รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ของสถานศึกษาเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๒

โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
สั งกัดสํ านักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

เลขที่ ๒๑/๒๓ หมู่ที่ ๒ ถนนอู่ทอง แขวง/ตําบลท่ าวาสุ กรี
เขต/อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๓๒-๑๒๐๑-๒ โทรสาร๐๓๕๒๔๒๒๘๗ E-mail aba@aba.ac.th

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕) หมวด ๖ มาตรา
๔๘ กําหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา ที่ตอ้ งดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โรงเรี ยนจึงได้จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจําปี ฉบับนี้ โดยคณะทํางานที่โรงเรี ยน
แต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมินผลการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนต่อไป ซึ่ งได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากคณะครู
อาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ าย ที่ร่วมกันทํางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะ
นําไปสู่ การพัฒนานักเรี ยน นักศึกษาของโรงเรี ยนให้เป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุ ข ตามจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕) ต่อไป

โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
บทที่ ๒ สภาพการดําเนิ นการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๑สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒.๒ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
บทที่ ๓ สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายใน

หน้ า

๑
๑๖
๑๙
๗๑

บทที่ ๑
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อสถานศึกษาโรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา [รหัสสถานศึกษา ๑๔๑๐๐๐๒๓]
ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้ง วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖
ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๒๑/๒๓ หมู่ที่ ๒ ถนนอู่ทอง
แขวง/ตําบลท่าวาสุ กรี เขต/อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รหัสไปรษณี ย ์ ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๓๒-๑๒๐๑-๒ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๒๒๘๗
E-mail aba@aba.ac.th Website www.aba.ac.th
ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต(ที่) ๑
๑.๕ สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน
ย่านธุ รกิจการค้า
ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ
ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน
 ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน
ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
อื่น ๆ (ระบุ) ....................................
๒. ข้ อมูลด้ านการบริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
ชื่ อ - สกุล
๑) ผูร้ ับใบอนุ ญาต
นายพจน์ พูลสวัสดิ์

คุณวุฒิสูงสุ ด
ปริ ญญาตรี

๒) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
นางทิพาพร สันติตรานนท์

ปริ ญญาตรี

๓) ผูอ้ าํ นวยการ(ครู ใหญ่)
นางทิพาพร สันติตรานนท์

ปริ ญญาตรี

สาขาวิชา/วิชาเอก

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ ง
ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี )
เกษตร
๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๖ ถึง
ปัจจุบนั เป็ นเวลา ๒๖ ปี
ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี ) ๑๗
การจัดการทัว่ ไป พฤษภาคม ๒๕๔๔
ถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา ๘ ปี
ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี ) ๒
การจัดการทัว่ ไป มิถุนายน ๒๕๕๐
ถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา ๘ ปี

๒

ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของสถานศึกษา
ประวัติ

โรงเรี ยนได้เปิ ด ทําการเรี ยนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โดยมี นายพจน์ พูลสวัสดิ์ เป็ น
ผูร้ ับใบอนุ ญาต มีความมุ่งมัน่ ในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื่อให้ผสู้ ําเร็ จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชี พ และศึ กษาต่อในระดับ สู ง ได้เปิ ดทํา การสอนระดับ ประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ สาขาวิช า
พาณิ ชยการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาบริ หารธุ รกิจ มีนกั เรี ยนนักศึกษาทั้งสิ้ น จํานวน
๙๙๗ คน ระดับ ปวช. มีนกั ศึ กษาจํานวน ๗๒๗ คน เป็ นชาย ๓๗๒ คน เป็ นหญิง ๔๔๘ คน ระดับ
ปวส. มีนกั ศึกษา จํานวน ๒๗๐ คน เป็ นชาย ๙๓ คน เป็ นหญิง จํานวน ๑๗๗ คน
ครู อาจารย์ในโรงเรี ยนมีจาํ นวน ๓๑ คน ผูม้ ีวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท มีจาํ นวน ๖ คน วุฒิปริ ญญา
ตรี ๒๕ คน มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ คน นักการภารโรง ๖ คน ยามรักษาความปลอดภัย ๑ คน
จํานวนอาคารเรี ยน ๒ หลังเป็ นอาคารคอนกรี ตขนาด ๔ ชั้น ๑ หลังและอาคารคอนกรี ต ขนาด
๓ ชั้น ๑ หลัง อาคารประกอบ ๒ หลัง สนามกี ฬ าหน้าโรงเรี ยน ๑ สนาม ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้อง
พยาบาล ๑ ห้อง มีโรงอาหาร ๑ โรง มีหอ้ งประชุม ๑ ห้อง มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ครบทุกสาขาวิชา
โรงเรี ยนมีผลงานดี เด่นด้านการส่ งเสริ มทํานุ บาํ รุ งศาสนาและวัฒนธรรม นักเรี ยนได้รับประกาศ
เกียรติคุณยกย่องจากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปรั ชญา

ทํางานดี

“ทํางานดี ความรูเ ดน เนนคุณธรรม นําสังคม”

หมายถึง การฝึ กให้นกั ศึกษา มีความชํานาญในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง มีระบบ ระเบียบ
สะอาด เรี ยบร้อย รวดเร็ ว ประหยัด ตรงต่อเวลา มีคุณค่า และมีคุณภาพ
ความรู้ เด่ น หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้นกั ศึกษามีความรอบรู ้เชิงวิชาการ สามารถนํา
ความรู ้ ไปประกอบธุ รกิจ หรื อดําเนินชี วติ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เน้ นคุณธรรม หมายถึง การฝึ กอบรมและปลูกฝังให้นกั ศึกษา มีคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของคนไทย จนเกิดนิสัยถาวร
นําสั งคม
หมายถึง นักศึกษาสามารถนําความรู ้เชิงวิชาการ และชํานาญวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมอัน
ดีงามเผยแพร่ สู่สังคมได้ และสามารถเป็ นผูน้ าํ สังคมที่มีความคิดก้าวไกล

๓
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา มุ่งผลิตนักศึกษาให้เป็ นผูม้ ีความรอบรู้ดา้ นวิชาการ ชํานาญวิชาชี พ
ด้านเทคโนโลยี สามารถนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ ยวชาญและชํานาญการเฉพาะด้าน มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ห่ างไกลยาเสพติด
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม พร้อมเป็ นผูน้ าํ สังคมที่ดี มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวก ทันสมัยภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
พันธกิจ

๑. พัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู ้วชิ าการ ชํานาญวิชาชีพ
๒. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาหาความรู ้ให้เป็ นผูม้ ีความเชี่ ยวชาญและชํานาญ
การเฉพาะด้าน
๓. ส่ งเสริ มให้บุคลากรและนักศึกษามีคุณธรรมจริ ยธรรม
๔. ส่ งเสริ มให้บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
๕. ปลูกฝังบุคลากรให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมและวัฒนธรรม
๖. จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกที่ทนั สมัยและบรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู้
๗. การปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โรงเรี ยนได้กาํ หนดภารกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่โรงเรี ยนมุ่งหวัง จึงนํามาระดมความคิดจาก
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดการศึ ก ษาของโรงเรี ยนจัดทํา แผนปฏิ บ ตั ิ โดยมุ่ง พัฒนา ๓ ด้า น คือ ด้า น
คุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านบริ การที่จดั ให้แก่ผเู ้ รี ยน และด้านประสิ ทธิ ภาพการจัดการ ดังนี้
เป้าหมายของสถานศึกษา
๑. นักศึกษาร้อยละ ๘๐ มีความรู ้ทางวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ
๒. บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู ้ ความชํานาญการเฉพาะด้าน
๓. บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
๔. บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
๕. บุคลากรและนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็ นผูม้ ีจิตสํานึกในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
๖. อาคารสถานที่มีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ทันสมัย และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๗. การปฏิ บ ัติ ง านของโรงเรี ย นเป็ นไปตาม เกณฑ์ ม าตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๔
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แนวคิดหลักที่โรงเรี ยนใช้ในการบริ หารจัดการ คือ การทํางาน แบบมีส่วนร่ วมโดยมีการร่ วมคิดร่ วม
วางแผน ร่ วมปฏิบตั ิของบุคลากรทุกฝ่ ายทุกระดับ บริ หารงานตามวงจรการทํางานแบบ PDCA ( Plan, Do,
Check, Action ) ในทุกกิจกรรมที่มีการดําเนินงาน จะมีการกํากับติดตามประเมินการทํางานเป็ นระยะ ๆ โดย
ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการและรายงานให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทราบ ทั้งนี้ จุดเริ่ มต้นสําคัญที่
โรงเรี ยนใช้ดาํ เนิ นงานคือ การสร้างความตระหนักและจิตสํานึ ก (awareness) ที่ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
แก่บุคลากรทุกคน
๒.๓ โครงสร้างการบริ หาร โดยแบ่งเป็ นฝ่ าย / แผนก / งาน (เสนอเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี้)

แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

๕

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผู้อาํ นวยการ
คณะกรรมการศู นย์ แผนและพัฒนา
ศู นย์ แผนและพัฒนา

ฝ่ ายวิชาการ
- แผนกวิชา
- ห้องสมุด

ฝ่ ายอํานวยการ
- แผนกการเงินและบัญชี
- แผนกพัสดุ ครุ ภณั ฑ์
- แผนกอาคารสภานที่

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
- แผนกพัฒนาพฤติกรรม
- แผนกแนะแนวการศึกษา
- แผนกกิจกรรมและ
สัมพันธ์ชุมชน

ฝ่ ายบริการ
การศึกษา
- แผนกทะเบียน
- แผนกธุรการ

ฝ่ ายศาสนาและ
วัฒนธรรม
- แผนกศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
- แผนกส่งเสริ มจริ ยธรรมและ
พัฒนาสังคม

๖
๓. ข้ อมูลด้ านหลักสู ตร จํานวนผู้เรียน และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
๓.๑ หลักสู ตรที่ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอนและจํานวนนักเรี ยน/นักศึกษาในปี การศึกษา
ตารางที่ ๑ จํานวนนักเรี ยน/นักศึกษา และห้องเรี ยน จําแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๕๒
จํานวน
ชั้นปี ที่ ๑
ห้ องเรีย
หลักสู ตร/
นักเรียน
สาขาวิชา
สาขางาน
นที่
ประเภทวิชา
ห้ อง
ได้ รับ
ชาย หญิง รวม
อนุญาต
ปวช.
๔๕
พาณิชยกรรม พณิ ชยการ
การบัญชี
๖ ๒๖ ๓๒ ๑
การขาย
๑๖ ๒๓ ๓๙ ๑
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๘๐ ๑๐๔ ๑๘๔ ๕
ปวส.
๑๒
บริหารธุรกิจ การบัญชี
๒ ๑๙ ๒๑ ๑
การตลาด
๑๖ ๒๒ ๓๘ ๑
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒๖ ๔๖ ๗๒ ๒

จํานวนผู้เรี ยนและห้ องเรียน
ชั้นปี ที่ ๒
นักเรียน

ชาย หญิง

รวม

ห้ อง

๕ ๓๔ ๓๙
๓๑ ๗ ๓๘
๘๒ ๑๑๑ ๑๙๓

๑
๑
๕

๘
๓ ๙
๑๒ ๓๙

๑
๑
๒

๘
๑๒
๕๑

ชาย

ชั้นปี ที่ ๓
นักเรียน
หญิง

รวม

๕ ๓๙ ๔๔
๑๓ ๓๑ ๔๔
๗๕ ๑๐๗ ๑๘๒
-

-

-

ห้ อง

รวม
ห้ อง
เรียน

๑
๑
๕

๓
๓
๑๕

-

๒
๒
๔

๗
3.2 จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตารางที่ ๒ จํา นวนผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจํา แนกตามหลั ก สู ต ร ประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า สาขางาน
ในปี การศึกษา ๒๕๕๒
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ชาย
หญิง
รวม
ปวช.
พาณิชยกรรม
พณิ ชยการ การบัญชี
๕
๒๘
๓๓
การขาย
๑
๑๒
๑๓
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๗
๔๖
๕๓
รวม
๑๓
๘๖
๙๙
ปวส.
การบัญชี
๘
๘
บริหารธุรกิจ
การตลาด
๒
๒
๔
การตลาด (ม.๖)
๒
๑
๓
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๖
๒๐
๒๖
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒
๘
๑๐
(ม.๖)

รวม
รวม ปวช. และ ปวส.

๑๒
๒๕

๓๙
๑๒๕

๕๑
๑๕๐

๘

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ตํ่ากว่า ป.ตรี

หญิง

ชาย

4. ข้ อมูลบุคลากร
ตารางที่ ๓ จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิ าชีพครู และอายุงานเฉลี่ย
จํานวน (คน)
เพศ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ผู้ทมี่ ีวุฒิ
ตําแหน่ ง
รวม
อายุงานเฉลีย่
*
(ปี )
วิชาชี พครู
ผูร้ ับใบอนุ ญาต
๑
๑
- - ๑
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ/
๑
๑ - ๑ ๑
ผูอ้ าํ นวยการ
ครู ประจําการ
๓๐
๒๕
๖ ๒๔ - ๒๕ ๕ ครู อตั ราจ้าง
๑
๑ - ๑
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒
- ๒ ๑ ๑
- นักการ/ภารโรง
๗
๓ ๔ ๗ - อื่นๆ อาจารย์พิเศษ
- - - รวม
๔๒ ๑๐ ๓๒ ๘ ๒๘ ๖
๒๖
* หมายถึง วุฒิปริ ญญาทางการศึกษา และ/หรื อปริ ญญาทางวิชาชีพ + ป.บัณฑิต
• มีครู สอนตรงตามสาขาวิชาชี พที่สาํ เร็ จการศึกษา จํานวน ๒๕ คน (ร้อยละ ๘๓.๓๔ )
• มีครู สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่สาํ เร็ จการศึกษา จํานวน ๕ คน (ร้อยละ ๑๖.๖๗ )

๒๖
๑๖
๑๓
๑
๑๒
๑๗
๓

๙
5. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบนั ที่มีอยูจ่ ริ งและใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
- จํานวนอาคารเรี ยน
๒ หลัง
- จํานวนอาคารประกอบ ๒ หลัง
- จํานวนห้องเรี ยน
๓๖ ห้อง
- จํานวนห้องปฏิบตั ิการ ๑๐ ห้อง
 ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดภาษาไทย ๑ ห้อง
 ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ๑ ห้อง
 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ๕ ห้อง
 ห้องปฏิบตั ิการการบัญชี ๑ ห้อง
 ห้องปฏิบตั ิการการตลาด ๑ ห้อง
 ห้องปฏิบตั ิการสํานักงาน ๑ ห้อง
- จํานวนห้องพักครู
๙ ห้อง
- จํานวนห้องประกอบ ๙ ห้อง
 ห้องพยาบาล ๒ ห้อง
 ห้องประชุม ๕ ห้อง
 ห้องสมุด ๑ ห้อง
 ห้องแนะแนว ๑ ห้อง
6. ข้ อมูลทรัพยากรของโรงเรียน
ตารางที่ ๔ การใช้ทรัพยากรจําแนกตามสถานที่ใช้งาน

รายการทรัพยากร

๖.๑ เครื่ องคอมพิวเตอร์
๖.๒ เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทย
๖.๓ เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้ า

จํานวนทรัพยากรทีใ่ ช้ งาน (เครื่อง)

ห้ องเรียน

ห้ องปฏิบัติการ

สํ านักงาน

๐
๐
๐

๑๙๗
๔๐
๔๐

๑๗
๐
๕

๑๐
7. แหล่งเรียนรู้
๗.๑แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
ตารางที่ ๕ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้

ขนาด (ตร.ม.)

จํานวนผู้เรียนทีใ่ ช้ ต่อปี

๓๒
๑๕
๑๘
๑๓๐
๑๕
-

๑,๕๒๑
๑,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๕๐
-

๗.๑ .๑ห้องสมุด
๗.๑.๒ ห้องอินเตอร์ เน็ต
๗.๑.๓ สหกรณ์
๗.๑.๔ สวนสมุนไพร
๗.๑.๕ ธนาคารจําลอง
๗.๑. ๖ อื่น ๆ (ระบุ)..............................
7.2 แหล่งเรี ยนรู้ภายนอกสถานศึกษา
ตารางที่ ๖ การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้

จํานวนผู้เรียนทีใ่ ช้ ต่อปี

๗.๒.๑ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.๒.๒ สถานประกอบการ ที่ใช้ฝึกงาน
๗.๒.๓ สถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน
๗.๒.๔.วัด
๗.๒.๕. อื่นๆ ระบุ.................................................................

๑,๖๖๐
๙๙๗
๙๙๗
๓,๐๕๐
-

๑๑
๘. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณรับ-จ่าย (ปี การศึกษา ๒๕๕๒)
๘.๑ รายรับ
รายการ
บาท
๕,๖๓๒,๕๘๙.๐๖
๘.๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๘.๑.๒ เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่าย ๙,๕๕๖,๗๕๓.๕๙
รายหัวนักเรี ยน
๘.๑.๓ ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑,๑๘๐,๕๙๕.๐๐
๘.๑.๔ ค่าธรรมเนียมอื่น
๘.๑. ๕ เงินบริ จาค
๖๙๐,๕๐๕.๐๑
๘.๑. ๖ อื่นๆ

รวมรับ

๑๗,๐๖๐,๔๔๒.๖๖

๘.๒ รายจ่ าย

รายการ
๘.๒.๑ เงินเดือนครู
๘.๒.๒ เงินเดือนบุคลากรอื่น
๘.๒.๓. ค่าตอบแทนครู และ
บุคลากร
๘.๒.๔. งบปรับปรุ งอาคาร
สถานที่
๘.๒.๕. งบจัดหา/พัฒนา
เครื่ องมืออุปกรณ์
สื่ อการสอน
๘.๒.๖. ค่าวัสดุฝึก
๘.๒.๗. งบพัฒนาบุคลากร
๘.๒.๘. ค่าสาธารณูปโภค
๘.๒.๙. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมจ่ าย

บาท
๕,๒๖๘,๒๙๓.๕๕
๕๐๑,๑๐๗.๐๐
๒,๕๗๒,๙๐๓.๐๐
๒๖,๕๗๐.๐๐

๒,๘๗๕,๖๖๘.๐๐
๖๑,๓๐๐.๐๐
๙๕๕,๙๐๗.๑๙
๕,๑๖๕,๘๓๐.๗๐
๑๗,๔๒๗,๕๗๙.๔๔

๑๒
๙. ผลงานดีเด่ นในรอบปี ที่ผ่านมา (ระบุรางวัลทีไ่ ด้ รับ)
สถานศึกษา
๑. โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ได้รับการประกาศให้เป็ นเครื อข่ายศูนย์วฒั นธรรม ร่ วมกันส่ งเสริ ม
สนับสนุ น การอนุ รัก ษ์ สื บ สานและสร้ างสรรค์กิ จกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง จาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
๒. โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
กิจการสามคมการศึกษาเอกชน จากสํานักนายกรัฐมนตรี
๓. โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดต้นเทียนพรรษา
(ประเภทความคิด) งานประเพณี แห่ เทียนพรรษากรุ งเก่าประจําปี ๒๕๕๒ จากผูว้ ่าราชการ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
๔. โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิจอยุธยา ได้รับเกียรติบตั รจากกระทรวงการต่างประเทศ จากการเข้าร่ วม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันเรี ยงความภายใต้หวั ข้อ “สังคมอาเซี ยนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน”
ผู้บริหารและครู
๑. นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัลคนดีศรี แผ่นดินของ สํานักงานพัฒนาสังคม และความมัง่
คงของมนุษย์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
๒. ผูบ้ ริ หารและครู ได้รับรางวัลครู ที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ ๕ ปี ขึ้นไป ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ของ
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน ๒๘ คน
นักเรี ยน/นักศึกษา
๑. นางสาวกนกวรรณ อร่ า มเรื อง ได้รับ รางวัล นัก เรี ย นพระราชทาน ประจํา ปี การศึ ก ษา
๒๕๕๒
๒. นางสาวกนกวรรณ อร่ ามเรื อง ได้รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่ งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. นักเรี ยนเก็บกระเป๋ าสตางค์ได้ จํานวน ๑ คน
๔. นายสุ ริยา บุญล้อมได้รับรางวัล อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ของเครื อข่ายอาสาสมัครป้ องกัน
โรคเอดส์แห่งประเทศไทย
๕. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการจํานวน ๕๐ คน “โครงการค่ายอาสาพัฒนาต้านยาเสพติด” จัด
โดยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
๖. นายสุ ริยา บุญล้อม และนางสาวสุ จิตตรา ประกอบผล ได้รับรางวัลคนดีศรี แผ่นดินของ
สํานักงานพัฒนาสังคม และความมัง่ คงของมนุษย์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

๑๓
๗. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชาคอมพิวเตอร์ สาํ นักงาน
นางสาวทัศวรรณ
ชื่นชอบ ระดับ ปวช.
นางสาวสุ ดารัตน์
จิตรี มิตร ระดับ ปวช.
๘. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Microsoft
Access ๒๐๐๓
นางสาวพัชริ นทร์
คําจําปา
ระดับ ปวช.
นางสาวอรัญญา
ส้มน่วม
ระดับ ปวช.
นางสาวจินตนา
กิตติรุ่งเรื อง ระดับ ปวช.
นายสุ ริยา
บุญล้อม
ระดับ ปวส.
นางสาวติ๊ก
อร่ ามเรื อง
ระดับ ปวส.
นายชุติวตั ร
อุ่นละม้าย
ระดับ ปวส.
๙. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้างโฮมเพจ
( Macromedia Dreamweaver ๘)
นายภัทรพล
นาคมงคล
ระดับ ปวช.
๑๐. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
CS๒
นางสาวรัตนา
บุระตะ
ระดับ ปวส.
๑๑. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชาการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ๘
นางสาวธัญญารัตน์
มนุษย์จนั ทร์ ระดับ ปวช.
นางสาวกนกวรรณ
อร่ ามเรื อง
ระดับ ปวช.
๑๒. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทอง การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง
นางสาวฉัฑริ กา
ผมอุดทา
ระดับ ปวช.
๑๓. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้าง
โฮมเพจ ( Macromedia Dreamweaver ๘)
นายมนตรี
การชัยศรี
ระดับ ปวช.
๑๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชาเขียนโปรแกรมสําเร็ จรู ป (Microsoft
Visual Basic ๖.๐)
นายสมัทชา
หงษ์นอ้ ย
ระดับ ปวส.
๑๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุม
เครื่ องคอมพิวเตอร์

๑๔
นายสิ ทธิ โชค
ธนสารวิวฒั น์ ระดับ ปวส.
๑๖. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
CS๒
นางสาวสรัญญา
เส็นตีระ
ระดับ ปวส.
๑๗.การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชาเทคนิ คการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
นางสาวสุ วดี
เหลี่ยมวิเศษ ระดับ ปวช.
นางสาวศิริกานดา
ชัยสิ ทธิ์
ระดับ ปวช.
นางสาวเมขลา
สง่าโฉม
ระดับ ปวช.
นางสาวรพีพรรณ
นัยจิตร
ระดับ ปวช.
๑๘. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
นางสาววิลาสิ นี
เจนเขา
ระดับ ปวช.
นางสาวกมลชนก
แจ่มใส
ระดับ ปวส.
นางสาวสายสุ รีย ์
ลิ่วโรจน์สกุล ระดับ ปวส.
นางสาวนารี
คําวัน
ระดับ ปวส.
นางสาวพิมพ์ใจ
ประทุมนาค ระดับ ปวส.
นางสาวละมัย
แสงเหลา
ระดับ ปวส.
๑๙. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน การประกวดรําวงมาตรฐาน
นายนิทศั น์
หลาวเพ็ชร์
ระดับ ปวช.
นายอิทธิ ฤทธิ์
ชอบมี
ระดับ ปวช.
นางสาววัลยา
วงษ์พรหม
ระดับ ปวช.
นางสาวอริ สรา
หอมจันทร์
ระดับ ปวช.
๒๐. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน การประกวดสิ่ งประดิษฐ์
นางสาวพิมพ์ชนก
สิ งห์แก้ว
ระดับ ปวช.
นายนัฐสิ ทธิ์
ปลัง่ ชื่น
ระดับ ปวช.
นายสุ ชาติ
ทับศัพท์
ระดับ ปวส.
นางสาวศิรประภา
บุญประเสริ ฐ ระดับ ปวส.
นายราเชนทร์
รุ่ งถิ่น
ระดับ ปวส.
๒๑. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง วิชาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสร้าง
โฮมเพจ ( Macromedia Dreamweaver ๘)
นางสาวนํ้าฝน
โภคาศรี
ระดับ ปวช.
๒๒. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง วิชาการสร้างเว็บเพจ (WEB PAGE)

๑๕
นางสาวรัฏฐภรณ์
เหล็กไหล
ระดับ ปวส.
๒๓. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง วิชาการใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop CS๒
นางสาวภิรมย์รัตน์
ภิรมย์รื่น
ระดับ ปวส.
๒๔. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง วิชาการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ๘
นายสุ ธารักษ์
มงคลสระ
ระดับ ปวช.
นางสาวใหม่
พงษ์สุข
ระดับ ปวส.
๒๕. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง เกมส์การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
นางสาวปั ทมา
ขอพึ่ง
ระดับ ปวส.
นางสาววรรณิ ศา
มาจัตุรัส
ระดับ ปวส.
นางสาวสุ จิตตรา
ประกอบผล ระดับ ปวส.
นางสาวมาริ สา
ชูวงษ์
ระดับ ปวส.
นางสาวอรวรรณ
จําเนียรสุ ข
ระดับ ปวส.
๒๖. การแข่งขันทักษะวิชาชีพเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง งานผลิตจากเครื่ องคอมพิวเตอร์
นายณัฐวุฒิ
รอดพันธุ์
ระดับ ปวช.
นายธนเดช
มูลทา
ระดับ ปวช.
นางสาวพรพิมล
สัญมนต์
ระดับ ปวส.

บทที่ ๒
สภาพการดําเนินการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑. สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การวางแผนปฏิบัติการประจําปี ของสถานศึกษา
๑.๑.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
จัดประชุมคณะกรรมการผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อจะดําเนินการในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๒ โดยการออกคําสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๒ การจัดโครงสร้างการบริ หารงานโรงเรี ยน และ
คําสั่งที่ ๒๑/๒๕๕๒ แต่งตั้งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนปฏิบตั ิหน้าที่ประจําฝ่ าย/แผนก และทําหนังสื อเวียน พร้อมทั้ง
จัดประชุมบุคลากรทุกท่านในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการงาน/โครงการ ประจําปี ๒๕๕๒ โดยแยกเป็ นฝ่ าย ๆ
หลังจากนั้นทางศูนย์แผนและพัฒนาได้รวบรวมและจัดทําให้เป็ นรู ปเล่ม และเสนอให้ผูบ้ ริ หารพิจารณา
ตามลํา ดับขั้น ศูนย์แผนและพัฒนาจะนําแผนปฏิ บ ตั ิก ารประจํา ปี และปฏิ ทินการปฏิ บ ตั ิง าน ให้ทุก ฝ่ าย
เพื่อให้ทุกฝ่ ายดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒ ต่อไป
๑.๑.๒ แผนปฏิบัติการประจําปี
ตารางที่ ๘ แผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่โรงเรี ยนใช้จริ ง
ระยะเวลา
เป้าหมาย
แผน/งาน/
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
(จะทําอะไร
โครงการ/กิจกรรม
จํานวนครั้ง วัน คน) ระหว่ าง วัน เดือน ปี
ประกันคุณภาพ บุคลกรทั้งโรงเรี ยน ตลอดปี การศึกษา ๑๔,๐๐๔
นายอัครพล พูลสวัสดิ์
โครงการจัดทํา บริ การซ่อม
โครงการวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ให้กบั
ตลอดปี การศึกษา
๔,๕๐๐ นายขวัญชัย พัชนะพานิช
บุคลากรทั้งภายนอก
(ซ่อม
คอมพิวเตอร์ ) และภายในโรงเรี ยน
โครงการอบรม นักเรี ยนและ
เพิ่มพูนความรู ้แก่ บุคลากรทั้งภายใน
ตลอดปี การศึกษา ๑๑๓,๔๐๐ นายขวัญชัย พัชนะพานิช
นักเรี ยนบุคลากร และภายนอกที่
ภายในและภายนอก สนใจอบรม
โครงการการเรี ยน ให้นกั เรี ยนได้เรี ยน
ตลอดปี การศึกษา ๒,๐๐๐,๐๐๐ นายขวัญชัย พัชนะพานิช
ภาษากับเจ้าของ ภาษาอังกฤษกับ
ภาษา
เจ้าของภาษา

๑๗
แผน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(จะทําอะไร
จํานวนครั้ง วัน คน)
โครงการห้องสวย ครู ที่ปรึ กษาและ
ด้วยมือเรา
นักเรี ยนทุกระดับชั้น
โครงการ ๑๐๘ สร้างอาชีพให้กบั
อาชีพ
นักเรี ยนและ
บุคคลภายนอก
โรงเรี ยน
โครงการวิจยั สาเหตุ นักเรี ยนที่ออก
นักเรี ยนออก
ระหว่างเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
โครงการพัฒนา อบรมบุคลากรทุก
คุณภาพชีวติ
เดือนโดยผูร้ ับ
บุคลากร
ใบอนุญาตเรื่ อง
คุณธรรม จริ ยธรรม
และความเสี ยสละ
และการเข้าค่าย
พุทธธรรม
โครงการเข้าค่าย ให้นกั ศึกษาระดับ
พุทธธรรม
ปวช. ๒ ทุกคน ไป
เข้าค่ายฝึ กปฏิบตั ิ
ธรรม
โครงการประกวด ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่ม
มารยาทไทย
มาประกวดมารยาท
ไทย
โครงการภูมิปัญญา ฝึ กอาชีพให้กบั
ท้องถิ่น (นวดแผน นักเรี ยนที่สนใจ
ไทย)

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
ระหว่ าง วัน เดือน ปี
ตลอดปี การศึกษา ๒,๗๐๐ นางสาวปรี ยาพร บุญศรี
นางสาวสิ ริมนต์ พวงบุปผา

ตลอดปี การศึกษา

๓,๐๙๐

นางบังอร พูลสมบัติ

ตลอดปี การศึกษา

๗๐

นางบังอร พูลสมบัติ

ตลอดปี การศึกษา

๕๖,๐๐๐

นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์

๓ วัน ๒ คืน

๒๐,๐๐๐

นางสุ ชาดา ธรรมนิยม

๒ สัปดาห์

๒,๐๐๐

นางสุ ชาดา ธรรมนิยม

ตลอดปี การศึกษา

๕,๐๐๐

นางสุ ชาดา ธรรมนิยม

๑๘
การนําแผนไปสู่ การปฏิบัติ
ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติการประจําปี ไปปฏิบัติจริง
แผนการปฏิ บ ตั ิ ง านประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๒ โรงเรี ย นกํา หนดให้บุ คลากรทุ ก คนร่ วมกัน
ประชุมจัดทําแผนงานและโครงการประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อพิจารณาแล้วทางศูนย์แผนและพัฒนาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อนําไปใช้ หลังจากนั้นให้ทุก
ฝ่ ายเพื่ อใช้ใ นการปฏิ บตั ิ ตามปฏิ ทินปฏิ บตั ิ การ โดยทุก ครั้ งที่ จะจัดกิ จกรรม หรื อโครงการ ให้ท าํ บันทึ ก
ข้อความขออนุญาตถึงผูอ้ าํ นวยการ และนําเรื่ องเข้าที่ประชุมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และแจ้งให้บุคลากรทราบโดย
การออกคําสั่ง และดําเนินการตามกิจกรรม หรื อโครงการ
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
การดําเนินงานทุกงาน/โครงการเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒ คิดเป็ น ๑๐๐ %
การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
วิธีการตรวจสอบ ติดตาม
ทางศูนย์แผนและพัฒนา กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี และนําเรื่ องเสนอที่ประชุมอนุ กรรมการศูนย์แผนและพัฒนาเดือนละ ๒ ครั้ง โดยมี
การประเมิ น การปฏิ บตั ิ ง าน/โครงการ เมื่ องาน/โครงการสิ้ นสุ ด และมี การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน/
โครงการประจําปี ของฝ่ ายประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒
ผลการตรวจสอบ ติดตาม
งาน/โครงการทุ กกิ จกรรมเป็ นไปด้วยดี บุ ค ลากรทุก คนให้ความร่ วมมื อกันในการทํา งานทุ ก
กิจกรรม
ข้ อเสนอแนะ
งาน/โครงการที่จดั ทําควรนํานักศึกษามาช่วยเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนทํางานให้เป็ นพร้อมกับการให้
ความรู ้ทางด้านวิชาการ
๑.๔ การพัฒนาปรับปรุ งงาน
ก่อนที่จะทําแผนปฏิ บตั ิ การประจําปี ต่อไป ควรมีการสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่ผ่านมา
และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด พร้อมทั้งนําผลการประเมินทุกงาน/โครงการ มาปรับใช้ในปี ต่อไป
๒. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ประกอบด้ วย
๗ มาตรฐาน ๔๔ ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑๓)
มาตรฐานที่ ๒ หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ๑๕ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ - ๒๘)
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙ – ๓๓)
มาตรฐานที่ ๔ การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓๔- ๓๕)
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจยั ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓๖ - ๓๙)
มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔๐- ๔๒)
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔๓- ๔๔)

๑๙
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ

๒๕๕ ๑๐๕

๔๑.๑๗

๒๗๐

๑๑๓

๔๑.๘๕

ปรับปรุง

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

ปรับปรุง

๒๗๐

๙๙

๓๖.๖๖

ดี

ผลการประเมิน

ปรับปรุ ง

๔๔ ๓๓ ๗๕.๐๐
๔๔ ๑๓ ๒๙.๕๔
๑๘๒ ๕๓ ๒๙.๑๒

คิดเป็ นร้ อยละ

ดี

ผ่านเกณฑ์

๘๗.๑๗
๓๑.๕๗
๓๔.๗๑

ลงทะเบียน

๓๔
๑๒
๖๗

รวมทุกชั้นปี
ผลการประเมิน

๓๙
๓๘
๑๙๓

ชั้นปี ที่ ๓
คิดเป็ นร้ อยละ

๗๑.๘๘ พอใช้
๒๓.๐๗ ปรับปรุ ง
๓๙.๖๗ ปรับปรุ ง

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

รวม ปวช.

๒๓
๙
๗๓

คิดเป็ นร้ อยละ

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

๓๒
๓๙
๑๘๔

ผ่านเกณฑ์

การบัญชี
การขาย

ลงทะเบียน

พณิ ชยการ

สาขางาน
ผ่านเกณฑ์

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

สาขาวิชา

ลงทะเบียน

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๒
ผลการประเมิน

ชั้นปี ที่ ๑

จํานวนผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์

ตารางที่ ๙

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละชั้นปี
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนที่กาํ หนดตามชั้นปี

ลงทะเบียน

ข้ อกําหนดที่ ๑
ข้ อกําหนด ๑.๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑
คําอธิบาย

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

๑๑๕ ๙๐ ๗๘.๒๖
๑๒๑ ๓๔ ๒๘.๐๙
๕๕๙ ๑๙๓ ๓๔.๕๒

ดี

ปรับปรุง

๗๙๕ ๓๑๗ ๓๙.๘๗

ปรับปรุง

ปรับปรุ ง

๒๐

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง)

๓๘๖

๒๘.๕๗
๒๘.๙๔
๔๓.๐๕
๓๖.๖๔
๑๕๓ ๓๙.๖๔

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

๑๐๐.๐๐

ดี

๕๐.๐๐ ปรับปรุ ง
๖๘.๕๒ พอใช้
๖๙.๐๑ พอใช้
๔๗.๕๑ ปรับปรุ ง

หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพมากกว่า ร้อยละ ๗๔
หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพร้อยละ ๖๐ - ๗๔
หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

คะแนนเฉลีย่ ผ่ านเกณฑ์ พ้นสภาพตามระเบียบ ศธ. ว่าด้ วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ปวช.๑ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า ๑.๕๐
ปวส.๑ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า ๑.๗๕
ปวช.๒ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า ๑.๗๕
ปวส.๒ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
ปวช.๓ คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่านเกณฑ์

ลงทะเบียน

รวมทุกชั้นปี
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ชั้ นปี ที่ ๓
ผ่านเกณฑ์

๘
๖
๓๕
๔๙
๑๖๒

ลงทะเบียน

๘
๑๒
๕๑
๗๑
๓๔๑

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

๖
๑๑
๓๑
๔๘

คิดเป็ นร้ อยละ

๒๑
๓๘
๗๒
๑๓๑

ผ่านเกณฑ์

การบัญชี
การตลาด

สาขา
งาน

ชั้นปี ที่ ๒
ลงทะเบียน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

ผ่านเกณฑ์

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ลงทะเบียน

ชั้นปี ที่ ๑

จํานวนผู้เรี ยน
ผลการประเมิน

ตารางที่ ๙ (ต่อ)

๒๙ ๑๔ ๔๘.๒๘ พอใช้
๕๐ ๑๗ ๓๔.๐๐ ปรับปรุ ง
๑๒๓ ๖๖ ๕๓๖๐ ปรับปรุ ง
๒๐๒ ๙๗ ๔๘๐๒ ปรับปรุ ง
๙๙๗ ๔๑๔ ๔๑.๕๒ ปรับปรุ ง

๒๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒
คําอธิบาย

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนร◌ู ◌้
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ การเทียบโอนความรู้ หรื อประสบการณ์วิชาชีพ ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบเทียบโอนความรู ้หรื อประสบการณ์วิชาชี พ
ของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เมื่อเทียบกับผูย้ นื่ คําร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

หมายเหตุ โรงเรี ยนบริหารธุรกิจอยุธยา ไม่ ได้ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์วชิ าชีพ

๒๒
ข้ อกําหนดที๑่ .๒ ความรู ้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่จดั ทําผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงานและ/หรื อโครงการวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ หรื อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่แสดงถึ งการคิดอย่างมีเหตุผล ทํางาน และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้
ตัวเลข เช่น การอ่านและการแปลความหมายของแผนภูมิ ข้อมูล สถิติต่างๆตามหลักสู ตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี เป็ นต้น
ตารางที่ ๑๐ จํานวนและร้อยละผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ในปี การศึกษา ๒๕๕๐

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม ปวช.

ผลการประเมิน

๑๐๐

ดี ๗๗๕ ๗๓๘ ๙๕.๒๒ ดี

ผ่ านเกณฑ์

๒๕๕ ๒๒๔ ๘๗.๘๔ ดี ๒๗๐ ๒๕๘ ๙๕.๕๖ ดี ๒๕๖ ๒๕๖

ลงทะเบียน

ดี ๑๑๕ ๑๑๓ ๙๘.๒๖ ดี
ดี ๑๒๑ ๑๑๐ ๙๐.๙๑ ดี
ดี ๕๓๙ ๕๑๕ ๙๕.๕๔ ดี

ลงทะเบียน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คิดเป็ นร้ อยละ

๓๑ ๙๖.๘๘ ดี ๓๙ ๓๘ ๙๗.๔๔ ดี ๔๔ ๔๔
๓๓ ๘๔.๖๒ ดี ๓๘ ๓๓ ๘๖.๘๔ ดี ๔๔ ๔๔
๑๖๐ ๘๖.๙๖ ดี ๑๘๗ ๑๘๗ ๑๐๐ ดี ๑๖๘ ๑๖๘

ผ่ านเกณฑ์

๓๒
๓๙
๑๘๔

ลงทะเบียน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

คิดเป็ นร้ อยละ

การบัญชี
การขาย

รวมทุกชั้นปี

ผ่ านเกณฑ์

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ

สาขางาน

ชั้ นปี ที่ ๓

ผ่ านเกณฑ์

สาขาวิชา

ชั้นปี ที่ ๒

ลงทะเบียน

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๑

จํานวนผู้เรี ยน

๒๓

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง)

๒๑ ๑๐ ๔๗.๖๒
๓๘ ๒๐ ๕๒.๖๓
๗๒ ๕๓ ๗๓.๖๑
๑๓๑ ๘๓ ๖๓.๓๖
๓๘๖ ๓๐๗ ๗๙.๕๔

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

ดี
ดี
ดี

หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน มากกว่า ร้อยละ ๗๔
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน ร้อยละ ๖๐ - ๗๔
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๘
๘
๑๐๐ ดี
๒๙ ๑๘ ๖๒.๐๗
๑๒
๑๐ ๘๓.๓๓ ดี
๕๐ ๓๐ ๖๐.๐๐
๕๑ ๔๗ ๙๒.๑๖ ดี
๑๒๓ ๑๐๐ ๘๑.๓๐
๗๑
๖๕ ๙๑.๕๕ ดี
๒๐๒ ๑๔๘ ๗๓.๒๗
๓๔๑ ๓๒๓ ๙๔.๗๓ ดี ๒๕๖ ๒๕๖ ๙๔.๘๑ ดี ๙๗๗ ๘๘๖ ๙๐.๖๙

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่านเกณฑ์

รวมทุกชั้นปี
ลงทะเบียน

คิดเป็ นร้ อยละ
ผลการประเมิน

ชั้ นปี ที่ ๓
ผ่านเกณฑ์

ลงทะเบียน

ผ่านเกณฑ์

ลงทะเบียน

ชั้นปี ที่ ๒
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขา
งาน

ผ่านเกณฑ์

สาขาวิชา

ลงทะเบียน

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๑

จํานวนผู้เรี ยน
คิดเป็ นร้ อยละ
ผลการประเมิน

ตารางที่ ๑๐ (ต่อ)

พอใช้
พอใช้

ดี
พอใช้

ดี

๒๔
ข้ อกําหนดที่ ๑.๓ ทักษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
คําอธิ บาย
ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการพัฒนา จนมีทกั ษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามหลักสู ตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน จําแนกตามชั้นปี
ตารางที่ ๑๑ จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จํานวนผู้เรี ยน

ผลการประเมิน

๓๒ ๗๒.๗๓

ปรับปรุ ง

๓๘

๑๐

๒๖.๓๒

ปรับปรุ ง

๔๔

๑๘๔ ๔๔ ๒๓.๙๒

ปรับปรุ ง

๑๙๓

๗๗

๓๙.๙๐

๒๕๕ ๖๔

ปรับปรุ ง

๒๗๐ ๑๒๑ ๔๔.๘๑

๒๕.๑๐

คิดเป็ นร้ อยละ

๔๔

๗.๗๐

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ดี

๓

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทั้งหมด

๗๖.๙๒

รวมทุกชั้นปี
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

๓๔

๑๗ ๕๓.๑๓

ดี

๑๑๕

๘๓

๗๒.๑๗

พอใช้

๒๐.๔๕

ปรับปรุ ง

๑๒๑

๒๒

๑๘.๑๘

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

๑๘๒ ๔๔ ๒๔.๑๘

ปรับปรุ ง

๕๕๙ ๑๖๕ ๒๙.๕๒

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

๒๗๐ ๘๕

ปรับปรุ ง

๗๙๕ ๒๗๐

ปรับปรุ ง

๙

คิดเป็ นร้ อยละ

คิดเป็ นร้ อยละ

๓๙

คิดเป็ นร้ อยละ

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

รวม ปวช.

ปรับปรุ ง

การบัญชี ๓๒
การขาย ๓๙
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชั้ นปี ที่ ๓

ผู้เรียนทั้งหมด

พณิ ชยการ

สาขา
งาน

ชั้นปี ที่ ๒
ผลการประเมิน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

ชั้นปี ที่ ๑

๓๑.๔๘

๓๓.๙๖

๒๕
ตารางที่ ๑๑ (ต่อ)
จํานวนผู้เรี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง)

๑๐ ๒๖.๓๒

ปรับปรุ ง

๓๘

๑๐

๗๒

๑๙

๒๖.๓๙

ปรับปรุ ง

๗๒

๑๙

๒๖.๓๙

ปรับปรุ ง

๑๓๑

๓๕ ๒๖.๗๒

ปรับปรุ ง

๑๓๑

๓๕

๒๖.๗๒

ปรับปรุ ง

๓๘๖

๙๙

ปรับปรุ ง

๙๒๖

๓๐๕

๓๒.๙๔

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

๒๗๐ ๘๕

หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มากกว่า ร้อยละ ๗๔
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๖๐ - ๗๔
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๓๑.๔๘

ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน

๓๘

๒๘.๕
๘
๒๖.๓๒

คิดเป็ นร้ อยละ

๖

๒๗๐ ๑๒๑ ๔๔.๘๑

ผลการประเมิน

๒๑

คิดเป็ นร้ อยละ

ปรับปรุ ง

ผู้เรียนทั้งหมด
ทักษะไทยต่ างประเทศ

๒๘.๕๘

๒๕.๖๕

ผลการประเมิน

๖

คิดเป็ นร้ อยละ

๒๑

ผู้เรียนทั้งหมด
ทักษะไทยต่ างประเทศ

ทักษะไทยต่ างประเทศ

การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช.และ ปวส.

รวมทุกชั้นปี
ผู้เรียนทั้งหมด

การบัญชี

สาขา
งาน

ชั้ นปี ที่ ๓

ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด
ทักษะไทยต่ างประเทศ

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๒

คิดเป็ นร้ อยละ

ชั้นปี ที่ ๑

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

๒๖
ข้ อกําหนดที่ ๑.๔ ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕ ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่สามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซี เอ็นซี การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสู ตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
จําแนกตามชั้นปี
ตารางที่ ๑๒ จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้ จําแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จํานวนผู้เรี ยน

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทีน่ ําความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทีน่ ําความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

๔๔

๓๒

๗๒.๗๓

พอใช้

๑๑๕

๙๗

๘๔.๓๕

ดี

๗๘.๙๕ ดี

๔๔

๑๔

๓๑.๘๒

ปรับปรุ ง

๑๒๑

๖๘

๕๖.๒

ดี

๗๗.๒

ดี ๑๘๒ ๑๕๖

๘๕.๗๑

ดี

๕๕๙ ๔๑๙

๗๔.๙๖

ดี

๒๗๐ ๒๑๘ ๘๐.๗๔

ดี ๒๗๐ ๒๐๒

๗๔.๘๑

ดี

๗๙๕ ๕๘๔ ๗๓.๔๖

ผู้เรียนทีน่ ําความรู้ ไปใช้

รวม ปวช.

รวมทุกชั้นปี

ดี

ผู้เรียนทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชั้ นปี ที่ ๓

๑๐๐

ผลการประเมิน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ การบัญชี
การขาย

๓๒

๒๖ ๘๑.๒๕

ดี

๓๙

๓๙

๓๙

๒๔ ๖๑.๕๔

พอใช้

๓๘

๓๐

๑๘๔ ๑๑๔ ๖๑.๙๖

พอใช้

๑๙๓ ๑๔๙

๒๕๕ ๑๖๔ ๖๔.๓๑

พอใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

ผู้เรียนทีน่ ําความรู้ ไปใช้

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๒
คิดเป็ นร้ อยละ

ชั้นปี ที่ ๑

พอใช้

๒๗
ตารางที่ ๑๒ (ต่อ)
จํานวนผู้เรี ยน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนที่นําความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

๘

๑๐๐

ดี

๒๙

๑๖

๕๕.๑๗

ปรับปรุ ง

๓๘

๑๗

๔๔.๗๔

ปรับปรุ ง

๑๒

๑๐

๘๓.๓๓ ดี

๕๐

๒๗

๕๔.๐๐

ปรับปรุ ง

๗๒

๕๔

๗๕

ดี

๕๑

๔๓

๘๔.๓๑ ดี

๑๒ ๙๗ ๗๘.๘๖
๓
๒๐๒ ๑๔๐ ๖๙.๓๑

ผลการประเมิน

๘

คิดเป็ นร้ อยละ

ปรับปรุ ง

ผู้เรียนที่นําความรู้ ไปใช้

๓๘.๑

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนที่นําความรู้ ไปใช้

๘

รวมทุกชั้นปี

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

๒๑

ชั้ นปี ที่ ๓

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขา
งาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรียนที่นําความรู้ ไปใช้

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๒

ผู้เรียนทั้งหมด

ชั้นปี ที่ ๑

รวม ปวส.
๑๓๑ ๗๙ ๖๐.๓๑ พอใช้ ๗๑ ๖๑ ๘๕.๙๒ ดี
รวม ปวช.และ ปวส.
๓๘๖ ๒๔๓ ๖๒.๙๖ พอใช้ ๓๔๑ ๒๗๙ ๘๑.๘๑ ดี ๒๗๐ ๒๐๒ ๗๔.๘๑ ดี ๙๙๗ ๗๒๔ ๗๒.๖๒
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาํ ความรู ้ไปใช้ มากกว่า ร้อยละ ๗๔
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาํ ความรู ้ไปใช้ ร้อยละ ๖๐ - ๗๔
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาํ ความรู ้ไปใช้ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ดี
พอใช้
พอใช้

๒๘
ข้ อกําหนดที่ ๑.๕ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั ความซื่ อสัตย์ ความเมตตากรุ ณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม
การหลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่ งเสพติด เป็ นต้น มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตามหลักสู ตร ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน จําแนกตามชั้นปี
ตารางที่ ๑๓ จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จําแนกตาม
หลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จํานวนผู้เรี ยน

๑๐๐

ดี
ดี
ดี
ดี

๑๑๕

๑๑๕

๑๐๐

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้ าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ดี ๔๔ ๔๔ ๑๐๐
ดี ๔๔ ๔๔ ๑๐๐
ดี ๑๘๒ ๑๗๗ ๙๗.๒๖
ดี ๒๗๐ ๒๖๕ ๙๘.๑๕

คิดเป็ นร้ อยละ

รวม ปวช.

๓๒

รวมทุกชั้นปี
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้ าน*

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดี ๓๙ ๓๙ ๑๐๐
๓๙ ๓๕ ๘๙.๗๕ ดี ๓๘ ๓๖ ๙๔.๗๔
๑๘๔ ๑๘๔ ๑๐๐
ดี ๑๙๓ ๑๙๒ ๙๙.๔๘
๒๕๕ ๒๕๑ ๙๘.๔๓ ดี ๒๖๘ ๒๖๗ ๙๙.๖๒
๓๒

ชั้ นปี ที่ ๓
ผู้เรียนทั้งหมด

การบัญชี
การขาย

ชั้ นปี ที่ ๒

ผลการประเมิน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้ าน*

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

ชั้นปี ที่ ๑

ดี
๑๒๑ ๑๑๕ ๙๕.๐๕ ดี
๕๕๙ ๕๕๓ ๙๘.๙๓ ดี
๗๙๕ ๗๘๓ ๙๘.๔๙ ดี

๒๙
ตารางที่ ๑๓ (ต่อ)
จํานวนผู้เรี ยน

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ การบัญชี
การตลาด

๘
๑๐๐
๒๙ ๒๙
๑๐๐
ดี ๘
ดี
๕๐
๕๐
๑๐๐
๓๘ ๓๘
๑๐๐
ดี ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ ดี
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๑๒๓ ๑๑๗ ๙๕.๑๓
๗๒ ๗๒
๑๐๐
ดี ๕๑ ๔๕ ๘๘.๒๓ ดี
๘๖ ๘๖
๑๐๐
๒๐๒ ๑๙๖ ๙๗.๐๓
ดี ๗๑ ๖๕ ๙๑.๕๕ ดี
รวม ปวส.
๓๔๑ ๓๔๑
๑๐๐
รวม ปวช.และ ปวส.
ดี ๓๓๙ ๓๓๒ ๙๗.๙๔ ดี ๒๗๐ ๒๖๕ ๙๘.๑๕ ดี ๙๙๗ ๙๗๙ ๙๘.๒๐
* ผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรม ๓ ด้าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรม ๑) มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ๒) มีมนุษยสัมพันธ์ ๓) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มากกว่า ร้อยละ ๗๔
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร้อยละ ๖๐ - ๗๔
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้ าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

รวมทุกชั้นปี
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้ าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

ชั้ นปี ที่ ๓
ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

๑๐๐

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้ าน*

๒๑

ผู้เรียนทั้งหมด

๒๑

ชั้นปี ที่ ๒
ผลการประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม๓ด้ าน*

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

ชั้นปี ที่ ๑

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๓๐
ข้ อกําหนดที่ ๑.๖ ความรู ้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสู ตรสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๗ ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.๓ เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา
คําอธิบาย
สาขาวิชา สาขางาน
ตารางที่ ๑๔ จํานวนและร้อยละของผูส้ ําเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.๓ เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

พณิ ชยการ

รวม ปวช.

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

๓๗
๓๖
๒๑๙
๒๙๒

๓๓
๑๓
๕๓
๙๙

๘๙.๑๘
ดี
๓๖.๑๑ ปรับปรุ ง
๒๔.๒๐ ปรับปรุ ง
๓๓.๙๐ ปรับปรุ ง

หมายเหตุ จํานวนผูส้ าํ เร็ จ ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๒
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

ผลการ
ประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

สํ าเร็จ
การศึกษา

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

แรกเข้ า

จํานวนผู้เรียน

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา มากกว่าร้อยละ ๗๔
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา ร้อยละ ๖๐-๗๔
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๓๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๘
คําอธิบาย
ตารางที่ ๑๕

ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.๒ เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน
จํานวนและร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.๒ เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม ปวส.

ผลการ
ประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

สํ าเร็จ
การศึกษา

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

แรกเข้ า

จํานวนผู้เรียน

๑๔
๑๙
๘๓
๑๑๖

๘
๗
๓๕
๕๐

๕๗.๔๐
๓๖.๘๔
๔๒.๑๗
๔๓.๑๐

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุง

หมายเหตุ จํานวนผูส้ าํ เร็ จ ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๒
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา มากกว่าร้อยละ ๗๔
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา ร้อยละ ๖๐-๗๔
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๓๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๙
1

คําอธิบาย
1

ตารางที่ ๑๖

หลักสู ตร/

ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จากจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
จํานวนและร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1

สาขาวิชา

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ

รวม ปวช.

สาขางาน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน
ผ่านเกณฑ์
จํานวน
ผล
ผู้สําเร็จ
เข้ า
คิดเป็ น การ
การศึกษา
จํานวน
สอบ
ร้ อยละ ประเมิน
๓๓
๑๓
๕๓
๙๙

๓๓
๑๓
๕๓
๙๙

๓๓
๑๓
๕๓
๙๙

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

หมายเหตุ จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๑
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ ๗๔
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๖๐ - ๗๔
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ น้อยกว่าร้อยละ๖๐

ดี
ดี
ดี
ดี

๓๓
ตัวบ่ งชี้ ที่ ๑๐

ร้อยละของผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
ผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพจากจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน
ตารางที่ ๑๗ จํานวนและร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

หลักสู ตร/

สาขาวิชา

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ

รวม ปวส.

สาขางาน

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน
ผ่านเกณฑ์
จํานวน
ผล
ผู้สําเร็จ
เข้ า
การ
คิดเป็ น
การศึกษา
จํานวน
สอบ
ร้ อยละ ประเมิน
๘
๗
๓๕
๕๐

๘
๗
๓๕
๕๐

๘
๗
๓๕
๕๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

หมายเหตุ จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๒
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ ๗๔
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๖๐ - ๗๔
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ น้อยกว่าร้อยละ๖๐

ดี
ดี
ดี
ดี

๓๔
ข้ อกําหนดที่ ๑.๗ ความรู ้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๑ ร้อยละของผูส้ ําเร็ จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชี พอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
ผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตร ปวช. ปวส. ในปี การศึกษาที่ผ่านมา ที่ได้งานทําในสถาน
คําอธิบาย
ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชี พอิสระ และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี ตาม
ประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน
ตารางที่ ๑๘ จํ า นวนและร้ อ ยละของผู ้ สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปวช. และ ปวส. ที่ ไ ด้ ง านทํา
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
1

ประกอบอาชีพอิสระ

ศึกษาต่อ

รวม

ร้ อยละ

ผลการประเมิน

๑๖

๔๑.๐๓

๓

๒

๑๘

๒๓

๕๘.๙๗

พอใช้

การขาย

๓๘

๑๗

๔๔.๗๔

๘

๑

๑๒

๒๑

๕๕.๒๖ พอใช้

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

๕๖

๑๘

๓๒.๑๔

๙

๕

๒๔

๓๘

๖๗.๘๖

๑๓๓

๕๑

๓๘.๓๕

๘

๑๐

๕๔

๘๒

๖๑.๖๕

บริ หารธุ รกิจ การบัญชี

๒๐

๗

๓๕.๐๐

๐

๐

๑๓

๑๓

๖๕.๐๐

การตลาด

๒๘
๓๘

๑๓
๑๕

๔๒.๔๓
๓๙.๔๗

๔
๕

๒
๐

๙
๑๘

๑๕
๒๓

๕๓.๕๗
พอใช้
๖๐.๕๓

๘๖

๓๕

๔๐.๗๐

๙

๒

๔๐

๕๑

๕๙.๓๐

๒๑๙

๘๖

๓๙.๒๗

๒๗

๑๒

๙๔

๑๓๓

๖๐.๗๓

สาขางาน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ การบัญชี

รวม ปวช.

ร้ อยละ

๓๙

สาขาวิชา

จํานวน

ได้ งานทํา

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

จํานวน
ผู้สําเร็จ
การ
ศึกษา

จํานวนได้ งานทํา ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่ อ

ติดตามไม่ ได้

ปวส.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

หมายเหตุ ข้อมูลนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๑
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
มากกว่าร้อยละ ๕๙
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ร้อยละ ๕๐-๕๙
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๓๕
ข้ อกําหนดที่ ๑.๘ คุณลักษณะของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผูส้ ําเร็ จ
การศึกษา
คําอธิบาย
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ หาร เจ้าของสถานประกอบการ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อพฤติกรรมของผูส้ าํ เร็ จ
1

การศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ ๑) ความรู ้
ความสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ๒) ความรู ้ความสามรถพื้นฐานที่จาํ เป็ นในการทํางาน เช่น การ
เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การตัดสิ นใจ ความตระหนักในการปฏิบตั ิตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ทักษะใน
การสื่ อสาร ทักษะในการจัดการและการทํางานเป็ นทีมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปั ญหา ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ความรู ้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น ๓) คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ความมีวนิ ยั ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุ ณา ความขยัน อดทน ความเสี ยสละ การตรงต่อ
เวลา การอุทิศตนในการทํางานที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสิ ทธิ ผลในการทํางานของผูส้ าํ เร็ จการศึ กษาที่ ทาํ งานในสถาน
ประกอบการ หรื อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานที่มีต่อ
การทํางานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและ
สิ่ งเสพติด เป็ นต้น

ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๓.ด้ านบุคลิกภาพ เจต
คติในวิชาชี พ

หลักสู ตร

๒.ด้ านความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของผูป้ ระกอบการ หน่ ว ยงานที่ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาออกไปทํา งาน
ในระดับ ปวช., ปวส.
ระดับความพึงพอใจ
๑.ด้ านความรู้ วชิ าชี พ

ตารางที่ ๑๙

๔.๒๒ ๔.๕๖ ๔.๖๓
๔.๕๗ ๔.๘๓ ๔.๔๒
๔.๔๐ ๔.๗๐ ๔.๕๓

เฉลีย่ โดยรวม

๔.๔๗
๔.๖๑
๔.๕๔

ผลการประเมิน

ดี
ดี
ดี

หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาออกไปทํางาน อยูร่ ะหว่าง ๔.๐๐-๕.๐๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาออกไปทํางาน อยูร่ ะหว่าง ๓.๕๐-๓.๙๙
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาออกไปทํางาน อยูร่ ะหว่าง ๑.๐๐-๓.๔๙

๓๖
ข้ อกําหนดที่ ๑.๙ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในการวางแผนธุ รกิจและมีรายได้ระหว่างเรี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๓ ร้อยละของผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนธุ รกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรี ยน
จํานวนผูเ้ รี ยนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุ รกิจ และมีรายได้ระหว่างเรี ยน
คําอธิบาย
ตารางที่ ๒๐ จํานวนและร้อยละของ ผูเ้ รี ยนที่สามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุ รกิจ และมีรายได้ระหว่างเรี ยน
1

1

1

จํานวนผู้เรี ยน
สามารถเขียนแผนธุรกิจ

๓๖

๘๑.๘๒

ดี

๔๔

๓๖ ๘๑.๘๒

๔๔

๑๘

๔๐.๙๑

ปรับปรุ ง

๔๔

๑๘

๑๘๒

๖๑

๓๓.๕๒

ปรับปรุ ง

๒๗๐ ๑๑๕

๕๒.๐๘

พอใช้

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

๔๔

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

รวม ปวช.

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ

สาขางาน

รวมทุกชั้นปี

สามารถเขียนแผนธุรกิจ

สาขาวิชา

ชั้ นปี ที่ ๓
ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๒

ผู้เรียนทั้งหมด
สามารถเขียนแผนธุรกิจ
คิดเป็ นร้ อยละ
ผลการประเมิน
ผู้เรียนทั้งหมด
สามารถเขียนแผนธุรกิจ
คิดเป็ นร้ อยละ
ผลการประเมิน

ชั้นปี ที่ ๑

ดี

๔๐.๙๑

ปรับปรุ ง

๑๘๒ ๖๑ ๓๓.๕๒

ปรับปรุ ง

๒๗๐

๑๑๕

๕๒.๐๘

พอใช้

๓๗
ตารางที่ ๒๐ (ต่อ)
จํานวนผู้เรี ยน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

สามารถเขียนแผนธุรกิจ

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

สาขางาน

รวมทุกชั้นปี

สามารถเขียนแผนธุรกิจ

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

ชั้ นปี ที่ ๓
ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ ๒

ผู้เรียนทั้งหมด
สามารถเขียนแผนธุรกิจ
คิดเป็ นร้ อยละ
ผลการประเมิน
ผู้เรียนทั้งหมด
สามารถเขียนแผนธุรกิจ
คิดเป็ นร้ อยละ
ผลการประเมิน

ชั้นปี ที่ ๑

๒๗๐

๑๑๕

๕๒.๐๘

พอใช้

๒๗๐

๑๑๕

๕๒.๐๘

พอใช้

การบัญชี

การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช.และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง มากกว่าร้อยละ ๖๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ร้อยละ ๕๐ - ๖๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
1

1

1

๓๘
มาตรฐานที่ ๒ หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อกําหนดที่ ๒ สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้ มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยอาชีวศีกษา
ข้ อกําหนดที่ ๒.๑ ร่ ว มมื อ กับ สถานประกอบการในการพัฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๔ ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรื อรายวิชา
หรื อปรับปรุ งแผนการเรี ยน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยดําเนิ นการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ มีการประเมิน
และปรับปรุ งหลักสู ตร แผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ ๒๑ ร้อยละของหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
จํานวน
สาขางาน
จํานวน
สาขางาน
ทีพ่ ฒ
ั นาตาม
ร้ อยละ
ผล
สาขาวิ
ช
า
ที
เ
่
ปิ
ด
หลั
ก
สู
ต
รฐาน
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
การประเมิน
สอน
สมรรถนะ
(๒) x ๑๐๐
(๑)
(๒)
(๑)
ปวช.
พาณิ ชยกรรม
๓
๓
๓
๑๐๐
ดี
1

1

รวม ปวช.

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)

ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง)

๓

๓

๓

๑๐๐

ดี

๓

๓

๓

๑๐๐

ดี

๓
๖

๓
๖

๓
๖

๑๐๐
๑๐๐

ดี
ดี

หมายถึง มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มี ที่มีคุณภาพ
คุณภาพ (โดยพิจารณาจาก ข้อ ๒.๑-๒.๔) มากกว่าร้อยละ๗๕ หรื อ
ปฏิบตั ิครบทั้ง ๔ ข้อ
หมายถึ ง มี ร ายวิ ช าที่ มีผ ลพัฒ นาตามหลักสู ต รฐานสมรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพ
(โดยพิจารณาจาก ข้อ ๒.๑-๒.๔) ร้อยละ ๖๐-๗๕หรื อปฏิบตั ิ เพียง
ข้อ ๒.๑-๒.๓ หรื อปฏิบตั ิเพียงข้อ ๒.๑-๒.๒
หมายถึง มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ที่มี คุณภาพ (โดย
พิจารณาจาก ข้อ ๒.๑-๒.๔) ตํ่าร้อยละ ๖๐ หรื อไม่ปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิ
ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว
1

๓๙
ข้ อกําหนดที่ ๒.๒จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๕ ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ผูส้ อนจัดทํา แผนการจัดการเรี ย นรู ้ แบบบูรณาการคุ ณธรรม
จริ ยธรรม หรื อ บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการจัด
กิจกรรม การใช้สื่อการสอนการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีการนิ เทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดย
ผูเ้ กี่ ยวข้อง และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นได้พฒั นาตนเองตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ
การดําเนินการ ๔ ข้ อ ให้ เกิดผลการปฏิบัติเพือ่ ให้ เกิดคุณภาพ
๑. ผ่านการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้จากฝ่ ายวิชาการ
๒. มีรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
๓. มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน
๔. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ตารางที่ ๒๒ จํานวนและร้ อยละของรายวิชาที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
จําแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน ในปี การศึกษา ๒๕๕๐
1

1

1

1

1

หลักสู ตร

จํานวนรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอน

ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

(๑)
๖๘
๖๐
๑๒๘

จํานวนวิชา
ทีด่ ําเนินการ
ครบทั้ง ๔ ข้ อ
(๒)
๖๘
๖๐
๑๒๘

*รายวิชาที่มีแผนบูรณาการต้องเป็ นรายวิชาที่ดาํ เนินการครบทั้ง ๔ ข้อแล้ว
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง มากกว่าร้อยละ ๗๕
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ร้อยละ ๖๐ -๗๕
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
1

1

1

ร้ อยละ
(๒) x ๑๐๐
(๑)
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผล
การประเมิน
ดี
ดี
ดี

๔๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๖
คําอธิ บาย

ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุ ณภาพการสอนของผูส้ อนในด้านต่างๆ เช่ น ความรู้
ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้ อหาและเทคนิ ควิธีสอน
การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็ นต้น
ความพึง พอใจของผูเ้ รี ย นต่ อคุ ณภาพการสอนของผูส้ อนในด้า นต่า งๆ เช่ น ความรู ้
ความสามารถในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิ ควิธีสอน
การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็ นต้น

1

1

ตารางที่ ๒๓

1

ปี การศึกษา

ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ โดยรวม

ผลการประเมิน

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รวมปี การศึกษา

๓.๙๘
๓.๙๓
๓.๙๖

พอใช้
พอใช้
พอใช้

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ๔.๐๐ - ๕.๐๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ๓.๕๐ - ๓.๙๙
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ๑.๐๐ - ๓.๔๙
1

1

1

๔๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๗
คําอธิบาย

ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม
งบประมาณที่ ส ถานศึ ก ษาจัด ซื้ อวัส ดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การเรี ยนในแต่ ล ะสาขา
ต่องบดําเนินการทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการเรี ยนต่องบดําเนินการ
ทั้งหมด จําแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
1

ตารางที่ ๒๔

หลักสู ตร/ ประเภท
วิชา

ปวช.
พาณิชยกรรม

สาขางาน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ ฯ

งบประมาณ
ดําเนินการ
ทั้งหมด
(บาท)

งบประมาณวัสดุ
ฝึ ก
ทั้งหมด
(บาท)

(๑)

(๒)

ร้ อยละของ
งบประมาณ
ด้ านวัสดุต่อ
งบประมาณ
ดําเนินการ
ทั้งหมด
(๒) x ๑๐๐
(๑)

๑,๘๘๒,๐๕๒.๗๘

๓๓๑,๕๘๑.๕๖

๑๗.๖๒

๑,๙๘๐,๒๔๖.๘๔

๓๔๘,๘๘๑.๔๗

๑๗.๖๒

๙,๑๔๘,๔๑๓.๐๘

๑,๖๑๑,๗๗๔.๗๔

๑๗.๖๒

๑๓,๐๑๐,๗๑๒.๗๐

๒,๒๙๒,๒๓๗.๗๗

๑๗.๖๒

๔๗๔,๖๐๔.๖๑

๘๓,๖๑๖.๒๒

๑๗.๖๒

๘๑๘,๒๘๓.๘๒
๒,๐๑๒,๙๗๘.๒๐

๑๔๔,๑๖๕.๙๐
๓๕๔,๖๔๘.๑๑

๑๗.๖๒
๑๗.๖๒

๓,๓๐๕,๘๖๖.๖๓

๕๘๒,๔๓๐.๒๓

๑๗.๖๒

รวม ปวช. และ ปวส.

๑๖,๓๑๖,๕๗๙.๓๓

๒,๘๗๔,๖๖๘.๐๐

๑๗.๖๒

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

มากกว่าร้อยละ ๑๕ ของงบดําเนินการทั้งหมด
ร้อยละ ๑๐-๑๕ ของงบดําเนิ นการทั้งหมด
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบดําเนินการทั้งหมด

รวม ปวช.

ปวส.
บริ หารธุ รกิจ

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ฯ

รวม ปวส.

ผล
การ
ประ
เมิน

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๔๒
ข้ อกําหนดที่ ๒.๓จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๘ ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
คําอธิบาย
ความเหมาะสมของห้องปฏิ บตั ิก ารคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ
การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ และจํานวนผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของการเรี ยน
ในรายวิชาที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสู ตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ตารางที่ ๒๕ จํานวนห้องและสัดส่ วนการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผูเ้ รี ยน จําแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
จํานวน
จํ
า
นวน
หลักสู ตร/ ประเภทวิชา/
คอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/สาขางาน ห้ องปฏิบัติการ
ต่ อห้ อง
ทีเ่ ปิ ดสอน
(๑)
(๒)
ปวช.
การบัญชี
๔
๔๐
การขาย
๔
๔๐
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๔
๔๐
รวม ปวช.
๔
๑๒๐
ปวส.
บริ หารธุ รกิจ
การบัญชี
๔
๔๐
การตลาด
๔
๔๐
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
๔
๔๐
รวม ปวส.
๔
๑๒๐
รวม ปวช. และ ปวส.
๔
๒๔๐
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

จํานวน
ผู้เรียนทีใ่ ช้
คอมพิวเตอร์
แต่ ละครั้ง

จํานวน
ผู้เรียนต่ อ
คอมพิวเตอร์

ผล
การประเมิน

(๓)

(๓)
(๒)

๔๔
๔๔
๔๓
๑๓๑

๒:๑
๒:๑
๒:๑
๒:๑

พอใช้
พอใช้
พอใช้

๒๑
๒๐
๔๕
๘๖
๒๑๗

๑:๑
๑:๑
๒:๑
๑:๑
๑:๑

ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี

ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ ๑ คน ต่อ ๑ เครื่ อง
ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ ๒ คน ต่อ ๑ เครื่ อง
ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ ๓ คนขึ้นไป ต่อ ๑ เครื่ อง

พอใช้

๔๓
ข้ อกําหนดที่ ๒.๔จัดสถานที่เรี ยนสถาน ที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้ง
ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรี ยนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๙ ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
คําอธิบาย
ความเหมาะสมในการจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ ฝึกปฏิ บตั ิ ให้
เ
ห
ม
า
ะ
ส
ม
กับ สภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน สอดคล้องกับ
รายวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ตารางที่ ๒๖ การปฏิ บตั ิ ในการ จัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรง
ฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1

1

1

การปฏิบัติในการจัดอาคารเรียน
มีการวางแผนการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน
และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
มีการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิตามตารางการใช้
มีการติดตาม ประเมินผลการใช้หอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
มีการทําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน และพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิ
รวม
ผลการประเมิน
1

๑.
๒.
๓.
๔.

1

1

1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

1

1

1

ปฏิบตั ิทุกข้อ
ปฏิบตั ิ ๓ ข้อ
ปฏิบตั ิขอ้ ๑- ๒

๑ =มีการปฏิบตั ,ิ ๐ = ไม่ มีการปฏิบัติ
๑
๑
๑
๑
๔
ดี

๔๔
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๐

ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
คําอธิบาย
ความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริ การ ได้แก่ห้องสมุด ศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ห้อง
อินเทอร์ เน็ตที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ระบบการสื บค้น
และสามารถรองรับการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์การศึกษา ที่เพียงพอและ/หรื อเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา
ตารางที่ ๒๗ การปฏิ บตั ิในการ จัดศูนย์วิทยบริ การ ได้แก่ ห้องสมุ ด ศูนย์การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ห้อง
อินเทอร์ เน็ตที่มีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ระบบการสื บค้น
และสามารถรองรับการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยจัดให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ และ
อุปกรณ์การศึกษา ที่เพียงพอและ/หรื อเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา
1

1

1

การปฏิบัติในการจัดอาคารเรียน
๑. จํานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีในศูนย์วทิ ยบริ การ มีสื่อที่
หลากหลาย และข้อมูลการใช้งาน
๒. มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ระบบการสื บค้น
๓. สามารถรองรับการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
๔. มีการประเมินคุณภาพการให้บริ การ
รวม
ผลการประเมิน
1

1

1

1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

1

1

1

ปฏิบตั ิทุกข้อ
ปฏิบตั ิ ๓ ข้อ
ปฏิบตั ิขอ้ ๑- ๒

๑ =มีการปฏิบตั ,ิ ๐ = ไม่ มีการปฏิบัติ
๑
๑
๑
๑
๔
ดี

๔๕
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๑
คําอธิบาย

ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
ความเหมาะสมในการจัดครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การเรี ยน โดยพิจารณาจากความเพียงพอ
และ/หรื อเหมาะสมในการใช้งานและความทันสมัยของครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ รวมทั้ง
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ได้อย่างเหมาะสมใน
สาขาวิชา/สาขางาน
ตารางที่ ๒๘ การปฏิ บตั ิ ใน การจัดครุ ภณ
ั ฑ์ และอุ ปกรณ์ การเรี ยน โดยพิจารณาจากความเพียงพอ
และ/หรื อเหมาะสมในการใช้งานและความทันสมัย ของครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ รวมทั้ง
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ได้อย่างเหมาะสมใน
สาขาวิชา/สาขางาน
1

1

1

การปฏิบัติในการจัดอาคารเรียน
๑. จํานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
๒. จํานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มี
ความเพียงพอ
๓. จํานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นสาขาวิชา/สาขางาน มี
ความทันสมัย
๔. ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของ
ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้
๕. มีการปรับปรุ งโดยใช้ผลการประเมิน
รวม
ผลการประเมิน
1

1

1

1

1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

1

1

1

ปฏิบตั ิทุกข้อ
ปฏิบตั ิ ๓ ข้อ
ปฏิบตั ิขอ้ ๑- ๒

๑ =มีการปฏิบตั ,ิ ๐ = ไม่ มีการปฏิบัติ
๑
๑
๑
๑
๑
๔
ดี

๔๖
ข้ อกําหนดที่ ๒.๕จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๒ ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/สาขางาน
คําอธิบาย
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรี ยนเช่น การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องจักร การจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ การจัดพื้นที่ห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิ การจัดผังห้องปฏิบตั ิการ ระบบป้ องกันอัคคีภยั
ฯลฯ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ ในสถานศึกษา
คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยและสิ่ งอํานวยความสะดวกพิจารณาจากสิ่ งต่ อไปนี้
1. ป้ ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
3. ป้ ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักร ฯลฯ
4. สถานที่จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจําพื้นที่นอกจากห้องพยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
7. การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
8. สถิติอุบตั ิเหตุลดลง
ตารางที่ ๒๙ จํานวนและร้ อยละของสาขางานที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและ
สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
จํานวนสาขาทีจ่ ัดระบบ
จํานวนสาขางาน ทั้งหมด
ความปลอดภัยและสิ่ งอํานวย
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ความสะดวกได้ อย่างมีคุณภาพ
(๒) x ๑๐๐
(๑)
(๒)
(๑)
1

1

1

๓

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง

๓

มากกว่าร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๖๐-๗๐
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๐๐

ดี

๔๗
ข้ อกําหนดที่ ๒.๖ พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๓ ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
คําอธิบาย
จํานวนครู และบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ได้รับการพัฒนาในวิชาชี พ
ที่สอน ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ตารางที่ ๓๐ จํา นวนและร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ภายในสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ
การพัฒนา
จํานวนบุคลากรทีไ่ ด้ รับ
จํานวน
ประเภทบุคลากร
การพัฒนา ไม่ น้อยกว่า
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ทั้งหมด
๒๐ ชม./คน/ปี
ครู
๓๑
๓๑
๑๐๐
ดี
ปรับปรุ ง
บุคลากรสนับสนุน
๙
๒
๒๒.๒๒
รวม
๔๐
๓๓
๘๒.๕๐
พอใช้
1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ ๘๙
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ ๗๕-๘๙
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ ๗๕

๔๘
ข้ อกําหนดที่ ๒.๗

ระดมทรั พยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษารวมกันจัดการศึ กษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๔
จํา นวนครั้ งหรื อ ปริ ม าณในการระดมทรั พ ยากรจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คําอธิบาย
การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่ องมือเครื่ องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่ น การเป็ นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุ นเงิ น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร เป็ นต้น เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตารางที่ ๓๑
จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
จํานวนครั้ง
รวม
ผลการประเมิน
(ครั้ง)
ระดมทรัพยากรภายใน
ระดมทรัพยากรภายนอก
๑๐ ครั้ง

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๓๕ ครั้ง

๔๕ ครั้ง

ดี

หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มากกว่า
๒๕ ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ๒๐-๒๔ ครั้ง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา น้อยกว่า
๒๐ ครั้ง

๔๙
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๕ จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
คําอธิบาย
สถานศึกษาประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
วางแผนและปฏิ บตั ิ การจัดการเรี ยนการสอน การฝึ กวิชาชี พในระบบทวิภาคี และการ
ฝึ กงานในระบบปกติ ตามหลักสู ตรที่สถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษาต้องมีการลงนามความ
ร่ วมมือกับสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมและทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
ครุ ภณ
ั ฑ์ มีครู ฝึกที่มีทกั ษะความชํานาญ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีแผนการ
ฝึ กปฎิบตั ิงานให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตารางที่ ๓๒ จํา นวนสถานประกอบการที่ มี ก ารจัด การศึ ก ษาร่ วมกับ สถานศึ ก ษาจัด การศึ ก ษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษา
รวม
ผลการประเมิน
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
(๑)
(๒)
(๑)+(๒)
1

๐

๓๒*

๓๒

ดี

* จํานวนสถานที่ประกอบการที่ส่งนักเรี ยนออกฝึ กงาน
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง มี สถานประกอบการที่ จ ัดการศึ กษาร่ วมกับสถานศึ กษา มากกว่า
๒๐ แห่ง
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง มีส ถานประกอบการที่ จดั การศึก ษาร่ วมกับ สถานศึ ก ษา ๑๕-๑๙
แห่ง
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา น้อยกว่า
๑๕ แห่ง

๕๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๖

จํา นวนคน-ชั่ว โมงของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารจัด หาผู ้เ ชี่ ย วชาญ/ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู ้นํา ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วามรู้
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ ย วข้องกับ สาขางานของผูเ้ รี ยนจากภายนอกสถานศึก ษา
เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตารางที่ ๓๓ จํา นวนคน-ชั่ว โมงของผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
จํานวนสาขางาน
ทีม่ ีผ้ เู ชี่ ยวชาญร่ วมพัฒนา
จํานวนสาขางานทั้งหมด
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ผู้เรียนตั้งแต่ ๒ คน-ชั่วโม ต่ อ
ภาคเรียน
๓

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๓

๑๐๐

ดี

หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในกรพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ ๒ คน- ชัว่ โมงขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๙
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในกรพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ ๒ คน - ชัว่ โมงขึ้นไป ร้อยละ ๗๕-๘๙
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในกรพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ ๒ คน- ชัว่ โมงขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

๕๑
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๗ อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
จํานวนผูส้ อนที่เป็ นข้าราชการ ครู ประจํา พนักงานราชการ ครู จา้ งที่สถานศึกษาทําสัญญา
คําอธิบาย
จ้างต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรี ยน ที่ มีคุณวุฒิทางวิชาชี พ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนต่อจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน
ตารางที่ ๓๔ จํานวนและสัดส่ วนครู ที่มีคุณวุฒิวชิ าชีพต่อผูเ้ รี ยน จําแนกตามสาขาวิชา สาขางาน
1

(๑)

จํานวนสาขางานทีม่ ี
อัตราส่ วนครูวชิ าชีพ
ต่ อผู้เรียน ๑ : ไม่ เกิน ๓๕
(๒)

(๒) x ๑๐๐
(๑)

๓ สาขา

๒ สาขา

๖๖.๖๖

จํานวนสาขางานทั้งหมด

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

ร้ อยละ

ผลการประเมิน

พอใช้

หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ จ ัด หาผู ้ส อนประจํา ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ต่ อ ผู้เ รี ย น ตามเกณฑ์ ผู้ส อน ๑ คน ต่ อ ผู ้เ รี ยนไม่ เ กิ น ๓๕ คน
มากกว่าร้อยละ ๑๐๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ จ ัด หาผู ้ส อนประจํา ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ต่ อ ผู้เ รี ยนตามเกณฑ์ ผู้ส อน ๑ คน ต่ อ ผู ้เ รี ยน ไม่ เ กิ น ๓๕ คน
ร้อยละ ๕๐ – ๙๙
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ จ ัด หาผู ้ส อนประจํา ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ผสู้ อน ๑ คน ต่อผูเ้ รี ยน ไม่เกิน ๓๕ คน น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐

๕๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๘ อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
คําอธิบาย
จํานวนผูส้ อนที่เป็ นครู ประจําและครู จา้ งพิเศษ (ที่สถานศึกษาทําสัญญาจ้างต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า
๑ ภาคเรี ยน) ต่อจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดของสถานศึกษา
ตารางที่ ๓๕ อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
จํานวนผู้เรี ยน
จํานวนผู้สอน อัตราส่ วนผู้สอน :
ผู้เรียน
ปวช.
ปวส.
รวม
ประจํา
ผลการประเมิน
(๑)
(๒)
(๓)=(๑)+(๒)
(๔)
(๕)=(๓)÷(๔)
๗๙๕

๒๐๒

๙๙๗

๓๑

๑:๓๒

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ผูส้ อน ๑ คน ต่อผูเ้ รี ยนน้อยกว่า๒๕ คน
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ผูส้ อน ๑ คน ต่อผูเ้ รี ยน ๒๕-๓๐ คน
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ อน ๑ คน ต่อผูเ้ รี ยนมากกว่า ๓๐ คน

ปรับปรุ ง

๕๓
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้ อกําหนดที่ ๓ สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเ้ รี ยนและจัดกิจกรรมดังนี้
ข้ อกําหนดที่ ๓.๑ จัดระบบการดูแลให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒๙ จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/ห้อง) พบครู ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลติดตาม ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําเกี่ยวกับการเรี ยนและความประพฤติอย่างต่อเนื่ องตลอดปี การศึกษา
ตารางที่ ๓๖ การจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
หลักสู ตร/
ประเภทวิชา
ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ปวส.
พาณิ ชยกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

จํานวน
ห้ องเรียน/
กลุ่ม

จํานวนครั้งที่
พบอาจารย์ ที่
ผล
ปรึกษา/ปี การประเมิน
การศึกษา

การบัญชี
การบัญชี
การขาย
การขาย
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม ปวช.

๓
๓
๑๕
๒๑

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

ดี
ดี
ดี
ดี

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

๒
๒
๒
๖
๒๗

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

หมายถึง ผูเ้ รี ย นทุ ก คน (ทั้ง ห้อง/กลุ่ ม ) ได้พ บอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา มากกว่า
๒๕ ครั้งต่อปี
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ผูเ้ รี ย นทุ ก คน (ทั้งห้อง/กลุ่ ม ) ได้พบอาจารย์ที่ป รึ ก ษา ๒๐ - ๒๕
ครั้งต่อปี
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ย นทุ ก คน (ทั้ง ห้อง/กลุ่ ม ) ได้พ บอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา น้อ ยกว่า
๒๐ ครั้งต่อปี

๕๔
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๐
คําอธิบาย

จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการจัดให้บริ การตรวจสารเสพติด สิ่ งเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น ยาบ้า เฮโรอีน
เป็ นต้น ให้กบั ผูเ้ รี ยนทั้งหมดในสถานศึกษา
ตารางที่ ๓๗ จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้แก่ผเู้ รี ยนในสถานศึกษา
จํานวนผู้เรี ยน จํานวนผู้เรียน
คิดเป็ นร้ อยละ
ทั้งหมด
ทีร่ ับการตรวจ/ปี
จํานวนครั้ง
ผล
หลักสู ตร
ทีต่ รวจ/ปี การประเมิน
(๒)x๑๐๐
(๑)
(๒)
(๑)
1

ปวช.

๗๙๕

๗๙๕

๑๐๐

๑

ดี

ปวส.

๒๐๒

๒๐๒

๑๐๐

๑

ดี

รวม ปวช. และ ปวส.

๙๙๗

๙๙๗

๑๐๐

๒

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

หมายถึง มีการตรวจสารเสพติ ด ๑ ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจมากกว่าร้อยละ ๙๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติ ด ๑ ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจร้อยละ ๘๐-๙๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติ ด ๑ ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕๕

การขาย

๓๙

๔

๑๐.๒๕

๓๘

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

๑๘๔

๑๖

๘.๖๙ ๑๙๓

๒๕๕

๒๓

๐.๐๙ ๒๗๐

๑ ๒.๕๖
๐ ๐.๐๐
๙ ๔.๑๐
๑๐ ๓.๗๑

๔๔

๐
๔๔ ๑
๑๘๒ ๕
๒๗๐ ๖

๐.๐๐

๑๑๕

๔

๓.๔๗

ดี

๒.๒๗

๑๒๑

๕

๔.๑๓

ดี

๙.๑๐

๕๕๙ ๓๐

๕.๓๖

ดี

๒.๒๒

๗๙๕ ๓๙

๔.๙๐

ดี

ร้ อยละ
ผลการ
ประเมิน

๓๙

ออกกลางคัน

๙.๓๗

แรกเข้ า

๓

รวมนักเรียนทุกชั้ นปี

ร้ อยละ

๓๒

ออกกลางคัน

การบัญชี

สาขางาน

นักเรี ยน - ชั้นปี ที่ ๓
แรกเข้ า

รวมปวช.

แรกเข้ า

พณิ ชยการ

ร้ อยละ

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

สาขาวิชา

ออกกลางคัน

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

นักเรียน - ชั้นปี ที่ ๒

แรกเข้ า

นักเรียน - ชั้ นปี ที่ ๑

ร้ อยละ

ตารางที่ ๓๘

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันโดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หรื อในกรณี อื่น เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้าที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น
นักเรี ยน นักศึกษา ในปี การศึกษาเดียวกัน
จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน

ออกกลางคัน

ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๑
คําอธิบาย

๕๖
ตารางที่ ๓๘ (ต่อ)

๘
๗.๘๙
๑๒
๖.๙๔
๕๑
๑๓.๗๔ ๗๑
๐.๑๑ ๓๔๑
๔๗.๖๑

๐
๐
๑
๑
๑๑

๐.๐๐
๑.๙๖
๑.๔๑

๒๗๐

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า น้อยกว่าร้อยละ ๓๑
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ ๓๑-๔๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า มากกว่าร้อยละ ๔๐

๖

ผลการประเมิน

ร้ อยละ

๒๒๓

๒๙ ๑๐ ๓๔.๔๘ ดี
๕๐ ๓ ๖.๐๐ ดี
๑๒๓ ๖ ๔.๘๘ ดี
๒๐๒ ๑๙ ๙.๔๑ ดี
๙๙๗ ๕๘ ๕.๘๑ ดี

๐.๐๐

๓.๒๓

รวมนักเรียนทุกชั้ นปี
ออกกลางคัน

ออกกลางคัน

แรกเข้ า

ร้ อยละ

ออกกลางคัน

แรกเข้ า

๑๐
๓
๕
๑๘
๔๑

ร้ อยละ

๒๑
๓๘
๗๒
๑๓๑
๓๘๖

นักเรี ยน - ชั้ นปี ที่ ๓

แรกเข้ า

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

สาขางาน

นักเรียน - ชั้ นปี ที่ ๒

ร้ อยละ

ปวส

สาขาวิชา

ออกกลางคัน

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

แรกเข้ า

นักเรียน - ชั้ นปี ที่ ๑

๕๗
ข้ อกําหนดที่ ๓.๒จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามในวิชาชี พ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๒ จํานวนครั้ งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกสาขาวิชา/สาขางาน
ตารางที่ ๓๙ จํ า นวนและร้ อ ยละของสาขาวิช า/สาขางาน ที่มีการจั ด กิจกรรมที่ส่งเสริ ม ด้ านวิช าการ
คุณธรรม จริยธรรมค่ านิยมทีด่ ีงาม ในวิชาชีพ ด้ านบุคลิกภาพ และมนุษยสั มพันธ์
จํานวนสาขาวิชา/ จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมและ
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
สาขางานทั้งหมด
ประเมินผลครบทั้ง ๓ ประเภทกิจกรรม
1

๓

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๓

๑๐๐

ดี

หมายถึง สาขางาน/สาขาวิ ชาที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง ๓ ประเภทกิจกรรม มากกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่ มี ก ารจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง ๓ ประเภทกิจกรรม ร้อยละ ๗๕-๘๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขางาน/สาขาวิ ชาที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง ๓ ประเภทกิจกรรม น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๕๘
ข้ อกําหนดที่ ๓.๓จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๓ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ประเพณี และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่จดั ภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกสาขาวิชา/
สาขางาน
ตารางที่ ๔๐ จํ า นวนครั้ งและร้ อยละของสาขาวิ ช า/สาขางานที่ จั ด กิ จ กรรมและประเมิ น ครบ
๒ ประเภทกิจกรรม
จํานวนสาขาวิชา/
จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรม
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
สาขางานทั้งหมด
และประเมินผลครบ ๒ ประเภทกิจกรรม
1

๓

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๓

๑๐๐

ดี

หมายถึง สาขางาน/สาขาวิ ชาที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิ จกรรมทั้ง ภายในและภายนอก ครบทั้ง ๒ ประเภทกิ จกรรม
มากกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่ มี ก ารจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิ จกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง ๒ ประเภทกิ จ กรรม
ร้อยละ ๗๕-๘๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขางาน/สาขาวิ ชาที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัด
กิ จกรรมทั้ง ภายในและภายนอก ครบทั้ง ๒ ประเภทกิ จกรรม
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

๕๙
มาตรฐานที่ ๔ การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
ข้ อกําหนดที่ ๔ สถานศึกษาควรมีการบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
ข้ อกําหนดที่ ๔.๑ บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๔ จํานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารจัด กิ จ กรรม/โครงการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ พร้ อ มทั้ง ให้ ค วามรู้ แ ละ
คําแนะนําในการดูแลบํารุ งรักษา รวมทั้งมีการให้บริ การโครงการฝึ กทักษะวิชาชี พ เพื่อการ
ประกอบอาชี พ ของประชาชน ทั้ง นี้ ทุ กกิ จกรรม/ โครงการจะต้องมี ก ารประเมิ นผล
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ตารางที่ ๔๑ จํานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
1

1

หลักสู ตร
ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ให้ บริการ
วิชาชี พและส่ งเสริม ฝึ กทักษะวิชาชีพ
รวมโครงการ/
ความรู้ ในการพัฒนา เพือ่ การประกอบ
กิจกรรม
ชุ มชนและท้องถิ่น อาชีพของประชาชน
๑
๐
๑
๑๒
๒
๑๔
๑๓
๒
๑๕

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ตั้งแต่ ๔ กิจกรรม/โครงการขึ้นไป
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ๒-๓ กิจกรรม/โครงการ
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ๐-๑ กิจกรรม/โครงการ
1

1

1

ผล
การประเมิน
ปรับปรุ ง
ดี
ดี

๖๐
ข้ อกําหนดที่ ๔.๒ จัด สรรงบประมาณเพื่ อ การบริ ก ารวิ ช าชี พ อย่า งเป็ นระบบและสอดคล้อ งกับ แผน
การบริ การวิชาชีพที่กาํ หนด
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๕
ร้ อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะ
วิชาชีพต่องบดําเนินการ
คําอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริ งในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะ
วิชาชี พ ที่ สาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรจากสถานศึกษา และหน่ วยงานอื่น ต่อ
งบดําเนินการ
ตารางที่ ๔๒
จํานวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิ จกรรม/โครงการบริ การวิชาชีพและ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
งบประมาณทีใ่ ช้ ในการจัดกิจกรรม/
งบประมาณทั้งหมด
โครงการบริการวิชาชีพ และ
ร้ อยละ
(ไม่ รวมงบลงทุน)
ผลการประเมิน
ฝึ กทักษะวิชาชี พ
(๒)x๑๐๐
(๑)
(๒)
1

1

๑๓,๔๔๑,๙๑๑.๓๓
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๔๗,๑๗๓

(๑)

๐.๓๗

ดี

หมายถึง งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ งในการดํ า เนิ น การต่ อ งบดํ า เนิ น การ
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้อยละ ๐.๒๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
หมายถึง งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ งในการดํ า เนิ น การต่ อ งบดํ า เนิ น การ
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้อยละ ๐.๑๑-๐.๒๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง งบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ งในการดํ า เนิ น การต่ อ งบดํ า เนิ น การ
(ไม่รวมงบลงทุน) น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑๑

๖๑
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกําหนดที่ ๕ สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกําหนดที่ ๕.๑ ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๖ จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
คําอธิบาย
สถานศึกษาสนับสนุนผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยน ในแต่ละหลักสู ตร ทุกสาขาวิชา/สาขา
งาน ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน หรื ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรื อ
การประกอบอาชี พและ/หรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่ งนําไปสู่ การแข่งขัน
ระดับชาติ
ตารางที่ ๔๓ จํานวนและร้ อยละของสาขางานที่จดั ทํานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และโครงการ
ที่ นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นา การเรี ย นการสอน การประกอบอาชี พ ซึ่ งนํา ไปสู่
การแข่งขันระดับชาติ.จําแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
จํานวนสาขางานทีม่ ี
จํานวนสาขา
ร้ อยละ
หลักสู ตร/ประเภท
งานทั้งหมด
นวัตกรรมฯ *
ผลการประเมิน
วิชา/สาขาวิชา
(๒)x๑๐๐
(๑)
(๒)
(๑)
ปวช.
๓
๓
๑๐๐
ดี
ปวส.
๓
๓
๑๐๐
ดี
รวม ปวช. และ ปวส.
๖
๖
๑๐๐
ดี
1

1

1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

หมายถึ ง ร้ อยละ ๑๐๐ ระดับ ปวช. มากกว่า ๑ ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. มากกว่า ๔ ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ร้อยละ ๗๕-๙๙ ระดับ ปวช. อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับ ปวส. อย่างน้อย ๔ ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
ระดับคุณภาพ ๓ (ปรับปรุ ง) หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ระดับ ปวช. น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
(ไม่ได้ทาํ ชิ้นงาน) ระดับ ปวส. น้อยกว่า ๔ ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา
1

1

1

๖๒
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๗ จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อได้รับ
การเผยแพร่ ระดับชาติ
สถานศึกษาสนับสนุนผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยน ในแต่ละหลักสู ตร ทุกสาขาวิชา/สาขา
คําอธิบาย
งาน สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพ และ/หรื อ สนับสนุนให้ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติ
ตารางที่ ๔๔ จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรื อได้รับ
การเผยแพร่ ระดับชาติ
1

1

1

1

จํานวนนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน ทีไ่ ด้ รับการ
เผยแพร่ ในระดับชาติ
๑

จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจัย โครงงาน ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ทางวิชาชี พ

1

1

๕๔

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ตั้งแต่ ๓ ชิ้นขึ้นไป
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ๒ ชิ้น
ระดับคุณภาพ ๓ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ๑ ชิ้นหรื อน้อยกว่า
1

1

1

รวม

ผลการประเมิน

๕๕

ดี

๖๓
ข้ อ กํา หนดที่ ๕.๒จัดสรรงบประมาณในการสร้ า ง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๘ ร้ อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานต่องบดําเนินการ
คําอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริ งในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน/ โครงการวิชาชี พ ที่สาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรจากสถานศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ต่องบดําเนินการ
ตารางที่ ๔๕ จํานวนและ ร้ อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบดําเนินการ
จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด จํานวนงบประมาณทีใ่ ช้ ในงาน
(ไม่ รวมงบลงทุน)
สร้ าง พัฒนา และเผยแพร่
คิดเป็ นร้ อยละ
ผล
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
การประเมิน
งานวิจัย และโครงงาน
(๒)x๑๐๐
(๑)
(๒)
(๑)
1

1

1

1

๑๓,๔๔๑,๙๑๑.๓๓

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๑๕๘,๐๔๑

๑.๑๗

ดี

หมายถึง งบประมาณที่ใ ช้จริ ง ในการดํา เนิ นการต่องบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้อยละ ๑.๐๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
หมายถึง งบประมาณที่ใ ช้จริ ง ในการดํา เนิ นการต่องบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้อยละ ๐.๕๐ – ๑.๐๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง งบประมาณที่ใ ช้จริ ง ในการดํา เนิ นการต่ องบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕๐

๖๔
ข้ อกําหนดที่ ๕.๓จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓๙ จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงาน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน ด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เช่ น วิทยุ โทรทัศน์
อินเทอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิ ทรรศการ ประชุ ม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอ
ผลงาน เป็ นต้น
ตารางที่ ๔๖ จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จํานวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่ าวสาร
ช่ องทาง
รวมจํานวน
ผล
การเผยแพร่
การประเมิน
ครั้ง
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน
วิทยุ
หนังสื อพิมพ์
นิทรรศการ
๑
๑
1

1

1

ป้ายประชาสั มพันธ์
วารสารโรงเรียน
INTERNET
จดหมายข่ าว
เวทีเสนอผลงาน
อืน่ ๆ ...................
รวม

๑

๑

๑
๑

๑
๑

๔

๔

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ๔ ครั้งและ ๔ ช่องทาง/ผลงาน หรื อมากกว่า
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้)
หมายถึง ๒-๓ ครั้งและ ๒-๓ ช่องทาง/ผลงาน
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ๑ ครั้งและ ๑ ช่องทาง/ผลงานหรื อน้อยกว่า
1

1

1

ดี

๖๕
มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
ข้ อกําหนดที่ ๖ ผูบ้ ริ หารควรมีภาวะผูน้ าํ และจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ข้ อกําหนดที่ ๖.๑ ใช้ภาวะผูน้ าํ และการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาและหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๐ ระดับ คุ ณ ภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่ ส อดคล้องกับ แผนยุท ธศาสตร์ แ ละการมี
ส่ วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
คําอธิบาย
การใช้ภาวะผูน้ าํ และการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร ในการผสมผสานความร่ วมมือของ
บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางาน หรื อแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําสู่ การปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและตรวจสอบได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาที่
กําหนดไว้
ตารางที่ ๔๗ การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ จําแนกตามระดับคุณภาพ
1

การบริ หารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาชาติและ
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์จากทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง
๒. การมีส่วนร่ วมและการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายใน
การบริ หาร การตัดสิ นใจและการจัดการศึกษา
๓. การกระจายอํานาจและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสาขาวิชา/สาขางาน มี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการจัดการ
๔. มีกระบวนการจัดการความรู ้ที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จในการพัฒนาองค์กร
อย่างยัง่ ยืน การใช้สถานศึ กษาเป็ นศูนย์กลางในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
เป้ าหมาย ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
๕. การพึ่งตนเอง ที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริ หารตัวเอง มีอาํ นาจ
หน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา
1

1

1

1

1

๑ =มีการปฏิบตั ,ิ
๐ = ไม่ มีการปฏิบัติ
๑
๑
๑
๑

๑

๖๖
ตารางที่ ๔๗ (ต่อ) การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ จําแนกตามระดับคุณภาพ
การบริ หารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์
๖. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก
รวมทั้งการแสวงหาความร่ วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ
๗. ความสามารถในการปรั บ ใช้ก ารบริ หารตามสถานการณ์ ที่ นาํ ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย
๘. การพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และ
พัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่ องค์กรการเรี ยนรู ้
๙. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาองค์กร การตรวจสอบและ
ถ่ ว งดุ ล โดยต้น สั ง กัด กํา หนดนโยบายและควบคุ ม มาตรฐานและมี
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการ ศึกษา
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
รวม
ผลการประเมิน
1

1

1

1

๑ =มีการปฏิบตั ,ิ
๐ = ไม่ มีการปฏิบัติ
๑

๑
๑
๑

1

๙
ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ มากกว่า ๘-๙ ข้อ
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ ๖-๗ ข้อ
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ นอ้ ยกว่า ๖ ข้อ

๖๗
ข้ อกําหนดที่ ๖.๒ ใช้ภาวะผูน้ าํ และการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๑ ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
ครู ปฏิบตั ิตามข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พ พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตารางที่ ๔๘ จํานวนและร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พ
จํานวนบุคลากร
บุคลากรทีป่ ฏิบัติ
บุคลากรทั้งหมด ตามจรรยาบรรณ คิดเป็ นร้ อยละ
บุคลากร
ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชี พ
(๒)x๑๐๐
(๑)
(๒)
(๑)
ผู้บริหาร
๒
๒
๑๐๐
ดี
ครู
๓๑
๒๙
๙๓.๕๕
ดี
รวม
๓๓
๓๑
๙๓.๙๔
ดี
1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๙๐
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ - ๙๐
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๖๘
ข้ อกําหนดที่ ๖.๓ จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๒ ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริ หารจัดการ และการ
จัดการความรู ้ของสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด เช่น ข้อมูลผูเ้ รี ยน บุคลากร งบประมาณ เป็ น
ต้น มีระบบบริ หารจัดการข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดการความรู ้
ของสาขาวิชา/สาขางานเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตารางที่ ๔๙ การจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
(๐ = ไม่ ปฏิบัติ, ๑ = ปฏิบัติ)
๑. มีข้อมูล
๒. มีระบบ
๓.มีระบบ
๔. มี
๕. มี
พืน้ ฐาน
บริหารจัดการ ฐานข้ อมูล
การประเมิน การปรับปรุ ง
ผล
ข้ อมูล
ทั้งหมด
ประสิ ทธิภาพ
ระบบ
เพือ่
และ
การบริ หาร การประเมิน
ทีเ่ หมาะสม ทีป่ ระสานกัน
การตัดสิ นใจ
และมี
เป็ นเครือข่ าย ความปลอดภัย จัดการข้ อมูล
ทีเ่ ป็ นปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบ ของสถานศึกษา ของระบบ อย่างต่ อเนื่อง
การบริ หาร
จัดการข้ อมูล
1

1

๑

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)

๑

๑

๑

๑

ดี

หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ ๑–ข้อ๔หรื อปฏิบตั ิครบทั้ง ๕ ข้อ
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ ๑ – ข้อ ๓
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ ๑ – ข้อ ๒ หรื อไม่ได้ดาํ เนินการ

๖๙
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ข้ อกําหนดที่ ๗ สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๓ ระบบและกลไกในการประกันคุ ณภาพภายในที่ ก่อให้เกิ ดการพัฒนาสถานศึ กษาอย่า ง
ต่อเนื่อง
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ร ะบบกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบด้วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการ
ประกันคุณภาพ โดยกําหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา
การประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกันคุ ณภาพ คณะบุคคลหรื อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และการนําผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนและผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
ตารางที่ ๕๐ ปฏิ บตั ิ ระบบและกลไกในการประกันคุ ณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๑ =มีการปฏิบตั ,ิ
การบริ หารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์
๐ = ไม่ มีการปฏิบัติ
๑
๑. คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ
๑
๒. หลักฐาน หรื อรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปี
๑
๓. ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรี ยนเพื่อการปรับปรุ ง
ระบบหรื อกลไกการ ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑
๔. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รวม
๔
ผลการประเมิน
ดี
1

1

1

1

1

1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง มีการปฏิบตั ิครบทั้ง ๔ ข้อ
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ปฏิบตั ิขอ้ ๑ - ข้อ ๓
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ปฏิบตั ิขอ้ ๑ - ข้อ ๒ หรื อไม่ได้ดาํ เนินการ
1

1

1

๗๐
ตัวบ่ งชี้ที่ ๔๔ ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริ หารให้ได้มาตรฐาน จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่ดีหรื อการเป็ นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น
1

1

ตารางที่ ๕๑

1

ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
1

การบริ หารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์
๑. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน
๒. มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารให้ได้มาตรฐาน
และจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๓. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่
ดี (Good Practice) หรื อการเป็ นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอื่น รามทั้งเกิด
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
รวม
ผลการประเมิน
1

1

๑ =มีการปฏิบตั ,ิ
๐ = ไม่ มีการปฏิบัติ
๑
๑

1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ ๓ (ดี)
หมายถึง ปฏิบตั ิครบทั้ง ๓ ข้อ
ระดับคุณภาพ ๒ (พอใช้) หมายถึง ปฏิบตั ิขอ้ ๑ และ ข้อ ๒
ระดับคุณภาพ ๑ (ปรับปรุ ง) หมายถึง ปฏิบตั ิขอ้ ๑ เพียงข้อเดียว
1

1

1

๑

๓
ดี

บทที่ ๓
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายใน
การดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถานศึ ก ษาประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๒
โดยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๔๔ ตัวบ่งชี้ สรุ ปได้ดงั นี้
๑. สรุ ปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓
มาตรฐานที่ ๒ หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑

๓
(ดี)

๒
๑
(พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)




ไม่ได้จดั ทํา




















๗๒
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘
มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๓
มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาชี พสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๕
มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๙
มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นําและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๒
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๔

๓
(ดี)


๒
๑
(พอใช้ ) (ปรับปรุง)
























๗๓
๒. มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ทมี่ ีผลการดําเนินงานน่ าพอใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒ ตัวบ่งชี้ ที่ ๒๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๔๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๔๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๔๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๓ ตัวบ่งชี้ ที่ ๔๔
๓. มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ทมี่ ีผลการดําเนินงานควรพัฒนาเพิม่
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘

๗๔

ภาคผนวก
ในปี ที่จะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้โรงเรี ยนแสดงข้อมูล
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้สาํ หรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ.

ข้ อเสนอแนะจาก สมศ. รอบสอง
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1. โรงเรี ย นควรทํา การตรวจประเมิ น คุ ณ ภายภาพ
ภายในของตนเองทุกปี ตามข้อกําหนดของ สมศ.
และทางคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
ซึ่ ง เป็ นต้นสั ง กัด ควรจัดให้มี ก ารตรวจประเมิ น
คุณภาพภายในตามความเหมาะสม

2. โรงเรี ยนควรกําหนดแนวทางแก้ปัญหาการลาออก
กลางคันของนักเรี ยนเป็ นแผนปฏิบตั ิงานเร่ งด่วน
ในแผนการพัฒนาของสถานศึกษา
3. ปรับแผนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสู ตร เน้น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ
วิธีการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
4. จัดหา/อบรม/จัดจ้างอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางวิชาชี พ
ในแต่ละสาขาวิชาเป็ นไปตามเกณฑ์
5. โรงเรี ย นควรสนับ สนุ น และส่ งเสริ มให้อาจารย์
และนักศึกษาในทุกสาขาวิชาสร้างวิจยั นวัตกรรม
หรื อสิ่ งประดิษฐ์ ตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนดไว้ทุก
ระดับและสาขาวิชา รวมทั้งการจัดหางบประมาณ
สนับสนุน ให้พอเพียงทั้งภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา
6. ควรเชิ ญวิทยากรที่มีความเชี ยวชาญในการทําวิจยั
มาถ่ายทอดให้อาจารย์เพื่อเร่ งพัฒนาคุ ณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานวิจยั ของอาจารย์ และควร
กํา หนดกรอบและแผนงานวิ จ ัย หน่ ว ยงานให้
ชัดเจน

การดําเนินงานในปี การศึกษา
มีการแต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน และมีการจัดประชุมชี้แจง
ทําความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
ภายใน และมีกระบวนการติดตามเป็ น
ระยะๆ มีการประชุมรายงานผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้ง
การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จัดทําโครงการเปิ ดประตูสู่สายสัมพันธ์
โดยการออกเยีย่ มบ้านนักเรี ยน และมีการ
คัดกรองนักเรี ยน และติดตามผลการเรี ยน
อย่างต่อเนื่อง
จัดทํารู ปแบบแผนการสอนให้สอดคล้อง
กับหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
สนับสนุนให้มีการอบรมตรงตามวิชาชีพ
ของบุคลากรแต่ละท่าน
ชี้แจงครู ให้จดั การเรี ยนการสอนโดยนํา
กระบวนการวิจยั เข้ามาใช้ในแต่ละวิชา
รวมทั้งระดมทรัพยากรจากครู และ
นักเรี ยน

ได้มีการอบรมบุคลากรทุกท่าน โดย ดร.
บูรพาทิศ พลอยสุ วรรณ เกี่ยวกับการทํา
วิจยั

ข้ อเสนอแนะเพ่ อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
7. ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเผยแพร่ นวัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ และงานวิจยั ของอาจารย์และนักศึกษา
และส่ ง เสริ มการทํา งานวิ จ ัย ร่ วมกั น ระหว่ า ง
อาจารย์และนักศึกษาที่สามารถนําไปถ่ายทอดให้
ชุ มชนใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั้ง
การส่ งเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ เพื่อเป็ นการ
เพิม่ ระดับความสามารถของบุคลากร
8. ควรมี ก ารบู ร ณาการ การเรี ยนการสอน เพื่ อ
ให้ บ ริ การวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก่ ชุ ม ชน เพื่ อ
นําไปสู่ การพัฒนาความเข็มแข็งและชุ มชน และ
การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

9. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ทุ ก โครงการเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ งการดํ า เนิ น
โครงการต่อไปในอนาคต
10. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารจัดการ
ให้สมบูรณ์ครบทุกงาน
11. โรงเรี ยนควรเน้ น การพัฒ นาอาจารย์ท างด้ า น
วิชาชี พที่สอนและกระบวนการจัดการการเรี ยนรู้
ไปตามเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยน
การสอน

การดําเนินงานในปี การศึกษา
สนับสนุนให้ครู มีงานวิจยั นวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู ้แก่บุคลากร
นักเรี ยน บุคลากรภายในและภายนอก
โครงการจัดทําโครงการวิชาชีพ (ซ่อม
คอมพิวเตอร์ )
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (นวดแผน
ไทย)
มีการประเมินความพึงพอใจทุกงานและ
โครงการ และนํามาปรับปรุ งการ
ดําเนินงานทุกครั้ง
มีการใช้โปรแกรมเงินอุดหนุน โปรแกรม
GPA และระบบ e-Studentloan (กยศ.)
สนับสนุนให้มีการอบรมตรงตามวิชาชีพ
ของบุคลากรแต่ละท่าน

