัดทาข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษาในปี ต่อไป
ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานและความภาคภูมิใจ ประจาปี 2549
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงไฟยักษ์ประจาปี 2549 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549
ณ สวนน้ าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุ่งตาหลัว) จ.นครราชสี มา
ผลงานและความภาคภูมิใจ ประจาปี 2550
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงไฟยักษ์ประจาปี 2550 วันที่ 26 พฤศจิกายน
2550 ณ สวนน้ าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บุ่งตาหลัว) จ.นครราชสี มา
ผลงานและความภาคภูมิใจ ประจาปี 2553
1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ชุมชน สถานศึกษาพอเพียง 2553

10

บทที่ 2
วิธีดาเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้ดาเนินการจัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี 2553 โดยได้นาข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2552 ของสถานศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้ดาเนินการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็ นการตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์การ เพื่อ
ตัดสิ นว่างานเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานหรื อไม่ โดยใช้การประเมินตรวจสอบ
ดังนั้น การประเมินที่ดีจะนาไปสู่ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพก่อนที่จะให้องค์การภายนอกเข้ามา
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมิน มาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จ การศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
ตัวบ่งชี้ที่16ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึกอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่
ฝึ กปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมีบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่23จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีส่วนร่ วม ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม
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มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชี พสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพ ต่อ
งบดาเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานต่องบดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั แลโครงงาน
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พ
ตัวบ่งชี้ที่41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
2.2 วิธีการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ วิทยาลัยการอาชีพชุม
พวง มีวธิ ี ดาเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้
1. วางแผนงานของสถานศึกษา ใช้งานจัดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบของวิทยาลัยฯ มีส่วนในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
ทั้งนี้สถานศึกษาและชุมชนจะต้องมีการกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
2. การดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน และการดาเนินงาน
ตามแผนต้องมีกลไกในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษาเมื่อพบปั ญหาอุปสรรค และมีการรายงานผล
การดาเนินงานจากผ็รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบการประเมินตนเองโดยให้ประธานมาตรฐานเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการเก็บข้อมูล และมีการกากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมเป็ นระยะ
4. การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ ง เมื่อมีการรายงานสรุ ปผลการประเมินตนเอง
สู่ สาธารณชนและเผยแพร่ แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องแล้ว จะมีการนาผลจากการประเมินมาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ เพื่อปรับปรุ งมาตรฐานที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน และพัฒนามาตรฐานที่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยจัดทาในรู ปของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่ งจะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา และขอรับการสนับสนุนจากชุมชน
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน
1. การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร
สร้างความตระหนักให้เกิดแก่บุคลากรในสถานศึกษาว่า การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งการกระทาอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ไม่ใช่เพียงผูบ้ ริ หารและ
งานประกันคุณภาพเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 กาหนด
ให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองต่อต้นสังกัดเป็ นประจาทุกปี ดังนั้น
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องร่ วมกันคิด ร่ วมกันทาและเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพการศึกษา งาน
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาจึงจะประสบผลสาเร็ จได้
การพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในต้องมีการประชุมชี้แจงให้เข้าใจถึงวิธีการ โดย
ให้ความรู ้แก่ครู อาจารย์เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะต้องกระทาตามลาดับขั้นตอน คือการกาหนดกรอบ
การประเมินและวางแผนการเก็บข้อมูล การสร้างเครื่ องมือประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
การนาเสนอ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานประเมินคุณภาพ การแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณาจากแผนภูมิโครงสร้าง
การบริ หารงานของสถานศึกษา โดยให้หวั หน้างานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรับผิดชอบเป็ นประธาน
มาตรฐาน และให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการมาตรฐานตามฝ่ ายที่รับผิดชอบนั้น ซึ่ งใน
ทุกมาตรฐานจะประกอบด้วย ประธานมาตรฐาน กรรมการมาตรฐาน และเลขานุ การมาตรฐาน
3. การตรวจสอบและการประเมินผล
3.1 การวางกรอบการประเมิน โดยคณะผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการทุกมาตรฐานประชุมร่ วมกันใน
การวางกรอบและแนวทางประเมิน
3.2 การจัดหา การจัดทาเครื่ องมือการประเมิน เป็ นการปรับปรุ งเครื่ องมือที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากศูนย์นิเทศฯ มาปรับให้สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา และส่ วนหนึ่งได้ทาการสร้าง
เครื่ องมือขึ้นมาใหม่สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึก แบบสรุ ป แบบสังเกต เป็ นต้น
4. การรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีแนวทางดังนี้
- ใช้ขอ้ มูลที่สถานศึกษามีการดาเนินงานเป็ นประจา เช่น แบบรายงาน
- เก็บข้อมูลใหม่ เช่น แบบสอบถาม แบบสารวจ
- เก็บข้อมูลจากหลากหลายกลุ่มตัวอย่าง เช่น แบบสอบถามนักศึกษาควรเก็บจากทุกระดับชั้นปี
4.2 ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล
- เก็บข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรอบการประเมิน
- ไม่เก็บข้อมูลจานวนมาก ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
4.3 ความครอบคลุมของกลุ่มเป้ าหมาย
- ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งเป็ นรายบุคคล ต้องเก็บข้อมูลทุกคน
- ข้อมูลสภาพรวมของสถานศึกษา หรื อข้อมูลจากผูป้ กครองใช้กลุ่มตัวอย่าง

14

4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมนั้น กระทาโดยคณะกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่วทิ ยาลัย ฯ แต่งตั้งขึ้น โดยอาศัยความร่ วมมือจากงานวิจยั และพัฒนาและบุคลากร ครู ผสู ้ อนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถิติ และการวิจยั มาร่ วมกันดาเนิ นการโดยใช้วธิ ี การที่เหมาะสมในแต่ละมาตรฐาน
4.4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล กระทาโดยอาจารย์ประจาวิชา
และอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขด้านการเรี ยน หรื อความประพฤติ เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไป
4.4.3 การแปลความหมายข้อมูล เป็ นการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐานอาชี วศึกษาที่กาหนดไว้ในกรอบการประเมิน
แล้วพิจารณาว่ามาตรฐาน/ตัวบ่งชี้น้ นั ผ่านการประเมินเนื่ องจากมีจุดอ่อนอะไรบ้าง แล้วหาวิธีกระบวนการหรื อ
แนวทางที่จะรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดอ่อนที่มีอยูใ่ นผ่านเกณฑ์การประเมิน
5. การนาผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน
5.1 การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและบุคลากร โดยให้นาผลการประเมิน
มาปรับปรุ งการทางานของตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
5.2 การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็ นการนาจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษามา
แก้ไขและพัฒนาโดยผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโดยการจัดทาแผนปฏิบตั ิการร่ วมกัน
5.3 การจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี โดยนาผลการประเมินปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นมาแก้ไข และวางแนวทางป้ องกัน
5.4 ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผลการประเมิน
ข้อกาหนด 1.1 ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ดี = มากกว่าร้อยละ 74 ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ √
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทาง พอใช้ = ร้อยละ 60-74 ทางการเรี ยนตาม
- งานทะเบียน
การเรี ยนตามเกณฑ์ ปรับปรุ ง = น้อยกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
ที่กาหนดตามชั้นปี ร้อยละ 60
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.17
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 1 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1 ตัวบ่งชี้ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามชั้นปี ค่าเฉลี่ยร้อย 80.17 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้
หมายเหตุ ไม่ได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนแบบเทียบโอนประสบการณ์
ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามา
ประยุกต์ใช้งานในงานอาชีพได้
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ดี =มากกว่าร้อยละ 74 ผูเ้ รี ยนที่สามารถ
- ครู วทิ ย์ฯ
√
ที่สามารถประยุกต์ พอใช้ = ร้อยละ 60-74 ประยุกต์หลักการ
- ครู คณิ ตฯ
หลักการทางวิทยา ปรับปรุ ง = น้อยกว่า ทางวิทยาศาสตร์
ศาสตร์และคณิ ต
ร้อยละ 60
คณิ ตศาสตร์มาใช้
ศาสตร์ มาใช้แก้ไข
แก้ไขปั ญหาในการ
ปัญหาในการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
งานอาชีพอย่างเป็ น
อย่างเป็ นระบบ
ระบบ
ระดับ ปวช. 3
ร้อยละ 60-74
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 3 ( ) ดี (√ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1.2 ตัวบ่งชี้ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ ร้อยละ 60-74
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ พอใช้

16

ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ดี = มากกว่าร้อยละ ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะ
- ครู องั กฤษ
√
74
ที่มีทกั ษะในการ
พอใช้ = ร้อยละ 60-74 การใช้ภาษาสื่ อ
สื่ อสาร ด้านการฟัง ปรับปรุ ง = น้อยกว่า สาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน
ร้อยละ 60
การอ่าน การเขียน
และการสนทนา
และการสนทนา
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ 58.595
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 4 ( ) ดี ( ) พอใช้ ( √ ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน ข้อกาหนด 1.3 ตัวบ่งชี้ 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการใช้ภาษาสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 58.595 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ดี มากกว่าร้อยละ 74 ผูเ้ รี ยนที่มีความ
- ครู คอมฯ
√
ที่มีความสามารถใช้ พอใช้ = ร้อยละ 60-74 สามารถใช้ความ
ความรู้ เทคโนโลยี ปรับปรุ ง = น้อยกว่า รู้และเทคโนโลยี
ที่จาเป็ นในการศึกษา ร้อยละ 60
ที่จาเป็ นในการ
ค้นคว้า ปฏิบตั ิงาน
ศึกษา ค้นคว้า
วิชาชีพได้อย่างเหมาะ
และปฏิบตั ิงาน
สม
ร้อยละ 77.86
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 5 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1.4 ตัวบ่งชี้ 5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษา ค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.86 ผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
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ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยน ดี มากกว่าร้อยละ 74 ผูเ้ รี ยนที่มีคุณ
√
ที่มีคุณธรรม
พอใช้ = ร้อยละ 60-74 ธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า ค่านิยมที่ดีงามใน
ที่ดีงามในวิชาชีพ
ร้อยละ 60
วิชาชีพ มีบุคลิก
มีบุคลิกภาพที่
ภาพที่เหมาะสม
เหมาะสมและ
และมีมนุษย
มีมนุษยสัมพันธ์
สัมพันธ์ที่ดี
ร้อยละ 84.94
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 6 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1.5 ตัวบ่งชี้ 6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ ร้อยละ 84.94 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
ข้อกาหนด 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
7. ร้อยละของผู้
ดี มากกว่าร้อยละ 74 ผูส้ าเร็ จการศึกษา
√ - งานทะเบียน
สาเร็ จการศึกษา
พอใช้ = ร้อยละ 60-74 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า ทางการเรี ยนตาม
การเรี ยนตามเกณฑ์ ร้อยละ 60
เกณฑ์การสาเร็ จ
การสาเร็ จการศึกษา
การศึกษา ระดับ
ตามหลักสู ตรประกาศ
ปวช.
นีบตั รวิชาชีพ
ร้อยละ < 60
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 7 ( ) ดี ( ) พอใช้ ( √ ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1.6 ตัวบ่งชี้ 7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ< 60 ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ปรับปรุ ง
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
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ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
8. ร้อยละของผู้
ดี = มากกว่าร้อยละ ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- งานทะเบียน
√
74
สาเร็ จการศึกษา
พอใช้ = ร้อยละ 60-74 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า ทางการเรี ยนตาม
การเรี ยนตามเกณฑ์ ร้อยละ 60
เกณฑ์การสาเร็ จ
การสาเร็ จการศึกษา
การศึกษา ระดับ
ตามหลักสู ตรประกาศ
ปวส.
นีบตั รวิชาชีพชั้นสู ง
ร้อยละ 70.716
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 8 () ดี ( √ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน ข้อกาหนด 1.6 ตัวบ่งชี้ 8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง ร้อยละ 70.716 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
พอใช้
ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
9. ร้อยละของผู้
ดี มากกว่าร้อยละ 74 ผูส้ าเร็ จการศึกษา √
สาเร็ จการศึกษาหลัก พอใช้ = ร้อยละ 60-74 หลักสู ตรประกาศ
สู ตรประกาศนียบัตร ปรับปรุ ง = น้อยกว่า นียบัตรวิชาชีพที่
วิชาชีพที่ผา่ นการ
ร้อยละ 60
ผ่านการประเมิน
ประเมินมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
ร้อยละ 100
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 9 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1.6 ตัวบ่งชี้ 9 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
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ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
10. ร้อยละของผู้
ดี = มากกว่าร้อยละ ผูส้ าเร็ จการศึกษา √
74
สาเร็ จการศึกษาหลัก พอใช้ = ร้อยละ 60-74 หลักสู ตรประกาศ
สู ตรประกาศนียบัตร ปรับปรุ ง = น้อยกว่า นียบัตรวิชาชีพ
วิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ น ร้อยละ 60
ชั้นสู ง ที่ผา่ นการ
การประเมินมาตรฐาน
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
วิชาชีพ
ร้อยละ 100
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 10 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1.6 ตัวบ่งชี้ 10 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.7 ความรู ้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
11. ร้อยละของผู้
ดี มากกว่าร้อยละ 59 ผูส้ าเร็ จการศึกษา √
-งานแนะแนว
สาเร็ จการศึกษาที่
พอใช้ = ร้อยละ 50-59 ที่ได้งานทาใน
ได้งานทาในสถาน
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า สถานประกอบ
ประกอบการ/
ร้อยละ 50
การ/ประกอบ
ประกอบอาชีพอิสระ
อาชีพอิสระและ
และศึกษาต่อภายใน
ศึกษาต่อภายใน
1 ปี
1 ปี ร้อยละ 80
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 11 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน ข้อกาหนด 1.7 ตัวบ่งชี้ 11 ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
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ข้อกาหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้อกาหนด 1.8 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการหรื อหน่วยงานพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
12. ระดับความพึงพอ ดี = 4.00 – 5.00
ระดับความพึงพอ
√
ใจของสถานประกอบ พอใช้ = 3.50 – 3.99 ใจของสถาน
- สถาน
การที่มีต่อคุณลักษณะ ปรับปรุ ง =1.00 – 3.49 ประกอบการที่มี
ประกอบการ
ที่พึงประสงค์ของผู้
ต่อคุณลักษณะที่
- งานทวิภาคี
สาเร็ จการศึกษา
พึงประสงค์ของผู้
สาเร็ จการศึกษา
อยูใ่ นระดับ 3.80
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 12 ( ) ดี ( √ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ข้อกาหนด 1.8 ตัวบ่งชี้ 12 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา อยูใ่ นระดับ 3.80
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ พอใช้
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาวิชาชีพ
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
ดี
พอใช้ ปรับปรุ ง
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่
√
กาหนดตามชั้นปี
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้
ไม่ได้ดาเนินการ
3.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
√
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพอย่างเป็ นระบบ
4.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการฟังการสื่ อสารภาษาไทย
√
และภาษาต่างประเทศ
5.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู้เทคโนโลยีที่
√
จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้า ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้
6.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
√
วิชาชีพมีบุคลิคที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์
7.ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
√
เกณฑ์สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8.ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
√
เกณฑ์สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง
9.ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตร
√
วิชาชีพที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10.ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตร
√
วิชาชีพชั้นสู งที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถาน
√
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
12.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะ
√
ที่พ่ ึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
สรุ ปการประเมินมาตรฐานที่ 1 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
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ข้อกาหนด 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
ข้อกาหนด 2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
13. ร้อยละหลักสู ตร ดี มากกว่าร้อยละ 75 ร้อยละหลักสู ตร √
- งานหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะที่มี
พอใช้ = ร้อยละ 60-75 ฐานสมรรถนะที่มี
-งานทะเบียน
คุณภาพ
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า คุณภาพ
ร้อยละ 60
อยูใ่ นระดับ
ร้อยละ 100 ของ
หลักสู ตรที่เปิ ด
สอน
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 13 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.1 ตัวบ่งชี้ 13 ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
ข้อกาหนด 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้อกาหนด 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
14. ร้อยละของแผน ดี มากกว่าร้อยละ 75 ร้อยละของแผน
- งานหลักสู ตร
√
การจัดการเรี ยนรู้แบบ พอใช้ = ร้อยละ 60-75 การจัดการเรี ยนรู้
บูรณาการ
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า แบบบูรณาการ
ร้อยละ 60
อยูใ่ นระดับ
ร้อยละ 100
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 14 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
22
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.2 ตัวบ่งชี้ 14 ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับ ดี
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ข้อกาหนด 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้อกาหนด 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
15. ระดับความพึงพอ ดี = 4.00 – 5.00
ระดับความพึงพอ √
ใจของผูเ้ รี ยนต่อ
พอใช้ = 3.50 – 3.99 ใจของผูเ้ รี ยนต่อ
คุณภาพการสอนของ ปรับปรุ ง 1.00 – 3.49 คุณภาพการสอน
ผูส้ อน
ของผูส้ อน
อยูใ่ นระดับ ดี
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 15 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.2 ตัวบ่งชี้ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน
ของผูส้ อน อยูใ่ นระดับ ดี

ข้อกาหนด 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้อกาหนด 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
16. ร้อยละของงบ
ดี =มากกว่าร้อยละ 15 ร้อยละของงบ
√
ประมาณที่สถาน
พอใช้ = ร้อยละ 10-15 ประมาณที่สถาน
ศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก ปรับปรุ ง = น้อยกว่า ศึกษาจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับการ ร้อยละ 10
ฝึ ก อุปกรณ์
จัดการเรี ยนการสอน ของงบดาเนินการทั้ง สาหรับการจัดการ
อย่างเหมาะสม
หมด
เรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม
1.55 %
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 16 ( ) ดี ( ) พอใช้ ( √ ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.2 ตัวบ่งชี้ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม 1.55 % อยูใ่ นระดับ ปรับปรุ ง
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ข้อกาหนด 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้อกาหนด 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
17. ระดับความ
ดี = ผูเ้ รี ยน 1 คน :
ระดับความเหมาะ
-สาขางาน
เหมาะสม เพียงพอ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง สมและเพียงพอ
คอมพิวเตอร์
ของระบบ
พอใช้ = ผูเ้ รี ยน 2 คน ของระบบ
คอมพิวเตอร์ใน
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง คอมพิวเตอร์ใน √
แต่ละสาขาวิชา
ปรับปรุ ง = ผูเ้ รี ยน
แต่ละสาขาวิชา
3 คน : 1เครื่ อง
ผูเ้ รี ยน 1 : 1
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 17 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.3 ตัวบ่งชี้ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา ผูเ้ รี ยน 1 คน : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
ข้อกาหนด 2.4 จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
18. ระดับความ
ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
ระดับความเหมาะ
-งานอาคาร
√
เหมาะสมในการจัด พอใช้ ปฏิบตั ิ 1-3
สมในการจัด
สถานที่
อาคารเรี ยน อาคาร ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิ1-2
อาคารเรี ยน
-ครู อาจารย์
ประกอบ ห้องเรี ยน
อาคารประกอบ
- นักศึกษา
ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องเรี ยน ห้อง
ศูนย์วทิ ยบริ การ
ปฏิบตั ิการอยูใ่ น
โรงฝึ กงานพื้นที่ฝึก
ระดับ พอใช้ 1-3
ปฏิบตั ิงานเหมาะสม
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 14 ( ) ดี ( √ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.4 ตัวบ่งชี้ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการศูนย์วทิ ยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้
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ข้อกาหนด 2.4 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
19. ระดับความเหมาะ ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
ระดับความ
-งานอาคาร
√
ในการจัด ศูนย์วทิ ย พอใช้ 3 ข้อ
เหมาะสม
สถานที่
บริ การให้เหมาะสม ปรับปรุ ง 1-2ข้อ
ในการจัดศูนย์วทิ ย
-ครู อาจารย์
กับวิชาที่เรี ยนมี
บริ การ
- นักศึกษา
บรรยากาศที่
ปฏิบตั ิ 3 ข้อ
เอื้อต่อการเรี ยน
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 19 ( ) ดี ( √ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด อยูใ่ นระดับ พอใช้
ข้อกาหนด 2.4 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
20. ระดับความ
ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
ระดับความเหมาะ √
-งานอาคาร
เหมาะสมในการจัด พอใช้ ปฏิบตั ิ1-4
สมในการจัด
สถานที่
ให้มีครุ ภณั ฑ์
ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิ1-3 ให้มีครุ ภณั ฑ์
-ครู อาจารย์
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
- นักศึกษา
ปฏิบตั ิทุกข้อ
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 20 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน ระดับความเหมาะสมในการจัด ให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ อยูใ่ นระดับดี
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ข้อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 21ระดับคุณภาพการจัดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
21. ระดับคุณภาพ
ดี = ร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ
-งานอาคาร
√
การจัดระบบความ
พอใช้ = ร้อยละ 60 - การจัดระบบความ
สถานที่
ปลอดภัยของสภาพ 70
ปลอดภัยของ
-ครู อาจารย์
แวดล้อม สิ่ งอานวย ปรับปรุ ง = น้อยกว่า สภาพแวดล้อม
- นักศึกษา
ความสะดวกที่เอื้อต่อ ร้อยละ 60
สิ่ งอานวยความ
การเรี ยนรู้ในสถาน
สะดวกที่เอื้อต่อ
ศึกษา
การเรี ยนรู้
ร้อยละ 70
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 21 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
การประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.5 ตัวบ่งชี้ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับร้อยละ 70 ผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับดี

ข้อกาหนด 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
22. ร้อยละของ
ดี = มากกว่า
บุคลากรภายใน
-งานบุคลากร
√
บุคลากรภายใน
ร้อยละ 89
สถานศึกษาที่
-งานสารบรรณ
สถานศึกษาที่ได้รับ พอใช้ = ร้อยละ 75 - ได้รับการพัฒนา
การพัฒนาตาม
89
ตามหน้าที่
รับผิดชอบ
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า รับผิดชอบกว่า
ร้อยละ 75
ร้อยละ 89
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 22 (√ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.6 ตัวบ่งชี้ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา อยูใ่ นระดับร้อยละ 89 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
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ข้อกาหนด 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
23. จานวนครั้งหรื อ ดี = ระดมทรัพยากร มีการระดมทรัพยากร √
-งานกิจกรรม
ปริ มาณในการระดม ทั้งภายใน ภายนอก
จากแหล่งต่าง ทั้ง
-งานสารบรรณ
ทรัพยากรจากแหล่ง มากกว่า 19 ครั้งขึ้นไป ภายในและภายนอก
-หน.สาขางาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ พอใช้ = ระดม
สถานศึกษา
ภายนอกสถานศึกษา ทรัพยากรทั้งภายใน จานวน 25 ครั้ง
เพื่อสนับสนุนการจัด และภายนอก 15 - 19
การศึกษาอย่างมี
ครั้ง
ประสิ ทธิภาพ
ปรับปรุ ง = ระดม
ทรัพยากรทั้งภายใน
และภายนอกน้อยกว่า
15 ครั้ง
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 23 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.7 ตัวบ่งชี้ 23 จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จานวน 25
ครั้ง ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ข้อกาหนด 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
24. จานวนสถาน
ดี = สถานประกอบ สถานประกอบ
- งานทวิภาคี
√
ประกอบการที่มีการ การ มากกว่า 14 แห่ง การที่มีการจัดการ
-หน.สาขางาน
จัดการศึกษาร่ วมกับ พอใช้ = สถาน
ศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษาจัดการ
ประกอบการ 10- 14 สถานศึกษาจัด
ศึกษาระบบทวิภาคี แห่ง
การศึกษาระบบ
และระบบปกติ
ปรับปรุ ง =
ทวิภาคีและระบบ
สถานประกอบการ
ปกติ จานวน 89
น้อยกว่า 10 แห่ง
แห่ง
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 24 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
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ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.7 ตัวบ่งชี้ 24 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ จานวน 89 แห่ง ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ข้อกาหนด 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 25 จานวนคน – ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
25. จานวนคน ดี = มากกว่าร้อยละ เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
- งานหลักสู ตรฯ
√
ชัว่ โมงของ
89
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
-หน.สาขางาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
พอใช้ = ร้อยละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-งานสารบรรณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี 75 – 89
ที่มีส่วนร่ วมใน
ส่ วนร่ วมในการ
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า การพัฒนาผูเ้ รี ยน
พัฒนาผูเ้ รี ยน
ร้อยละ 75
ใน 5 สาขา คิด
เป็ นร้อยละ 75-89
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 25 ( ) ดี (√ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.7 ตัวบ่งชี้ 25 จานวนคน - ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา ผูเ้ รี ยนจาก จานวน 5 สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 7589 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้
ข้อกาหนด 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 26 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
ผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ 1: ไม่
26. อัตราส่ วนของ
วิทยาลัยฯ จัด
- งานบุคลากร
√
ผูส้ อนประจาที่มี
เกิน 35 คน
ผูส้ อนและ
-งานสารบรรณ
คุณวุฒิดา้ นวิชาชีพ
ดี = ร้อยละ100
บุคลากรตรง
ต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละ
พอใช้ = ร้อยละ50 -99 ร้อยละ 100
สาขาวิชา
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า50
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 26 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ข้อกาหนด 2.7 ตัวบ่งชี้ 26 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิ
ด้านวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยฯ จัดผูส้ อนและบุคลากรตรงตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
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ข้อกาหนด 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
27 อัตราส่ วนของ
ดี = ผูส้ อน 1 คนต่อผู ้ จานวนผูส้ อน
- งานบุคลากร
√
ผูส้ อนประจาต่อผู ้
เรี ยนน้อยกว่า 25 คน ทั้งหมด คน
-งานสารบรรณ
เรี ยน
พอใช้ = ผูส้ อน 1 คน จานวนผูเ้ รี ยน
-งานหลักสู ตรฯ
(อัตราส่ วนผูส้ อน
ต่อผูเ้ รี ยน 25 – 30 คน ทั้งหมด คน
ประจาต่อผูเ้ รี ยนทั้ง ปรับปรุ ง = ผูส้ อน 1 อัตราส่ วนของผู ้
หมดของสถานศึกษา) คนต่อผูเ้ รี ยนน้อยกว่า สอนประจาต่อ
30 คน
ผูเ้ รี ยน 1 :‹ 25
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 27 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน ข้อกาหนด 2.7 ตัวบ่งชี้ 27 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน อัตราส่ วนของผูส้ อน
ประจาต่อผูเ้ รี ยน 1 : 25 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี้
13.ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
14.ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
15.ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
16.ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
17.ระดับความเหมาะสมเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละ
สาขาวิชา
18.ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการศูนย์วทิ ยบริ การโรงฝึ กงานพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
เหมาะสม
19.ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับ
รายวิชาที่เรี ยน
20.ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์
21.ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
22.ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
ได้รับผิดชอบ
23.จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
24.จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
25.จานวนคน ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ ยวชาญผูท้ รงคุณวุฒิหรื อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
26.อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่
ละสาขาวิชา
27.อัตราส่ วนผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
สรุ ปการประเมินมาตรฐานที่ 2 ( √ ) ดี ( ) พอใช้

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
( ) ปรับปรุ ง
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ข้อกาหนด 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
28 จานวนครั้งของ ดี = มากกว่า 25 ครั้ง ปี การศึกษา 2552 √
-งานที่ปรึ กษา
การจัดให้ผเู้ รี ยนพบ ต่อปี
จัดให้ผเู้ รี ยนพบ
-งานกิจกรรม
อาจารย์ที่ปรึ กษา
พอใช้ = 20 – 25 ครั้ง อาจารย์ที่ปรึ กษา
ต่อปี
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ปรับปรุ ง= น้อยกว่า
รวม 25 ครั้งต่อปี
20 ครั้งต่อปี
การศึกษา
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 28 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ข้อกาหนด 3.1 ตัวบ่งชี้ 28 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวนมากกว่า 25 ครั้งต่อปี การศึกษา ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ข้อกาหนด 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

29 จานวนครั้งของ
การจัดบริ การตรวจ
สอบสารเสพติดให้
กับผูเ้ รี ยน

ผลการดาเนินงาน/
โครงการ
จัดบริ การตรวจ
สอบสารเสพติด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน 1
ครั้ง จานวนผู ้
เรี ยนที่ได้รับการ
ตรวจร้อยละ 80.1

ดี= 1 ครั้ง : ปี หรื อ
มากกว่าและจานวน
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
ตรวจมากกว่าร้อยละ90
พอใช้ = 1 ครั้ง : ปี
หรื อมากกว่าและ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับ
การตรวจร้อยละ 80 - 90
ปรับปรุ ง = 1 ครั้ง : ปี
หรื อมากกว่าและ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับ
การตรวจน้อยกว่าร้อยละ
80 หรื อไม่มีตรวจ
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 29 ( ) ดี

ผลการประเมิน
แหล่งข้อมูล
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
- งานสวัสดิการ
√

(√ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
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ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ข้อกาหนด 3.1 ตัวบ่งชี้ 29 จานวนครั้งของการจัดบริ การ
ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน จานวน 1 ครั้ง และจานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับการตรวจร้อยละ 80.19 ผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้
ข้อกาหนด 3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
30ร้อยละของผู้
ดี = น้อยกว่าร้อยละ 31 ผูเ้ รี ยนที่ออกกลาง √
งานทะเบียน
เรี ยนที่ออกกลางคัน พอใช้ = ร้อยละ 31-40 คันเมื่อเทียบกับ
เมื่อเทียบกับแรกเข้า ปรับปรุ ง = มากกว่า
แรกเข้าระดับ
ร้อยละ 40
ปวช.ร้อยละ
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 30 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ข้อกาหนด 3.1 ตัวบ่งชี้ 30 ผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ระดับ
ปวช. ร้อยละ การประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
ข้อกาหนด 3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
31. จานวนครั้งและ ดี = มากกว่า80
มีการจัดกิจรรม
งานกิจกรรม
√
ประเภทของ
พอใช้ = ร้อยละ 75 – 80 โครงการสาขาวิชา
กิจกรรมที่ส่งเสริ ม ปรับปรุ ง = น้อยกว่า
ที่มีการจัดกิจกรรม
ด้านวิชาการ
ร้อยละ 75
ครบทั้ง 3 ประเภท
คุณธรรม จริ ยธรรม
ร้อยละ 100
ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและ
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 31 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ข้อกาหนด 3.2 ตัวบ่งชี้ 31 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ มีการจัด
กิจกรรม/ โครงการ สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้านคิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
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ข้อกาหนด 3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
32. จานวนครั้งและ
ดี = มากกว่า80
มีการจัดกิจรรม
งานกิจกรรม
√
ประเภทของกิจกรรม พอใช้ = ร้อยละ 75 โครงการ 11 ครั้ง
ที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ – 80
สาขาวิชาที่มีการ
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ปรับปรุ ง = น้อยกว่า จัดกิจกรรมครบ
ประเพณี และทานุบารุ ง ร้อยละ 75
ทั้ง 2 ประเภท
รักษาศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละ100
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 32 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ข้อกาหนด 3.3 ตัวบ่งชี้ 32 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม/ โครงการ
สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 2 ด้านคิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
28.จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
√
29.จานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสอบสารเสพติดให้กบั
√
ผูเ้ รี ยน
30.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
√
31.จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
√
คุณธรรมจริ ยธรรมค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
32.จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์
√
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และทานุบารุ งรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
สรุ ปการประเมินมาตรฐานที่ 3 (√ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
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ข้อกาหนด 4.1 บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง
ตัวบ่งชี้ที่ 33 จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
33. จานวนและ
ดี = มากกว่า 4 กิจกรรม โครงการที่ให้
-งานโครงการ
√
ประสิ ทธิผลของ
/โครงการ
บริ การวิชาชีพ
พิเศษ
กิจกรรม/โครงการ พอใช้ = 2-3
และส่ งเสริ ม
-งานความร่ วม
ที่ให้บริ การวิชาชีพ กิจกรรม / โครงการ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
มือฯ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
ปรับปรุ ง = 0-1
6 โครงการ
กิจกรรม / โครงการ
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 33 (√ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 ข้อกาหนด 4.1 ตัวบ่งชี้ 33 จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ จานวนมากกว่า 6 โครงการ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ข้อกาหนด 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริ การวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริ การ
วิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
34. ร้อยละของ
ดี = มากกว่าร้อยละ 0.20 งบประมาณใน
-งานโครงการ
√
งบประมาณใน
ของงบประมาณทั้งหมด การจัดกิจกรรม/
พิเศษ
การจัดกิจกรรม/
พอใช้ = ร้อยละ 0.11 – โครงการที่ให้
-งานความร่ วม
โครงการบริ การวิชา 0.20 ของงบประมาณ
บริ การวิชาชีพและ
มือฯ
ชีพ การฝึ กทักษะ ทั้งหมด
ส่ งเสริ มความรู ้ใน
วิชาชีพ
ปรับปรุ ง = น้อยกว่าร้อย การพัฒนาชุมชน
ละ 0.11 ของงบประมาณ และฝึ กทักษะวิชา
ทั้งหมด
ชีพ
คิดเป็ นร้อยละ
> 0.20
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 34 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 ข้อกาหนด 4.2 ตัวบ่งชี้ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ >0.20 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
√

33.จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมโครงการที่ให้บริ การ
วิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพ
34.ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการบริ การ
√
วิชาชีพ และการฝึ กทักษะวิชาชีพ
สรุ ปการประเมินมาตรฐานที่ 4 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง

ข้อกาหนด 5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
35. จานวน
ดี = ร้อยละ 100
สิ่ งประดิษฐ์/
งานวิจยั
√
นวัตกรรม สิ่ ง
โครงงาน ร้อยละ
หน.สาขางาน
ประดิษฐ์ งานวิจยั
งานสิ่ งประดิษฐ์
และโครงงาน
พอใช้ =ร้อยละ 75 – 99
งานการเงิน
งานบัญชี
ปรับปรุ ง = น้อยกว่าร้อย
ละ 75
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 35 ( ) ดี ( √ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 ข้อกาหนด 5.1 ตัวบ่งชี้ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน คิดเป็ นร้อยละ
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้
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ตัวบ่งชี้ที่ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
36. จานวนครั้ง
ดี = 3 ชิ้นขึ้นไป
- จานวนครั้งการ
งานวิจยั
√
และช่องทางการ
พอใช้ = 2 ชิ้น
เผยแพร่ ขอ้ มูล
เผยแพร่ ขอ้ มูล
ปรับปรุ ง = 1 น้อยกว่า ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรม
จานวน
สิ่ งประดิษฐ์
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 36 ( ) ดี (√ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 ข้อกาหนด 5.1 ตัวบ่งชี้ 36 จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จานวนครั้งการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งประดิษฐ์ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้
ข้อกาหนด 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้างพัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน ต่องบดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
37. ร้อยละของ
ดี = มากกว่าร้อยละ 1.00 -งบประมาณที่ใช้ √
งานวางแผน
งบประมาณที่ใช้
พอใช้ = ร้อยละ 0.50 – ในการสร้างพัฒนา
งานพัสดุ
ในการสร้างพัฒนา 1.00
เผยแพร่ นวัตกรรม
งานบัญชี
และเผยแพร่
ปรับปรุ ง = น้อยกว่าร้อย สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั
นวัตกรรม
ละ 0.50
คิดเป็ นร้อยละ
มากกว่า 1
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 37 (√ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 ข้อกาหนด 5.2 ตัวบ่งชี้ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง
พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
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ข้อกาหนด 5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตังบ่งชี้ที่ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
38. จานวนครั้ง
ดี = มากกว่า 4 ครั้ง
- จานวนครั้งการ
งานวิจยั
√
และช่องทางการ
พอใช้ = 2– 3 ครั้ง
เผยแพร่ ขอ้ มูล
เผยแพร่ ขอ้ มูล
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า
ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข่าวสารเกี่ยวกับ
1 ครั้ง
สิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรม
จานวน 2-3
สิ่ งประดิษฐ์
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 38 ( ) ดี ( √ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 ข้อกาหนด 5.3 ตัวบ่งชี้ 38 จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จานวนครั้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งประดิษฐ์ จานวน 2- 3 ช่องทาง
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
√
√

35.จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
36.จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
37.ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้างพัฒนาและเผยแพร่
√
นวัตกรรม
38.จานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
√
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
สรุ ปการประเมินมาตรฐานที่ 5 ( ) ดี (√ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
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ข้อกาหนด 6.1 ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวสิ ัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหรื อแผนยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่ วม
ของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
39. ระดับคุณภาพ ดี = มากกว่า 8 ข้อ
ระดับคุณภาพ
ครู อาจารย์
√
การบริ หารของ
พอใช้ = 6-7 ข้อ
การบริ หารของ
เจ้าหน้าที่
ผูบ้ ริ หารที่สอด
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า
ผูบ้ ริ หารที่สอด
คล้องกับแผน
6 ข้อ
คล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสต์ปฏิบตั ิ
มีส่วนร่ วมของ
ได้ครบตามองค์
ประชาคมอาชีวะ
จานวน 8 ข้อ
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 39 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6 ข้อกาหนด 6.1 ตัวบ่งชี้ 39 ระดับคุณภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาหรื อแผนยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิได้ครบตามองค์ประกอบจานวน 8 ข้อ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ข้อกาหนด 6.2 ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวสิ ัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาและหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
40. ร้อยละของ
ดี = มากกว่าร้อยละ 90 บุคลากรในสถาน √
ครู อาจารย์
บุคลากรใน
พอใช้ = ร้อยละ 85 - 90 ศึกษาที่มีใบ
เจ้าหน้าที่
สถานศึกษาที่
ปรับปรุ ง = น้อยกว่า
ประกอบวิชาชีพ
งานบุคลากร
สามารถที่ปฏิบตั ิ
ร้อยละ 85
ครู และสามารถ
ตามจรรยาบรรณ
ปฏิบตั ิตามจรรยา
มาตรฐานวิชาชีพ
บรรณมาตรฐาน
ได้อย่างถูกต้อง
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
ถูกต้องเหมาะสม
ร้อยละ 95
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 40 ( √ ) ดี () พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6 ข้อกาหนด 6.2 ตัวบ่งชี้ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 95 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี
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ข้อกาหนด 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสาถนศึกษาอย่างเหมาะสม
ตังบ่งชี้ที่ 41ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ การจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
41. ระดับคุณภาพ ดี = ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 4 ระดับคุณภาพของ
งานศูนย์ขอ้ มูล
√
ของการจัดระบบ หรื อครบ 5 ข้อ
การจัดระบบ
สารสนเทศ และ
พอใช้ = ปฏิบตั ิขอ้ 1 – สารสนเทศและ
การจัดการความรู้ ข้อ 3
การจัดการความรู้
ของสถานศึกษา
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิขอ้ 1 ของสถานศึกษา
- ข้อ 2 หรื อไม่ได้
ปฏิบตั ิ 1-4 ข้อ
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 41 ( ) ดี (√ ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6 ข้อกาหนด 6.3 ตัวบ่งชี้ 41 ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบสารสนเทศ และ การจัดการความรู ้ของสถานศึกษา ผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าและการจัดการ
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
√

39.ระดับคุณภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่สอดคร้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชี วะ
40.ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตาม
√
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พดัอย่างถูกต้องเหมาะสม
41.ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการ
√
ความรู้ของสถานศึกษา
สรุ ปการประเมินมาตรฐานที่ 5 (√ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
42. ระบบและกล
กลไกการประกัน
คุณภาพภายใน
ที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง

ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
มีการปฏิบตั ิครบ √
ครู อาจารย์
ทั้ง 4 ข้อ
เจ้าหน้าที่
งานบุคลากร

เกณฑ์การประเมิน
ดี = ปฏิบตั ิครบ 4 ข้อ
พอใช้ = ปฏิบตั ิ1-3
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ 1-2

สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้ 42

( √ ) ดี

( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง

ตัวบ่งชี้ที่ 43 ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

43.ประสิ ทธิผลของ ดี = ปฏิบตั ิครบ 3 ข้อ
การประกันคุณภาพ พอใช้ = ปฏิบตั ิ1-2
ภายใน
ปรับปรุ ง = ปฏิบตั ิ 1
สรุ ปการประเมินตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน/
ผลการประเมิน
แหล่งข้อมูล
โครงการ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
มีการปฏิบตั ิครบ √
ครู อาจารย์
ทั้ง 4 ข้อ
เจ้าหน้าที่
งานบุคลากร
43 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
√

42.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
43.ประสิ ทธผลของการประกันคุณภาพภายใน
√
สรุ ปการประเมินมาตรฐานที่ 7 ( √ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ปรับปรุ ง
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บทที่ 3
สรุ ปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐาน
1. มาตรฐานที่อยูใ่ นระดับดี ได้แก่
มาตรฐานที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวบ่งชี้ที่
1,5,6,9,10,11,12
13,14,15,17,20,21,22,23,24,27
28,30,31,32
33,34
37
39
42,43

2. มาตรฐานที่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งพัฒนาและปรับปรุ งได้แก่
มาตรฐานที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวบ่งชี้ที่
4 ,7
-

แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. สถานศึกษาต้องพัฒนาความพอเพียงและเหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์ทุกแผนกวิชา
ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน
2. สถานศึกษาต้องพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอ และเหมาะสมสาหรับการจัดการเรี ยน
การสอนและเพิ่มระดับการศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. สถานศึกษาต้องพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้มีความร่ มรื่ นมีที่นงั่ พักผ่อนสาหรับนักเรี ยน
นักศึกษา และมีลานกีฬาสาหรับพัฒนาด้านร่ างกาย
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สิ่ งทีต่ ้ องการความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. งบประมาณสนับสนุนครุ ภณั ฑ์ของทุกแผนกวิชา เนื่ องจากครุ ภณั ฑ์ไม่เพียงพอและบาง
อย่างครุ ภณั ฑ์ที่มีใช้ไม่ทนั ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปของตลาดและสังคมที่มีใช้อยู่
2. งบประมาณสนับสนุนด้านสิ่ งก่อสร้างอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรี ยน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)) ได้แก่
ห้องวิทยบริ การ, ห้องอินเตอร์ เน็ต และห้องทดลองต่าง ๆ
3. การดูแลด้านสวัสดิการครู เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัด การบรรจุครู การบรรจุเจ้าหน้าที่
ให้มีสวัสดิการและความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ เพราะสถานศึกษาประสบปั ญหาการเปลี่ยนแปลงครู และ
เจ้าหน้าที่มาก
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ภาคผนวก
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คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ฉบับแก้ไข
ที่
/๒๕๕๔
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓
(ภายใน ๗ มาตรฐาน ๔๓ ตัวบ่งชี้)
......................................................
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จะดาเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั และมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจ
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วิทยาลัยฯ จึงขอ
มอบหมายให้คณะครู และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายรวม
ชินานุปกรณ์
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายคาปุ่ น
พลรัตน์
กรรมการ
๑.๓ นายธิติวตั น์
กุลพิชยั จิราวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ให้คาแนะนา ปรึ กษา วินิจฉัย แก้ไขปั ญหา และประสานงานในการดาเนินงาน
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑
๒.๑.๑ นายบุรี
สุ ขใส
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นางลัดดาวัลย์
กั้ววิจง
กรรมการ
๒.๑.๓ นางสาวนิภาวรรณ
อินทร์ เพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒
หมายเหตุ ไม่ได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนแบบเทียบโอนประสบการณ์
๒.๓ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓
๒.๓.๑ นางลัดดาวัลย์
กั้ววิจง
ประธานกรรมการ
๒.๓.๒ นางสาวภัทรา
ทองวิทิตย์
กรรมการ
๒.๓.๓ นางสายทิพย์
ไชยศร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๔
๒.๔.๑ นางสาววารุ ณี
เลาหศิรินาถ ประธานกรรมการ
๒.๔.๒ นายบุญเชิด
ฉ่ าโสฬส
กรรมการ
๒.๔.๓ นายวิชยา
ไทยรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๕
๒.๕.๑ นางสาวราไพ
อมรเจริ ญกุล ประธานกรรมการ
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๒.๕.๒ นางพัชริ นทร์
๒.๕.๓ นายทิรพงษ์
๒.๖ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๖
๒.๖.๑ นางสาวสุ จิตรตา
๒.๖.๒ นางสาวรุ จี
๒.๖.๓ นายธรณิ นทร์
๒.๗ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๗
๒.๗.๑ นายบุรี
๒.๗.๒ นางลัดดาวัลย์
๒.๗.๓ นางสาวนิภาวรรณ
๒.๘ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๘
๒.๘.๑ นายบุรี
๒.๘.๒ นางลัดดาวัลย์
๒.๘.๓ นางสาวนิภาวรรณ
๒.๙ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๙
๒.๙.๑ นายอุดม
๒.๑๐.๒ นายสุ วฒั น์
๒.๑๐.๓ นายปริ ญญา
๒.๑๐.๔ นายมนตรี
๒.๑๐ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๐
๒.๑๐.๑ นายอุดม
๒.๑๐.๒ นายสุ วฒั น์
๒.๑๐.๓ นายปริ ญญา
๒.๑๐.๔ นายมนตรี
๒.๑๑ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๑
๒.๑๑.๑ นางสาวพจนีย ์
๒.๑๑.๒ นางสาวรัตนา
๒.๑๑.๓ นายนาวา
๒.๑๑.๔ นายประพัน
๒.๑๑.๕ นายปิ ยณัฐ
๒.๑๑.๖ นางสาวฐิติกญั ญ์
๒.๑๑.๗ นายธรณิ นทร์
๒.๑๒ มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒
๒.๑๒.๑ นายธรณิ นทร์
๒.๑๒.๒ นายอาวุธ

ประถานัง
โมห้างหว้า

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จันขุนทด
เบียดนอก
ผลสุ ข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุ ขใส
กั้ววิจง
อินทร์ เพ็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุ ขใส
กั้ววิจง
อินทร์ เพ็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ด่านกระโทก
คงขุนทด
ภูผวิ ผา
แก้วดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ด่านกระโทก
คงขุนทด
ภูผวิ ผา
แก้วดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การเพียร
โจมกลาง
มะโนรัตน์
สระแก้ง
ศรี จนั ทร์
ลีวงศ์ศกั ดิ์
ผลสุ ข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผลสุ ข
เบียดนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๒.๑๓

๒.๑๔

๒.๑๕

๒.๑๖

๒.๑๒.๓ นายวินยั
๒.๑๒.๔ นางพัชริ นทร์
๒.๑๒.๕ นางสาวพจนีย ์
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๓
๒.๑๓.๑ นายอุดม
๒.๑๓.๒ นางนุชนารถ
๒.๑๓.๓ นายอาพร
๒.๑๓.๔ นายสมยศ
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔
๒.๑๔.๑ นายอุดม
๒.๑๔.๒ นางนุชนารถ
๒.๑๔.๓ นายสมยศ
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๕
๒.๑๕.๑ นางนุชนารถ
๒.๑๕.๒ นายไพรัตน์
๒.๑๕.๓ นายอาพร
๒.๑๕.๔ นายบุรี
๒.๑๕.๕ นายทรงศักดิ์
๒.๑๕.๖ นางสาววารุ ณี
๒.๑๕.๗ นางสาวราไพ
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๖
๒.๑๖.๑ นางสาวราไพ
๒.๑๖.๒ นางสาวรุ่ งรวี
๒.๑๖.๓ นางสาวดวงตา
๒.๑๖.๔ นางสาวประภัส
๒.๑๗.๕ นางสาวไพรัตนา

๒.๑๗ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๗
๒.๑๗.๑ นางสาวราไพ
๒.๑๗.๒ นางพัชริ นทร์
๒.๑๗.๓ นายนาวา
๒.๑๗.๔ นายทิรพงษ์

-3จรโพธิ์
ประถานัง
การเพียร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ด่านกระโทก
อินทรโคกสู ง
สุ ทาโคตร
ประถานัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ด่านกระโทก ประธานกรรมการ
อินทรโคกสู ง กรรมการ
ประถานัง
กรรมการและเลขานุการ
อินทรโคกสู ง
อินทรโคกสู ง
สุ ทาโคตร
สุ ขใส
ลือจันดา
เลาหศิรินาถ
อมรเจริ ญกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อมรเจริ ญกุล
พิระชัย
ชนะค้า
เพ็ชรดี
บุญบุตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อมรเจริ ญกุล
ประถานัง
มะโนรัตน์
โมห้างหว้า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๑๘ มาตรฐาน

..
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-4๒.๑๘ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๘
๒.๑๘.๑ นายทรงศักดิ์
๒.๑๘.๒ นายชาญวิทย์
๒.๑๘.๓ นายสมบูรณ์
๒.๑๘.๔ นายนาวา
๒.๑๘.๕ นายอาวุธ
๒.๑๘.๖ นางสาวรุ จี
๒.๑๘.๗ นายปิ ยณัฐ
๒.๑๘.๘ นายไพศาล
๒.๑๘.๙ นายนพวินท์
๒.๑๙ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๙
๒.๑๙.๑ นายวิชยา
๒.๑๙.๒ นายบุญเชิด
๒.๑๙.๓ นายวิสิษฐ์
๒.๒๐ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๐
๒.๒๐.๑ นายทรงศักดิ์
๒.๒๐.๒ นางนุชนารถ
๒.๒๐.๓ นายไพรัตน์
๒.๒๐.๔ นายอาพร
๒.๒๐.๕ นายบุรี
๒.๒๐.๖ นางสาวราไพ
๒.๒๐.๗ นางสาววารุ ณี
๒.๒๐.๘ นางสาวรุ่ งรวี
๒.๒๑ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๑
๒.๒๑.๑ นายทรงศักดิ์
๒.๒๑.๒ นายชาญวิทย์
๒.๒๑.๓ นายสมบูรณ์
๒.๒๑.๔ นายอาวุธ
๒.๒๑.๕ นางสาวรุ จี
๒.๒๑.๖ นายนาวา
๒.๒๑.๗ นายไพศาล
๒.๒๑.๘ นายนพวินท์

ลือจันดา
วันละพัน
คนยั้ง
มะโนรัตน์
เบียดนอก
เบียดนอก
ศรี จนั ทร์
วิศิษฐ์ศิลป์
พานิชนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ไทยรัมย์
ฉ่ าโสฬส
วิลาวรรณ

ประธานกรรมกร
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลือจันดา
อินทรโคกสู ง
อินทรโคกสู ง
สุ ทาโคตร
สุ ขใส
อมรเจริ ญกุล
เลาหศิรินาถ
พิระชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลือจันดา
วันละพัน
คนยั้ง
เบียดนอก
เบียดนอก
มะโนรัตน์
วิศิษฐ์ศิลป์
พานิชนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๒๒ มาตรฐาน....
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-5๒.๒๒ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๒
๒.๒๒.๑ นายไพรัตน์
๒.๒๒.๒ นางสาวสุ ดาทิพย์
๒.๒๒.๓ นางนุชนารถ
๒.๒๓ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๓
๒.๒๓.๑ นางนุชนารถ
๒.๒๓.๒ นางสาวสุ ดาทิพย์
๒.๒๔ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๔
๒.๒๔.๑ นายธรณิ นทร์
๒.๒๔.๒ นายประพัน
๒.๒๔.๓ นายวินยั
๒.๒๔.๔ นายทิรพงษ์
๒.๒๔.๕ นางสาวพจนีย ์
๒.๒๕ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๕
๒.๒๕.๑ นางนุชนารถ
๒.๒๕.๒ นางสาวสุ ดาทิพย์
๒.๒๖ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๖
๒.๒๖.๑ นายไพรัตน์
๒.๒๖.๒ นางสาวสุ ดาทิพย์
๒.๒๖.๓ นางนุชนารถ
๒.๒๗ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๗
๒.๒๗.๑ นายไพรัตน์
๒.๒๗.๒ นางสาวสุ ดาทิพย์
๒.๒๗.๓ นางนุชนารถ
๒.๒๘ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๘
๒.๒๘.๑ นางลัดดาวัลย์
๒.๒๘.๒ นายกิตติศกั ดิ์
๒.๒๘.๓ นางสาวฐิติกญั ญ์
๒.๒๘.๔ นางสาวภัทรา
๒.๒๙ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๙
๒.๒๙.๑ นางสาววารุ ณี
๒.๒๙.๒ นายไพศาล
๒.๒๙.๓ นางสายทิพย์

อินทรโคกสู ง ประธานกรรมกร
ลองจานงค์
กรรมการ
อินทรโคกสู ง กรรมการและเลขานุการ
อินทรโคกสู ง ประธานกรรมการ
ลองจานงค์
กรรมการและเลขานุการ
ผลสุ ข
สระแก้ง
จรโพธิ์
โมห้างหว้า
การเพียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อินทรโคกสู ง ประธานกรรมการ
ลองจานงค์
กรรมการและเลขานุการ
อินทรโคกสู ง ประธานกรรมกร
ลองจานงค์
กรรมการ
อินทรโคกสู ง กรรมการและเลขานุการ
อินทรโคกสู ง ประธานกรรมกร
ลองจานงค์
กรรมการ
อินทรโคกสู ง กรรมการและเลขานุการ
กั้ววิจง
มหากุศล
ลีวงศ์ศกั ดิ์
ทองวิทิตย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เลาหศิรินาถ
วิศิษฐ์ศิล
ไชยศร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒.๓๐.๔ นางสาวรัตนา…
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-6๒.๒๙.๔ นางสาวรัตนา
๒.๓๐ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๐
๒.๓๐.๑ นายบุรี
๒.๓๐.๒ นางสาวนิภาวรรณ
๒.๓๑ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๑
๒.๓๑.๑ นางสาวสุ จิตรตา
๒.๓๑.๒ นายธรณิ นทร์
๒.๓๑.๓ นางสาวรุ จี
๒.๓๒ มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๒
๒.๓๒.๑ นางสาวสุ จิตรตา
๒.๓๒.๒ นายธรณิ นทร์
๒.๓๒.๓ นางสาวรุ จี
๒.๓๓ มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๓
๒.๓๓.๑ นายสมยศ
๒.๓๓.๒ นายธรณิ นทร์
๒.๓๓.๓ นายสุ วฒั น์
๒.๓๓.๔ นางพัชริ นทร์
๒.๓๓.๕ นายมนตรี
๒.๓๓.๖ นายสมบูรณ์
๒.๓๔ มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๔
๒.๓๔.๑ นายสมยศ
๒.๓๔.๒ นางสาวประภัส
๒.๓๔.๓ นางสาวดวงตา
๒.๓๔.๔ นายสมบูรณ์
๒.๓๕ มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๕
๒.๓๕.๑ นายอาพร
๒.๓๕.๒ นางสาวรุ จี
๒.๓๕.๓ นางสาวไพรัตนา
๒.๓๕.๔ นางสาวพจนีย ์
๒.๓๖ มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๖
๒.๓๖.๑ นายอาพร
๒.๓๖.๒ นางสาวรุ จี
๒.๓๖.๓ นางสาวไพรัตนา

โจมกลาง

กรรมการและเลขานุการ

สุ ขใส
อินทร์ เพ็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จันขุนทด
ผลสุ ข
เบียดนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จันขุนทด
ผลสุ ข
เบียดนอก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประถานัง
ผลสุ ข
คงขุนทด
ประถานัง
แก้วดี
คนยั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประถานัง
เพ็ชรดี
ชนะค้า
คนยั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุ ทาโคตร
เบียดนอก
บุญบุตร
การเพียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุ ทาโคตร
เบียดนอก
บุญบุตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒.๓๗.๔ นางสาวพจนีย.์ ......
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-7๒.๓๖.๔ นางสาวพจนีย ์
๒.๓๗ มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๗
๒.๓๗.๑ นางอรอุมา
๒.๓๗.๒ นางสาวรุ่ งรวี
๒.๓๗.๓ นางสาวประภัส
๒.๓๗.๔ นายอาพร
๒.๓๘ มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๘
๒.๓๘.๑ นายอาพร
๒.๓๘.๒ นายสมยศ
๒.๓๘.๓ นางสาวรุ จี
๒.๓๘.๔ นางสาวพจนีย ์
๒.๓๙ มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๙
๒.๓๙.๑ นายอาพร
๒.๓๙.๒ นายสมยศ
๒.๓๙.๓ นางสาวรุ จี
๒.๓๙.๔ นางสาวพจนีย ์
๒.๔๐ มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๐
๒.๔๐.๑ นายไพรัตน์
๒.๔๐.๒ นางสาวสุ ดาทิพย์
๒.๔๐.๓ นางนุชนารถ
๒.๔๑ มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๑
๒.๔๑.๑ นางสาวราไพ
๒.๔๑.๒ นายนาวา
๒.๔๑.๓ นางพัชริ นทร์
๒.๔๑.๔ นายทิรพงษ์
๒.๔๒ มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๒
๒.๔๒.๑ นายอุดม
๒.๔๒.๒ นายสุ วฒั น์
๒.๔๒.๓ นายปริ ญญา
๒.๔๒.๔ นายมนตรี
๒.๔๒.๕ นายสมยศ
๒.๔๓ มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๓
๒.๔๓.๑ นายอุดม
๒.๔๓.๒ นายปริ ญญา

การเพียร

กรรมการและเลขานุการ

ต้นดี
พิระชัย
เพ็ชรดี
สุ ทาโคตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุ ทาโคตร
ประถานัง
เบียดนอก
การเพียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุ ทาโคตร
ประถานัง
เบียดนอก
การเพียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อินทรโคกสู ง ประธานกรรมกร
ลองจานงค์
กรรมการ
อินทรโคกสู ง กรรมการและเลขานุการ
อมรเจริ ญกุล
มะโนรัตน์
ประถานัง
โมห้างหว้า

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ด่านกระโทก
คงขุนทด
ภูผวิ ผา
แก้วดี
ประถานัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ด่านกระโทก
ภูผวิ ผา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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-8๒.๔๓.๓ นายมนตรี
แก้วดี
กรรมการ
๒.๔๓.๔ นายสมยศ
ประถานัง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ เก็บข้อมูล สรุ ปข้อมูล จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. คณะกรรมการอานวยการจัดทาเอกสารและจัดทารู ปเล่ ม
๓.๑ นายอุดม
ต่านกระโทก
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมนตรี
แก้วดี
กรรมการ
๓.๓ นายปริ ญญา
ภูผวิ ผา
กรรมการ
๓.๔ นางสาวนิภาวรรณ อินทร์ เพ็ง
กรรมการ
๓.๕ นางสาวดวงตา ชนะค้า
กรรมการ
๓.๖ นางสาวรุ่ งรวี
พิระชัย
กรรมการ
๓.๗ นางสาวสุ ดาทิพย์ ลองจานงค์
กรรมการ
๓.๘ นางสาวประภัส เพ็ชรดี
กรรมการ
๓.๙ นายสมาน
หมายดี
กรรมการ
๓.๑๐ นายเชิด
คุม้ วงษา
กรรมการ
๓.๑๑ นายประหยัด ร่ มรื่ น
กรรมการ
๓.๑๒ นายสุ ชาติ
สร้อยนอก
กรรมการ
๓.๑๓ นายสมพร
ก่าพิมาย
กรรมการ
๓.๑๔ นายนิ่ม
ท้องที่
กรรมการ
๓.๑๕ นายสมยศ
ประถานัง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ อานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ จัดทาเอกสาร จัดทารู ปเล่ม เพื่อรองรับการ
ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
บังเกิดผลต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายรวม ชินานุปกรณ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

