บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนเอกวิทย์อ่อนนุชบริ หารธุรกิจ [รหัสสถานศึกษา 82103201]
ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้ง วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541
ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 5 หมู่ที่ 4 ถนน ลาดกระบัง 34
แขวง/ตําบล ลาดกระบัง เขต/อําเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุ งเทพฯ รหัสไปรษณี ย ์ 10520
โทรศัพท์ 02-327-2992-3โทรสาร 02-327-2994
E-mail : OBAC.AC.TH@HOTMAIL.COM Website WWW.OBAC.AC.TH
ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นทีก่ ารศึกษาจังหวัด กรุ งเทพมหานคร เขตที่ 2
1.5 สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน
 ย่านธุรกิจการค้า
 ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ
 ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน
 ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน
 ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
ผูบ้ ริ หาร
ชื่อ - สกุล
1) ผูร้ ับใบอนุญาต
นางมยุรี โยธินนรธรรม

คุณวุฒิสูงสุ ด

สาขาวิชา/วิชาเอก

บธ.บ.

การตลาด

2) ผูจ้ ดั การ
นางมยุรี โยธินนรธรรม

บธ.บ.

การตลาด

3) ผูอ้ าํ นวยการ (ครู ใหญ่)
นายธนัช วงษ์ษา

คบ.

บริ หารการศึกษา

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ ง
ตั้งแต่
วันที่ 23 มิถุนายน 2541
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 9 ปี
ตั้งแต่
วันที่ 23 มิถุนายน 2541
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 9 ปี
ตั้งแต่วนั ที่
12 พฤศจิกายน 2545
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 6 ปี
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ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ประวัติ

โรงเรี ยน เอกวิทย์อ่อนนุชบริ หารธุรกิจ เป็ นโรงเรี ยนอาชีวศึกษาสังกัดสํานักบริ หารงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541โดย นางมยุรี โยธินนรธรรม ตั้งอยูท่ ่ี เลขที่ 5 ลาดกระบัง 34
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตามใบอนุญาตเลขที่
กอ.136/2541 โดยเปิ ดสอนหลักสูตร สํานักงาน
คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา มีอาจารย์ มยุรี โยธินนรธรรม เป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยน
เปิ ดสอนในสาขาบริ หารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขา คือ สาขาการบัญชี สาขา
การขาย และสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 สาขา คือ
สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะบริ หารการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐ โดยเน้นให้นกั เรี ยนนักศึกษาเป็ นคนเก่ง และเป็ นคนดี สามารถรับใช้สงั คมได้เป็ น
อย่างดี ซึ่งอยูภ่ ายใต้ปรัชญาของโรงเรี ยนทีว่ า่ “ ความรู้ คู่คุณธรรม ”

ปรัชญา

“ ความรู้ ค่ คู ุณธรรม ”

ความรู้
ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีสติปัญญาทางวิชาการ ทั้งตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
และความรู ป้ ระกอบอื่น ๆ ทีจ่ าํ เป็ น อันส่งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ได้จริ งได้ท้งั ขณะกําลังศึกษา
และภายหลังจบการศึกษาเพือ่ ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
คุณธรรม
ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูท้ ม่ี ีจติ สํานึก มีความตระหนักต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประพฤติ
ตน
อยูภ่ ายในกรอบของศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรมอันดีตามวิถีแห่งสังคม วัฒนธรรมประเพณี ของไทยและ
ดํารงชีพอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

โรงเรี ยนเอกวิทย์อ่อนนุชบริ หารธุรกิจมุ่งหวังพัฒนาการเรี ยนการสอนสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
และให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม มีทกั ษะที่สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงตนในสังคมได้อย่าง
มีคุณภาพและเป็ นพลเมืองทีด่ ีของประเทศชาติต่อไป
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พันธกิจ

โรงเรี ยนกําหนดพันธกิจเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ ที่โรงเรี ยนมุ่งหวัง จึงนํากลยุทธ์มาระดมความคิด
จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนโดยจัดทําแผนปฏิบตั ิการ โดยมุ่งพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ดังนี้
1. มุ่งพัฒนาด้านวิชาการในด้านหลักสูตรและปรับปรุ งการสอน การวัดประเมินตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
2. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพทางด้านความรู ้ ความสามารถ เพือ่ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1

3. ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
การบริ การผูป้ กครองและชุมชน
1

1

4. ส่งเสริ มและพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้เป็ นพลเมืองทีด่ ีของสังคม

เป้ าหมายของสถานศึกษา

เพือ่ ให้บุคลากรที่สาํ เร็จการศึกษามีอาชีพเรี ยนต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนประพฤติตนเป็ น
พลเมืองดี ของประเทศชาติต่อไป

แผนพัฒนาสถานศึกษา

เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ระดับ ปวช. –1 ปวช. 3 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
ขายและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1 และ ปวส. 2
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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โครงสร้ างการบริหารงาน

โรงเรียนเอกวิทย์ อ่อนนุชบริหารธุรกิจ (ผังการจัดองค์กร : ORGANIZATION CHART)
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อาํ นวยการ

(นางมยุรี โยธิ นนรธรรม)

(นายวิทวัต โยธิ นนรธรรม)

อาจารย์ใหญ่
(นายธนัช วงษ์ษา)
ทีป่ รึ กษาโรงเรี ยน
(นายวิทยา โพธิ์ สุ)
ผู้ช่วยฝ่ ายส่ งเสริมฯ
(นางวิภาดา ลิเหล็ก)

ผู้ช่วยฝ่ ายวิชาการ
(นายธนัช วงษ์ษา)

ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา
(นายทองจันทร์ กุมชาติ)
ผู้ช่วยฝ่ ายวางแผน

(นายบําเพ็ญศักดิ์ ณัฏฐศาสตร์)

ผู้ช่วยฝ่ ายปกครอง
(นายสุ เทพ ก ันทอง)

งานการเงิน
(นางสาวธิมล ไตรรัตน์วโิ รจน์)

สาขาวิชาพืน้ ฐาน
(นายกฤษฏา สุ ขจันทร์)

งานประกันคุณภาพ
(นางณัฐนี สื บเสระ)

งานปกครองนักเรียนนักศึกษา
(นางก ัลยกร กนกขจรกุล)

งานบัญ ชี
(นางก ัญญา ภักดี)

สาขาวิชาการบัญชี
(นางสาววรรณา มูซอเฮต)

งานแผนและสารสนเทศ
(นายวิทยา พูลศิลป์ )

งานป้ องกันสารเสพย์ ตดิ
(นายนิทศั น์ ภัทรเสวิการ)

งานสารบรรณ
(นางสาวอุมาพร ดุเหว่าเขียว)

สาขาวิชาการขาย/การตลาด
(นายสันติรัชบดี นาคนาวา)

งานประชาสัพนั ธ์
(นางสาวอรนุช เนียมกลํ่า)

งานกิจกรรม
(นายพลากร ขูรกั ษ์)

(นางสาววรัญช์พชั ร์ แก้วศรี งาม)

งานธุรการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ
(นายชัธพล อรุ ณรัตนากุล)

งานทะเบียนประวัติ
(นางสาวสุ ทิสา นิลพัฒน์)

(นางสาววรัญช์พชั ร์ แก้วศรี งาม)

งานกองทุนกู้ยมื
(นางวันสิ ริ แก ้วหร่ าย)

งานวิจยั
(นายวิชยุตม์ ศรี สะอาด)

งานอาคารสถานที่
(นายสุ รพล สะริ มา)

งานหลักสู ตรฯ
(นายธนัช วงษ์ษา)

แผนกวิชาภาษาต่ างประเทศ

งานสื่อการเรียนการสอน
(นายกฤษฏา สุ ขจันทร์)
งานวิทยบริการและห้ องสมุด
(นางสาวธีระษา โสมคง)

งานส่ งเสริมกีฬาฯ
(นายชัยพร จันทรา)
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3. ข้ อมูลด้ านหลักสู ตร จํานวนผู้เรียน และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
3.1 หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนและจํานวนนักเรี ยน/นักศึกษาในปี การศึกษา
2550
ตารางที่ 1 จํานวนนักเรี ยน/นักศึกษา และห้องเรี ยน จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ทีเ่ ปิ ดสอนในปี การศึกษา 2550

ประเภท/สาขาวิชา

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิ ชยการ (ปวช. 1)
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการขาย/การตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

จํานวน
ห้ อง
ที่ได้ รับ
อนุญาต
14
2
3
7
26

1

2

621
0
0
0
621

0
50
88
186
324

ปวช.

ระดับชั้น
3

รวม

0
63
94
146
303

621
113
182
332
1,248

จํานวน
ห้ อง
ที่ได้ รับ
อนุญาต

1
15
3
19

1

33
234
131
398

ปวส.
2

0
493
0
493

รวม

33
727
131
891

รวม
ทั้งหมด

621
146
875
493
2,139

6
3.2 จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ตารางที่ 2 จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ในปี การศึกษา 2550
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
สาขาวิชา
ชาย
หญิง
รวม
การบัญชี
5
48
ปวช.
53
การการขาย
20
52
พาณิ ชยกรรม
72
คอมพิวเตอร์ฯ
14
80
94
รวม
39
180
219
การตลาด
86
247
ปวส.
333
บริ หารธุรกิจ
รวม
86
247
333
รวม ปวช. และ ปวส.
125
427
552
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4. ข้ อมูลบุคลากร
ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิ าชีพครู และอายุงานเฉลี่ย

3
4

10
10
20
12
13

1
1
1
4
7

1
1
2
4

1
2
3

-

1
1
3
5

1
1
2

11
8
15
9
43

6
2
5
3
16

5
6
10
6
27

-

10
7
13
8
35

1
1
2
1
5

-

8
1
1
1
11

9
8
6
5
7

3
5
5
13
56

2
3
5
21

3
3
2
8
35

-

3
3
4
10
48

2
1
3
5

-

1
2
3
6
17

8
8
5
7
7

4
1
4
1

2
2
27

4
1
2
1
8
46

4
4
8
8

2
55

10

-

1

3
7
10
3

4
22

6
8

10
73

ป.เอก

ป.โท

อายุงาน
เฉลี่ย
(ปี )

ป.ตรี

ผู้ที่มี
คุณวุฒิ
วิช าชีพครู

ตํา่ กว่ า ป.ตรี

รวมบุคลากรสนับสนุน
รวมบุคลากรทั้งหมด

*

หญิง

ผู้บริหาร
ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
รวมผู้บริหาร
ครูปฏิบตั กิ ารสอนทีเ่ ป็ นครูประจําการ
สาขาวิชาพื้นฐาน
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย/การตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมครูปฏิบตั กิ ารสอนทีเ่ ป็ นครูประจําการ
ครูอตั ราจ้ าง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการขาย/การตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมครู ปฏิบตั ิการสอนที่เป็ นครู อตั ราจ้าง
รวมครูท้งั หมด
บุคลากรสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นักการ/ภารโรง
บรรณารักษ์

เพศ

รวม

ชาย

ตําแหน่ ง

จํานวน (คน)
ระดับการศึกษาสู งสุ ด

-

* หมายถึง วุฒิปริ ญญาทางการศึกษา และ/หรื อปริ ญญาทางวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
โรงเรี ยนมีครู สอนตรงตามสาขาวิชาชีพที่สาํ เร็จการศึกษา จํานวน 56 คน (คิดเป็ น ร้อยละ 100)
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5. ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
สภาพของอาคารสถานทีป่ ั จจุบนั ทีม่ ีอยูจ่ ริ งและใช้งาน ณ วันทีร่ ายงาน มีดงั นี้
- อาคารเรี ยน จํานวน 2 หลัง
- อาคารประกอบ จํานวน
4 หลัง
- โรงอาหาร จํานวน
1 หลัง
- ห้องเรี ยน จํานวน
23 ห้อง
- ห้องปฏิบตั ิการ จํานวน
7 ห้อง
- ห้องพักครู จํานวน
5 ห้อง
6. ข้ อมูลทรัพยากรของโรงเรียน
ตารางที่ 4 การใช้ทรัพยากรจําแนกตามสถานที่ใช้งาน
จํานวนทรัพยากรที่ใช้ งาน (เครื่อง)
รายการทรัพยากร
ห้ องสมุด ห้ องปฏิบัติการ สํ านักงาน
รวมทั้งหมด
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่ อง Projector
เครื่ องเล่นวีดิโอ
โทรทัศน์

16
1
1

179
5
4
2
2

205
5
4
5
6

10
2
3

7. แหล่ งเรียนรู้
7.1 แหล่งเรี ยนรู ภ้ ายในสถานศึกษา
ตารางที่ 5 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้

ขนาด (ต.ร.ม.)

จํานวนห้ อง

จํานวนผู้เรียนที่ใช้ ต่อปี

7.1.1 ห้องสมุด
7.1.2 ห้องอินเตอร์เน็ต
7.1.3 ห้องปฏิบตั ิการ
1) การบัญชี
2) การขาย/การตลาด
3) คอมพิวเตอร์
4) สํานักงาน
5) วิทยาศาสตร์

160 ต.ร.ม.
192 ต.ร.ม.

1
3

1,840 คน
1,840 คน

1
1
1
1
1

134
909
1,840
1,840
1,840

84
84
84
84
84

ต.ร.ม.
ต.ร.ม.
ต.ร.ม.
ต.ร.ม.
ต.ร.ม.

คน
คน
คน
คน
คน
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7.2 แหล่งเรี ยนรู ภ้ ายนอกสถานศึกษา
ตารางที่ 6 การใช้แหล่งเรี ยนรู ภ้ ายนอกสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานประกอบการที่ใช้ฝึกงาน
สถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน
วัด
อื่น ๆ ระบุ
7.2.5.1 มิวเซียมสยาม
7.2.5.2 พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ
7.2.5.3 ไบเทค บางนา

จํานวนผู้เรียนที่ใช้ ต่อปี
324
516
490
570

คน
คน
คน
คน

320 คน
250 คน
180 คน
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8. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณรับ - จ่าย (ปี การศึกษา 2550)
8.1 รายรับ
8.2 รายจ่ าย
หมายเหตุ
รายการ
บาท
รายการ
บาท
8.1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5,167,800.00 8.2.1 เงินเดือน
8.1.2 เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่าย 10,408,816.48
- ครู
3,515,163.60
รายหัวนักเรี ยน
- สอนพิเศษครู
293,220.00
8.1.3 ค่าธรรมเนียมอื่นเพือ่
7,036,440.00
- สมทบกองทุนครู
107,155.20
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แม่บา้ น
152,440.00
8.1.4 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1,131,000.00
- รปภ.
161,825.00
8.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั
122,056.00
และนวัตกรรม
8.2.3 ค่าอบรมและพัฒนา
72,203.48
บุคลากร
8.2.4 ค่าวัสดุฝึก
210,850.00
8.2.5 ค่าใช้จ่ายฝ่ ายกิจกรรม
54,783.00
8.2.6 ค่าสาธารณูปโภค
718,011.14
8.2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
616,477.00
รวม
6,024,184.42
ค่าเสื่อมราคา
- อาคาร
4,800,000.00
- ยานพานะ
60,000.00
- ครุ ภณั ฑ์
358,445.00
รวม
5,218,445.00
รวมงบดําเนินการ
11,242,629.42
ดอกเบี้ย
เงินปรับปรุ งอาคารและสถานที่ 1,080,000.00
800,000.00
รวมรับทั้งหมด
23,594,871.82
รวมจ่ ายทั้งหมด
13,122,629.42
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9. ผลงานดีเด่ นในรอบปี ที่ผ่านมา
สถานศึกษา
2546 ได้รบั โล่เกียรติบตั รสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด จากศูนย์ปฏิบตั งิ านต่อสู ้
เพือ่ เอาชนะยาเสพติด
2549 ได้รบั เกียรติบตั รเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ใ้ นงาน
”เปิ ดบ้าน ส.ร.ธ. ต้นแบบในฝัน”
จากโรงเรี ยนสิริรตั นาธร
2550 ได้รบั เกียรติบตั รการจัดนิทรรศการ
“เปิ ดบ้านบางบ่อตามรอยเท้าพ่อ”
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
ผู้บริหาร
2544 ได้รับวุฒิบตั รเกียรติบตั รครู ฝ่ายกิจการนักศึกษาและปกครองดีเด่น จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
2545 ได้รับเกียรติบตั รเป็ นผูท้ ี่ให้การสนับสนุนกิจกรรม
“ปลูกต้นไม้ถวายองค์มหา
ราชินี” จากสํานักงานเขตประเวศ
2547 ได้รบั เกียรติบตั ร ครู ดีเด่น จากสมาคมโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2549 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ นายก ประทานวุฒิบตั ร
ประกาศเกียรติคุณแก่ นายธนัช วงษ์ษา เป็ นบุคคลตัวอย่างที่เป็ นต้นแบบ ที่มีจริ ยธรรมและคุณธรรมดีเด่น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
นักเรียน/นักศึกษา
2549
รางวัลการแข่งขันกีฬา
1. วอลเลย์บอลหญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่ม 3
ได้รางวัลชนะเลิศ
OBAC สัมพันธ์
2. ฟุตบอลหญิง ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการกีฬาแห่งชาติ
3. เซปั กตะกร้อ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเซปั กตะกร้อ สมุทรปราการคัพ
2550

รางวัลการแข่งขันกีฬา
1. วอลเลย์บอลหญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่ม 3
2. ฟุตบอลหญิง ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการกีฬาแห่งชาติ
3. เซปั กตะกร้อ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเซปั กตะกร้อ สมุทรปราการคัพ
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บทที่ 2
สภาพการดําเนินการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1 เป้ าหมายการพัฒนาสถานศึกษาและความสํ าเร็จที่คาดหวัง
โรงเรี ยนเอกวิทย์อ่อนนุชบริ หารธุรกิจ ได้ระดมความคิดของคณะครู -อาจารย์ นักเรี ยน-นักศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสรุ ปประเด็นสําคัญในการพัฒนา
เป้ าหมายการพัฒนา
สภาพความสํ าเร็จที่คาดหวัง
1. ด้ านหลักสู ตรและการเรียนการสอน
1.1 พัฒนาการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
1.1 ชุมชนมีความพึงพอใจในการเข้ามารับ
หลักสูตรโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
ความรู ต้ ามหลักสูตรต่าง ๆ ทีโ่ รงเรี ยนจัด
การศึกษา
ขึ้น
1.2 พัฒนาระบบการเรี ยน การสอนโดยยึด
1.2 นักศึกษารู จ้ กั แสวงหาความรู ด้ ว้ ยตนเอง
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ได้พฒั นาสติปัญญา ทักษะความรู ้
ความสามารถตามศักยภาพ สามารถที่จะนํา
ความรู ้ไปประกอบอาชีพในอนาคต
1.3 พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนทั้งด้านปริ มาณ 1.3 มีสื่อการเรี ยนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
สามารถนําไปใช้พฒั นาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
1.4 ส่งเสริ มคุณภาพ จริ ยธรรม และค่านิยมทีด่ ีมี 1.4 นักศึกษามีความประพฤติ ปฏิบตั ิดี กล้าคิด
วิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย ธํารงไว้ซ่ ึง
กล้าแสดงออกในสิ่งทีถ่ ูกต้อง รับฟังความ
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
คิดเห็นของผูอ้ ่ืนตามวิถีประชาธิปไตย
รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม
1.5 มีรูปแบบการจัด และประเมินผล ที่ทาํ ให้
1.5 พัฒนารู ปแบบ วิธีการวัดผลประเมินผลที่
นักเรี ยนเกิดทักษะ ในการคิด การปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับคุณลักษณะและความสามารถ
สามารถนําความรู ้ ความคิด และทักษะไป
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามสภาพจริ ง
ใช้ได้ในชีวติ จริ ง
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2. ด้ านระบบบริหารและการจัดการ
2.1 ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบโครงสร้าง
ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิให้มี.
ประสิทธิภาพชัดเจน รัดกุม ครอบคลุม และ
คล่องตัว
3. ด้ านทรัพยากร
พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุและ
ครุ ภณั ฑ์การจัดการเรี ยนการสอนให้เพียงพอ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด
ปี การศึกษา

4. ด้ านสภาพแวดล้ อม
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใน
สถานศึกษา ให้มีความร่ มรื่ น สดชื่นสวยงาม
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เกิดบรรยากาศแก่
การเรี ยนรู ้

2.1 บุคลากรมีความพึงพอใจ และสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผูป้ ฎิบตั ิมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน
2.3ผลงานมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1 มีครู ผสู ้ อนในสาขาที่ขาดแคลนอย่างเพียงพอ
3.2 มีครู ที่มีความรู ้ มีทกั ษะการจัดการสามารถ
ใช้และพัฒนาเทคโนโลยี มีจิตสํานึก
รับผิดชอบมีความกระตือรื อร้น เสียสละ
มีความทันสมัยในการปฏิบตั ิหน้าที่เพือ่
พัฒนาคุณภาพของนักเรี ยนและสถานศึกษา
3.3 มีบุคลากรที่มีขวัญกําลังใจ มีความมัน่ ใจและ
ตั้งใจทํางานยิง่ และเกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ
3.4 เพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ความ
ปลอดภัย ของทรัพย์สินของโรงเรี ยน ครู อาจารย์ ได้รบั สวัสดิการ การจัดการเรี ยน
การสอนมีการพัฒนาด้านคุณภาพ
3.5 เพือ่ ให้มีสถานที่ทาํ งานที่เหมาะสมกับ
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และสนามกีฬา
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี การศึกษา
4.1 สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อื้อต่อการเรี ยนการสอน นักเรี ยนได้เรี ยน
อย่างมีความสุข และได้รบั การปลูกฝังให้มี
จิตสํานึก รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเกิดคุณธรรมที่พงึ ประสงค์
ตลอดเวลาที่จะต้องบริ การบุคคลากรและ
ชุมชน
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5. ด้ านการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานพัฒนา
5.1 การบริ หารงานมีความรัดกุม มีประสิทธิภาพ
ระบบ
สูงสุด ลดความเสียหาย สามารถปั ญหาและ
มีระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามประเมิน
พัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง และกํากับให้มี
คุณภาพทางการศึกษาและรายงานเผยแพร่ ขอ้ มูล
การดําเนินแผนที่วางไว้นอกจากนั้น
ต่อสาธารณชน
นักศึกษา ผูป้ กครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะรับรู ้รับทราบ เกิดความเข้าใจอันดี และ
ให้ความร่ วมมือในการบริ หาร
5.2 ผ่านการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และภายนอกองค์กร
2.2 การดําเนินการตามเป้ าหมายการพัฒนาสถานศึกษา
วิธีดาํ เนินงาน
โรงเรี ยนเอกวิทย์อ่อนนุชบริ หารธุรกิจ ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานดังนี้
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ด้ านหลักสู ตรการเรียนการสอน
1.1 พัฒนาการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา
1.2 พัฒนากระบวนการเรี ยน การสอน โดยยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง

1.3 พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนทั้งด้านปริ มาณ
และคุณภาพ

สภาพความสํ าเร็จที่คาดหวัง
1.1 เปิ ดสอนหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนตามสภาพ
เศรษฐกิจปั จจุบนั
1.2 ส่งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดการเรี ยน
การสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ
ประเมินผลการเรี ยนตามสภาพความเป็ น
จริ ง เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่จะนําไปใช้ประกอบอาชีพ
และทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
1.3 พัฒนาสื่อสําหรับครู -อาจารย์ ด้วยการ
อบรมวิธีการใช้ การผลิตสื่อการเรี ยน
การสอน
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1.4 ส่งเสริ มคุณภาพ จริ ยธรรม และค่านิยมทีด่ ี มี 1.4 จัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ โดยสอดแทรกคุณธรรม
วิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย ธํารงไว้ซ่ ึง
จริ ยธรรม ค่านิยม ประชาธิปไตย และ
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
เอกลักษณ์ความเป็ นไทยในกระบวนการ
การเรี ยนการสอนทุกรายวิชาและจัด
กิจกรรมส่งเสริ มอย่างต่อเนื่อง
1.5 วัดและประเมินโดยดูพฒั นาการความสําเร็จ
1.5 พัฒนารู ปแบบ วิธีการวัดผลประเมินผลที่
ความก้าวหน้าของนักศึกษาด้วยวิธีการที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะและความสามารถ
หลากหลาย
ทีพ่ ่งึ ประสงค์ตามสภาพจริ ง
2. ด้ านระบบบริหารและการจัดการ
ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบโครงสร้าง ระเบียบ 2.1 จัดบุคลากรทํางานให้ตรงตามวุฒิ ความสามาร
และวิธีการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิผลชัดเจน
ที่เหมาะสม มอบหมายหน้าที่ให้ชดั เจน
รัดกุม ครอบคลุม และคล่องตัว
2.2 จัดระบบสื่อสารทุกรู ปแบบให้ชดั เจนและทัว่ ถึ
2.3 กําหนดมาตรการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล ให้เป็ นระบบและต่อเนื่อง
3. ด้ านทรัพยากร
พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุและ
3.1 จัดจ้างอัตรากําลังเพิม่ ในสาขาที่ขาดแคลน
ครุ ภณั ฑ์ การจัดการเรี ยนการสอนให้เพียงพอ
3.2 จัดส่ง ครู -อาจารย์ ที่มีอยูไ่ ปศึกษาเพิม่ เติมใน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด
สาขาที่ขาด ส่งเสริ มให้บุคลากรมีการ
ปี การศึกษา
ฝึ กอบรม สัมมนาดูงานและศึกษาต่อใน
สาขาต่างๆ หรื อวิทยากรใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
3.3 จัดกิจกรรมที่สร้างขวัญกําลังใจ หรื อ
สวัสดิการให้แก่บคุ ลากร อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ
3.4 จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เพือ่ อํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5 ดําเนินการซ่อมบํารุ งรักษา ครุ ภณั ฑ์
การศึกษาที่มีอยูใ่ ห้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มศักยภาพ
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4. ด้ านสภาพแวดล้ อม
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใน
สถานศึกษา ให้ความร่ มรื่ น สดชื่นสวยงาม
สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เกิดบรรยากาศแห่ง
การเรี ยนรู ้
5. ด้ านการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานพัฒนา
ระบบ
มีระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา และรายงานเผยแพร่ ขอ้ มูล
ต่อสาธารณชน

4.1 จัดภูมิทศั น์บริ เวณต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4.2 บํารุ ง ดูแลความสะอาดทั้งบริ เวณภายในและ
ภายนอกอาคารฯ
5.1 เร่ งรัดพัฒนาระบบ กํากับ ติดตามประเมินผล
และรายงานให้มีความจริ งต่อเนื่อง ชัดเจน
5.2 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

2.3 สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การวางแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของสถานศึกษา
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี สถานศึกษาดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมการ เตรี ยมความพร้อมของบุคลากร โดยอบรมให้ความรู ้
ขั้นที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ กําหนดเป้ าหมายในการพัฒนา แนวทางดําเนินงาน
ระยะเวลา และงบประมาณ
1.1.2 แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ตารางที่ 8 แผนปฏิบตั ิการประจําปี ที่โรงเรี ยนใช้จริ ง
แผน/งาน/
ระยะเวลา
เป้ าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
1. โครงการพัฒนา ครู -อาจารย์จาํ นวน เม.ย. 2549 – เม.ย. 150,000.00 นางณัฐนี สืบเสระ
ระบบประกัน 38 คน มีส่วนร่ วม 2550
คุณภาพ
รับผิดชอบต่อ
ภายใน
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2.โครงการพัฒนา เพื่อจัดทําข้อมูล
เม.ย. 2550 – มี.ค.
90,000.00 คณะกรรมการงานธุรการ
ระบบงานและ สารสนเทศด้าน
2551
การเงิน
การให้บริ การ นักเรี ยน
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แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม
3.โครงการพัฒนา
ภูมิทศั น์และ
ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
4. กิจกรรม
สุนทรภู่

5. กิจกรรมศึกษา
ดูงาน
6. โครงการรอบรู ้
มุ่งสู่ทกั ษะ (การ
แข่งขันวิชาชีพ)
7. กิจกรรมอบรม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบูรณา
การสู่การวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน
8. กิจกรรมวัน
วิชาการ

9. กิจกรรม
นิทรรศการจัด
แสดงสินค้า

เป้ าหมาย
เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายในห้องธุรการ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
เม.ย. 2550 – มี.ค.
10,000.00 นายสุรพล สะนิมา
2551

นักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมสุนทรภู่
ร้อยละ 80

1 – 30 มิ.ย. 2550

300.00 นางวิภาดา ลิเหล็ก

นักเรี ยน ปวช.3.1,
3.2 เข้าร่ วม
กิจกรรมร้อยละ 90
นักเรี ยน-นักศึกษา
เข้าร่ วมแข่งขัน
ร้อยละ 80
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
และผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
ร้อยละ 75 มีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
และผูเ้ ข้าเยีย่ มชม
ร้อยละ 75 มีความ
พึงพอใจในกาจัด
กิจกรรม
นักเรี ยน ปวช. สาขา
การขายมีรอ้ ยละ 80
ได้รับพัฒนาทักษะ
วิชาชีพด้านการจัด
แสดงสินค้า

26 มิ.ย. – 21 ส.ค.
2550

5,928.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

20 พ.ค. 2550- 15
มี.ค. 2551

23,268.00 นางจิราภา ล่วงลือ

30-31 ก.ค. 2551

19,333.00 นางจิราภา ล่วงลือ

1 พ.ย. 2550 – 15
มี.ค. 2551

25,232.00 นางจิราภา ล่วงลือ

1 มิ.ย. 2550 – 15
มี.ค. 2551

280.00 นางจิราภา ล่วงลือ
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แผน/งาน/
ระยะเวลา
เป้ าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
10. กิจกรรมขาย นักเรี ยน ปวช.
1. มิ.ย. 2550 – 30
1,534.00 นางสาวพรรณี ตั้งสุวงศ์ไท
ตรงสู่อาชีพ สาขาการขายมีร้อย มี.ค. 51
ละ 80 ได้รับทักษะ
วิชาชีพด้านการ
ขาย

11. โครงการ
พัฒนา
ห้องสมุดเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้
12. กิจกรรมไหว้
ครู

นักเรี ยนร้อยละ 80 1. มิ.ย. 2550 – 30
เข้าร่ วมกิจกรรม มี.ค. 2551
ห้องสมุด

คณะครู นักเรี ยนนักศึกษา เข้าร่ วม
กิจกรรม
13. กิจกรรมวัน
คณะครู นักเรี ยนเข้าพรรษา
นักศึกษา เข้าร่ วม
กิจกรรมและมี
ความตระหนักถึง
ความสําคัญของ
วันเข้าพรรษา
14. กิจกรรมวันแม่ คณะครู นักเรี ยน
แห่งชาติ
นักศึกษา เข้าร่ วม
กิจกรรม มีความ
จงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
และน้อมรําลึก
พระคุณแม่

29,550.00 นางสุภาวดี พึ่งพิเชษฐ

1 – 14 มิ.ย. 2550

1,585.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

10 – 27 ก.ค. 2550

8,127.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

20 ก.ค. – 10 ส.ค.
2550

6,120.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์
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แผน/งาน/
เป้ าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
15. กิจกรรมวัน
คณะครู นักเรี ยน
พ่อแห่งชาติ นักศึกษา เข้าร่ วม
กิจกรรม มีความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ
และน้อมรําลึก
พระคุณพ่อ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
20 พ.ย. – 4 ธ.ค.
2550

16. กิจกรรม
ประชุม
ผูป้ กครอง

5 – 20 พ.ค. 2550

ผูป้ กครองนักเรี ยน
ใหม่เข้าร่ วม
กิจกรรมและมี
ความตระหนักใน
กฎระเบียบของ
สถาบัน
17. กิจกรรม
นักเรี ยน-นักศึกษา
ปั จฉิมนิเทศ ระดับ ปวช.3 และ
และวันแห่ง ปวส.2 เข้าร่ วม
ความยินดี
กิจกรรมรับทราบ
เทคนิคการสร้าง
บุคลิกภาพในการ
สมัครงาน และมี
ความรู ้ดา้ น
การศึกษาต่อ
18. กิจกรรม
นักเรี ยน-นักศึกษา
ปฐมนิเทศ
ใหม่เข้าร่ วม
นักเรี ยน
กิจกรรมและความ
นักศึกษาใหม่ ตระหนักในกฏ
ระเบียบของ
สถาบัน

23 ก.พ. – 16 มี.ค.
2551

10 – 21 พ.ค.50

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5,159.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

6,200.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

184,035.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

978.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์
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แผน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม
19. กิจกรรม
แนะแนวทาง
เพือ่ งานอาชีพ
20. กิจกรรม
ทัศนศึกษา

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
นักเรี ยน-นักศึกษา 1 มิ.ย.50–29ก.พ.51
100.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์
รับทราบข้อมูล
ด้านงานอาชีพ
นักเรี ยน-นักศึกษา 1 – 21 ก.ย. 50
109,920.00 นายบัณฑิต โพธิดานุ
ร่ วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา

21.โครงการเข้า
ค่ายอบรม
คุณธรรม
จริ ยธรรม
22.โครงการ
เสริ มสร้าง
คุณธรรมผูม้ ี
วินยั
23. กิจกรรม
เยีย่ มบ้าน
นักเรี ยน
24. กิจกรรม
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
25. โครงการฝึ ก
ทักษะการ
พิมพ์ไทยและ
อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์
แบบสัมผัส
26. โครงการ
แข่งขันฟุต
ซอล

นักเรี ยนเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม

1 – 30 มิ.ย.50

นักเรี ยนเข้าได้รบั
การเสริ มสร้าง
คุณธรรม
จริ ยธรรม
ติดตามและเยีย่ ม
บ้านนักเรี ยนที่มี
ปั ญหา
นักเรี ยนข้าร่ วม
กิจกรรมกีฬาสี

1 มิ.ย. 50 – 28 ก.พ.
51

976.00 ว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ วันเพ็ง

1 มิ.ย. 50 – 28 ก.พ.
51

340.00 ว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ วันเพ็ง

เป้ าหมาย

1 – 28 ก.ค. 50

นักเรี ยน-นักศึกษา 14-16 ก.ค. 2550
ได้เข้าร่ วมพัฒนา
ทักษะการพิมพ์
ไทยและอังกฤษ

นักเรี ยนนักศึกษาได้ 5-28 ก.ย. 2550
ออกกําลังกายและ
เพิม่ ความสามัคคี

133,389.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

7,330.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์

500.00 นางสุคนธ์ทพิ ย์ ชีพเป็ นสุข

3,000.00 นายพลากร ขูรูรกั ษ์
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1.2 การนําแผนไปสู่ การปฏิบัติ
1.2.1 ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติการประจําปี ไปปฏิบัติจริง
1. ส่งเสริ มสนับสนุนกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ สิ่งอํานวยความสะดวก งบประมาณ
2. กํากับติดตามด้วยเครื่ องมือติดตามงาน (ตามรู ปแบบที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนกําหนด)
3. ให้การนิเทศโดยการประชุมคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ แก้ไขหรื อป้ องกันปั ญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
4. ประเมินผลที่ผมู ้ ีส่วนได้เสียในการดําเนินงาน
5. รายงานผลการดําเนินงานปั ญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนา
1.2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
สถานศึกษาดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ ข้นั การเตรี ยมการ
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา โดยบุคลากรทุกคนหาแนวทางแก้ปัญหา แต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับชอบ ขั้นดําเนินการ ปฏิบตั ิตามวงจร PDCA มีการรายงานผลด้วยลายลักษณ์อกั ษรหลังเสร็จสิ้นโครงการ/
งาน/กิจกรรม ภายใน 15 วัน และสิ้นปี การศึกษาผลการดําเนินตามจุดเน้นดังนี้
จุดเน้น
พัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รี ยน มีการส่งเสริ มและพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
พลเมืองดีของสังคม พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีวชิ าการและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนมีความคิ ด
สร้างสรรค์ มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามทีด่ ี พัฒนาผูเ้ รี ยนมีทกั ษะทางด้านภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์และ
ทักษะวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยีและประดิษฐ์นวัตกรรมเป็ นที่ยอมรับ
ของชุมชนผลการดําเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพด้านผูเ้ รี ยนมีคุณภาพร้อยละ 92.26
จุดเน้นพัฒนาคุณภาพด้านผูส้ อน มีการส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ พัฒนาบุคลากรมีทกั ษะทางด้านภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์และทักษะวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ
พัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยีและประดิษฐ์นวัตกรรมเป็ นที่ยอมรับของชุมชนผลการดําเนินงานตาม
จุดเน้นพัฒนาคุณภาพด้านผูส้ อนมีคุณภาพร้อยละ 92.00
จุดเน้นพัฒนาคุณภาพด้านบริ หารจัดการ มีระบบการบริ หารจัดการ เน้นการมีส่วนร่ วมโดย
มีโครงสร้างการจัดองค์กรมีระบบการบริ หารชัดเจน มีนโยบาย ปรัชญา เป้ าหมายและแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริ มสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานจัดการศึกษา ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีมและสร้าง
บรรยากาศการทํางานที่เป็ นประชาธิปไตย
1.3 การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
1.3.1 วิธีการตรวจสอบ ติดตาม
คณะกรรมการประชุมวางกรอบการประเมิน จัดทําเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ผลข้อมูล รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ตรวจสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
การรายงานผล คณะกรรมการประชุมเพือ่ วางแผนพัฒนา
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1.3.2 ผลการตรวจสอบ ติดตาม
การดําเนินงานโครงการ /งาน / กิจกรรม เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีส่วนร่ วมในการดําเนินการ เตรี ยมการแต่งตั้งกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ โครงการ /งาน/กิจกรรม
การดําเนินงานมีการวางแผน กํากับ ติดตาม นิเทศ และรายงานให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบผล
1.3.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล (มาตรฐานการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นชุมชน)
2. จัดอันดับความสําคัญของเป้ าหมาย เพือ่ ช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรจัดการวางแผนแนวทางการดําเนินงานหรื อวิธีปฏิบตั ิงานให้บุคลากรรับทราบ
4. ปฏิบตั ิตามแผน ส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข มีการกํากับ
ให้การนิเทศอย่างสมํ่าเสมอ
5. การประเมินตนเองหรื อรายงานประจําปี ควรทําตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
1.4 การพัฒนาปรับปรุงงาน
1. นําผลการประเมินแต่ละปี มาสรุ ปเปรี ยบเทียบ จุดอ่อน /จุดแข็ง
2. พัฒนาจุดอ่อนให้เข็มแข็ง จุดเด่นให้ดียงิ่ ขึ้น
3. มีการอบรม สัมมนางานในแต่ละกลุ่มงาน
4. ศึกษาดูงาน เพือ่ นํามาปฏิบตั ิ
5. สร้างขวัญ และกําลังใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
6. พัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรให้ครบทุกทักษะ
7. ตรวจสอบ / ปรับปรุ งคุณภาพการประเมิน การนิเทศ
8. นําผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน
9. จัดทําโครงการผลการประเมิน เพือ่ ส่งเสริ มจุดเด่น และปรับปรุ งจุดที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมาย
10. นําผลทีไ่ ด้จากการประเมินข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็ว และ
เป็ นปั จจุบนั
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้ วย
6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 9)
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 10 - 21)
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 22 - 26)
มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่สงั คม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 27- 28)
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 29 - 31)
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 32- 34)
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

3
3
3
ดี

63 53
94 72
146 94
303 219

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

ผลการประเมิน

ผ่ านเกณฑ์

คิดเป็ นร้ อยละ
98.00
86.36
96.77
94.14

84.12
76.60
64.38
72.28

ผลการประเมิน

ดี

ลงทะเบียน

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ
85.35

50 49
88 76
186 180
324 305

คิดเป็ นร้ อยละ

621 530

3
0
0

ผ่ านเกณฑ์

รวม ปวช.

ปวช. 1
621 530 85.35
การบัญชี
0
0
0
การขาย
0
0
0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลงทะเบียน

พณิชยการ

ผลการประเมิน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

ข้ อกําหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ข้ อกําหนด 1.1 ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิกว่าารด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตร
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละชั้นปี
ตารางที่ 9
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนที่กาํ หนดตามชั้นปี
จํานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวมทุกชั้นปี
หลักสู ตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ประเภทวิชา

3
3
3
ดี

621
113
182
332
1,248

530
102
148
274
1,054

85.35
90.27
81.32
82.53
84.46

3
3
3
3

ดี
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0
0
0
0

33
727
131
891

32
519
131
682

96.97
71.39
100
76.54

ผลการประเมิน

0
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0
0
0
0

ผ่ านเกณฑ์

0
0
0
0

ลงทะเบียน

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพมากกว่า ร้อยละ
74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพร้อยละ
60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพน้อยกว่าร้อยละ 60
คะแนนเฉลี่ยผ่ านเกณฑ์ พ้นสภาพตามระเบียบ ศธ. ว่ าด้ วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ปวช.1 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 1.50
ปวส.1 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 1.75
ปวช.2 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 1.75
ปวส.2 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 1.90
ปวช.3 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 1.90

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่ านเกณฑ์

ลงทะเบียน

ผลการประเมิน
3

0
0
0
0
493 333 67.55 2
0
0
0
0
493 333 67.55 2

คิดเป็ นร้ อยละ

398 349 87.69

3
3
3

รวมทุกชั้นปี

ผ่ านเกณฑ์

รวม ปวส.

การบัญชี
33 32 96.97
การตลาด
234 186 79.50
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 131 131 100

ชั้นปี ที่ 2

ลงทะเบียน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผ่ านเกณฑ์

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ลงทะเบียน

ชั้นปี ที่ 1

จํานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 3
ผลการประเมิน

ตารางที่ 9 (ต่อ)

3
3
3
3
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ผู้เรียนทั้งหมด

ที่มีผลงาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

0
0
57 56
88 56
106 98
251 210

ผลการประเมิน

ที่มีผลงาน

0
3
3
3
3

ผู้เรียนทั้งหมด

0
93.10
76.92
84.09
83.69

คิดเป็ นร้ อยละ

0
0
58 54
91 70
176 148
325 272

ผลการประเมิน

ที่มีผลงาน

2
0
0
0
2

ผู้เรียนทั้งหมด

72.89
0
0
0
72.89

คิดเป็ นร้ อยละ

546 398
0
0
0
0
0
0
546 398

ผลการประเมิน

รวม ปวช.

ปวช. 1
การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ

ที่มีผลงาน

ผู้เรียนทั้งหมด

ข้ อกําหนดที่ 1.2 ความรู ้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่จดั ทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงานและ/หรื อ โครงการวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
หรื อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทีแ่ สดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผล ทํางาน และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้
ตัวเลข เช่น การอ่านและการแปลความหมายของแผนภูมิ ข้อมูล สถิตติ ่าง ๆ ตามหลักสูตรในแต่
ประเภทวิ
ละ ชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี
ตารางที่ 10 จํานวนและร้อยละผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปอย่
ั ญาหางเป็ นระบบในปี การศึกษา 2550
จํานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวมทุกชั้นปี
หลักสู ตร/
สาขาวิชา
สาขางาน
ประเภทวิชา

0
98.25
63.64
92.45
83.67

0
3
2
3
3

546
115
179
282
1,122

398
110
126
246
880

72.89
95.65
70.39
87.23
78.43

2
3
2
3
3
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ตารางที่ 10 (ต่อ)

0

0

532

221

209 94.57

3

311 296 95

3

0

0

0

0

532

ผลการประเมิน

0

คิดเป็ นร้ อยละ

0

ที่มีผลงาน

ผู้เรียนทั้งหมด

3

ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน มากกว่า ร้อยละ 74
ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน ร้อยละ 60 - 74
ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการประเมิน
ผู้เรียนทั้งหมด

311 296 94.86

คิดเป็ นร้ อยละ

3

ที่มีผลงาน

209 94.57

ผู้เรียนทั้งหมด

ผลการประเมิน

221

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

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

คิดเป็ นร้ อยละ

รวม ปวส.

ที่มีผลงาน

การตลาด

สาขางาน

รวมทุกชั้นปี

ที่มีผลงาน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

ชั้นปี ที่ 2

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ 1

จํานวนผู้เรียน
ชั้นปี ที่ 3

505

94.92

3

94.92

3

505

27
ข้ อกําหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
คําอธิบาย จํานวนผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสนทนา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จําแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและชั้นปี ที่เปิ ดสอน
ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จํานวนผู้เรียน

94.64
80.95
90.91
88.85

3
3
3
3

56 53
84 68
165 150
305 271

ผลการประเมิน

รวม ปวช.

0

คิดเป็ นร้ อยละ

0
0
0
3

0

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

0
0
0
83.15

0

ผู้เรียนทั้งหมด

0
0
0
0
0
0
546 454

0

ผลการประเมิน

0

คิดเป็ นร้ อยละ

3

รวมทุกชั้นปี

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

83.15

ผู้เรียนทั้งหมด

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี 1 เรี ยนรวม
ยังไม่แยกสาขา

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

พณิชยการ

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

546 454

สาขางาน

ชั้นปี ที่ 3

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ชั้นปี ที่ 2

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/

ชั้นปี ที่ 1

0

0

0

0

0

0

0

100
87.50
97.09
94.95

3
3
3
3

641
140
268
1,049

546
117
250
913

85.18
83.57
93.28
87.04

3
3
3
3

39 39
56 49
103 100
198 188
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
จํานวนผู้เรียน

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

0
0

0
0

ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มากกว่า ร้อยละ 74
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 - 74
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการประเมิน

0
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0
0

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

3
3

ผู้เรียนทั้งหมด

ผลการประเมิน

303 294 97.03
303 294 97.03

คิดเป็ นร้ อยละ

คิดเป็ นร้ อยละ

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ผู้เรียนทั้งหมด

ผลการประเมิน

487 456 93.63 3
487 456 93.63 3

รวมทุกชั้นปี

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

-

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทั้งหมด

การตลาด
รวม ปวส.

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

ชั้นปี ที่ 2
ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ทักษะไทย-ต่างประเทศ

ชั้นปี ที่ 1

790 750 94.94 3
790 750 94.94 3

29
ข้ อกําหนดที่ 1.4 ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่สามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี การใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
จําแนกตามชั้นปี
ตารางที่ 12 จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้ จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จํานวนผู้เรียน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

3
3
3

62 45
107 86
130 130

72
80
100

3
3
3

115 87
193 154
290 290

73
79
100

3
3
3

0

0

0

0

299 270

90

3

299 261

87

3

598 531

88

3

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

ผลการประเมิน

79
79
100

ผู้เรียนทั้งหมด

คิดเป็ นร้ อยละ

53 42
86 68
160 160

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

ผลการประเมิน

0
0
0

ผู้เรียนทั้งหมด

คิดเป็ นร้ อยละ

0
0
0

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

0
0
0

ผู้เรียนทั้งหมด

ผลการประเมิน

รวม ปวช.

คิดเป็ นร้ อยละ

การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวมทุกชั้นปี

0
0
0

สาขางาน

ปวช.
พาณิ ชยกรรม พณิ ชยการ การบัญชี

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ชั้นปี ที่ 2

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/

ชั้นปี ที่ 1

30
ตารางที่ 12 (ต่อ)
จํานวนผู้เรียน

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

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

72.54
79.14
100

2
2
3

0
0
382 325
0
0

0
85.07
0

0
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

51
780
140

37
640
140

72.54
82.05
100

2
3
3

589 492

83.53

3

382 325

85.07

3

0

0

0

0

971

817

84.14

3

ผูเ้ รี ยนที่นาํ ความรู ้ไปใช้ มากกว่า ร้อยละ 74
ผูเ้ รี ยนที่นาํ ความรู ้ไปใช้ ร้อยละ 60 - 74
ผูเ้ รี ยนที่นาํ ความรู ้ไปใช้ น้อยกว่าร้อยละ 60

ผู้เรียนทั้งหมด

คิดเป็ นร้ อยละ

รวม ปวส.

รวมทุกชั้นปี

51 37
398 315
140 140

สาขางาน

-

ชั้นปี ที่ 3

ผลการประเมิน

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ชั้นปี ที่ 2

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

ผู้เรียนทีน่ าํ ความรู้ไปใช้

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/

ชั้นปี ที่ 1

31
ข้ อกําหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 5
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุ ณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม
การหลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติดเป็ นต้น การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม ตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามชั้นปี
ตารางที่ 13 จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนทีม่ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี จําแนกตาม
หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จํานวนผู้เรียน

รวม ปวช.

3
0
0
0
3

0
3
3
3
3

0
0
0
57 46 80
88 70 79
106 85 80
251 201 80

437 80
92 80
143 80
246 87
918 81

ผลการประเมิน

546
115
179
282
1,122

คิดเป็ นร้ อยละ

0
3
3
3
3

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

ผลการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

0
0
0
58 46 79
91 73 80
176 140 79
325 259 79

รวมทุกชั้นปี

ผู้เรียนทั้งหมด

การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

546 437 80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
546 437 80

ชั้นปี ที่ 3

ผลการประเมิน

ปวช.1
ปวช.
พาณิ ชยกรรม การบัญชี

ชั้นปี ที่ 2

ผลการประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

ชั้นปี ที่ 1

3
3
3
3
3
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
จํานวนผู้เรียน

0
0
0
0

0
0
0
0

51
780
140
971

41
623
112
776

83
79
80
80

รวม ปวส.
1,135 908 80 3 707 564 79 3
251 201 80 3
2,093 1,694 80
รวม ปวช.และ ปวส.
*ผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรม 3 ด้าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรม 1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 2) มีมนุษยสัมพันธ์ 3) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

ผลการประเมิน

0
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0
0
0
0

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

0
3
0
3

ผู้เรียนทั้งหมด

คิดเป็ นร้ อยละ

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

ผู้เรียนทั้งหมด

ผลการประเมิน

3 0
0
0
3 382 305 79
3 0
0
0
3 382 305 79

ผลการประเมิน

83
80
80
80

คิดเป็ นร้ อยละ

41
318
112
471

รวมทุกชั้นปี

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

51
398
140
589

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทั้งหมด

บัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

ชั้นปี ที่ 2

ผลการประเมิน

ปวส.
บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

ผู้เรียนทั้งหมด

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ผู้เรียนที่มพี ฤติกรรม
3ด้ าน*

ชั้นปี ที่ 1

3
3
3
3
3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ3 (ดี) หมายถึง
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์มากกว่
ที่ดี า ร้อยละ74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง
ผูเ้ รี ยนทีม่ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มีบคุ ลิกภาพ ทีเ่ หมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี ร้อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี น้อยกว่าร้อยละ 60
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ผลการประเมิน

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

สําเร็จการศึกษา

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

แรกเข้ า

ข้ อกําหนดที่ 1.6 ความรู ้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 6
ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ประจําปี การศึกษา
คําอธิบาย
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 หรื อหลักสูตรอื่น เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยน
แรกเข้าในแต่ละหลักสูตร ประเภทวิชา และสาขาวิชา
ตารางที่ 14 จํานวนและร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เทียบกับผูเ้ รี ยน
แรกเข้าจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
จํานวนผู้เรียน

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.

63
94
146
303

53
72
94
219

84.13
76.59
64.38
72.28

3
3
2
2

การตลาด
รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

493
493
796

333
333
552

67.54
67.54
69.35

2
2
2

สาขาวิชา

สาขางาน

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง ผูส้ าํ เร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา มากกว่าร้อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูส้ าํ เร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา ร้อยละ 60-74
ระดับคุณภาพ 3 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ าํ เร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 60
ตัวบ่ งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 หรื อหลักสูตรอื่นทีผ่ า่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เมื่อเทียบกับผูเ้ ข้ารับการประเมินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนแต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
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ตารางที่ 15 จํานวนและร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน
หลักสู ตร/
ผ่ านเกณฑ์
สาขาวิชา
สาขางาน ผู้สําเร็จ จํานวน
ผลการ
ประเภทวิชา
การศึกษา เข้ าสอบ จํานวน ร้ อยละ ประเมิน
บัญชี
ปวช.
พาณิ ชยกรรม การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ การตลาด
รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

53
72
94
219

49
65
92
206

37
60
70
167

75.51
92.30
76.08
81.06

3
3
3
3

333
333
552

281
281
487

252
252
415

89.67
89.67
85.22

3
3
3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มากกว่าร้อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูผ้ า่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ น้อยกว่าร้อ ยละ60
ข้ อกําหนดที่ 1.7 ความรู ้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8
ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ
หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คําอธิบาย
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 หรื อหลักสูตรอื่นในปี การศึกษา
ที่ผา่ นมาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
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ตารางที่ 16

ศึกษาต่อ

รวม

ร้ อยละ

ผลการประเมิน

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปว

ประกอบอาชีพอิสระ

การตลาด

ได้ งานทํา

รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ

การบัญชี
การขาย

ร้ อยละ

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

จํานวน

จํานวนและร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทีไ่ ด้งานทํา
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จํานวนได้ งานทํา
ติดตามไม่ ได้
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่ อ
จํานวน
หลักสู ตร/
สาขาวิชา ผู้สําเร็จ
ประเภทวิชา
การศึกษา

17
24

27.42
28.92
28.27

15
19

2
5

28
35

45
59

72.58
71.08

3
3

34

7

63

104

71.72

3

30.00
30.00
29.40

72

8

109 189

70.00

3

72
106

8
15

109 189
172 293

70.00
7060

3
3

62
83
145

41

270

81

270
415

81
122

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
มากกว่าร้อยละ 59
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ร้อยละ 50-59
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
น้อยกว่าร้อ ยละ 50
ข้ อกําหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําเครื่ องมือวัด 5 ระดับ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และอื่น ๆ
เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อพฤติกรรมของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ที่ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ทางพื้นฐาน
ที่จาํ เป็ นในการทํางาน คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
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5. ด้านอบายมุข และสิ่ งเสพติด

สาขาวิชาการขาย
รวม ปวช.
ปวส.
สาขาวิชาการตลาด
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

4. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปวช.
สาขาวิชาการบัญชี

3. ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผล
ต่อการทํางาน

หลักสู ตร/สาขาวิชา

2. ด้านความรู้ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี

ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานทีผ่ สู ้ าํ เร็จการศึกษาออกไปทํางาน
ในระดับ ปวช., ปวส.
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านความรู้ความสามารถตาม
ลักษณะงาน

ตารางที่ 17

4.42
4.55
4.47

4.48
4.57
4.52

4.62
4.56
4.59

4.55
4.53
4.54

4.52
4.55
4.53

4.52 0.37
4.55 0.36
4.53 0.36

3
3
3

4.37
4.37
4.42

4.61
4.61
4.56

4.33
4.33
4.46

4.63
4.63
4.58

4.83
4.83
4.68

4.55
4.55
4.54

3
3
3

ค่า
S.D.
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

0.39
0.39
0.37

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าํ เร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยูร่ ะหว่าง 4.00-5.00
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าํ เร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยูร่ ะหว่าง 3.50-3.99
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าํ เร็จการศึกษาออกไปทํางาน อยูร่ ะหว่าง 1.00-3.49

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อกําหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อกําหนดที่ 2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
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คําอธิบาย สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรื อรายวิชา
ปรับปรุ งแผนการเรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน
มีการประเมินและปรับปรุ งหลักสูตร แผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 18 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
รายวิชา แผนการเรี ยน ทีเ่ ปิ ดสอนปี การศึกษา 2550
จํานวน
สาขางาน
จํานวน
สาขางาน
ที่พัฒนาตาม
ร้ อยละ
ผล
สาขาวิ
ช
า
ที
เ
่
ปิ
ด
หลั
ก
สู
ต
รฐาน
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
การประเมิน
สอน
สมรรถนะ
ปวช.
พาณิ ชยกรรม
รวม ปวช.
ปวส.
บริ หารธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

(1)

(2)

(2)x 100
(1)

3
3

3
3

3
3

100
100

3
3

3
3
6

3
3
6

3
3
6

100
100
100

3
3
3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้อง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน มากกว่าร้อยละ 79
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้อง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน ร้อยละ 75-79
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้อง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน น้อยกว่าร้อยละ 75
ข้ อกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนร ◌ู ◌้ที่เน้นผ◌ู ◌้เรี ยนเป็ นสําคัญ โดยส่งเสริ มให้ผ ◌ู ◌้เรี ยนได้พฒั นา
ตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู อ้ ย่างหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ในการฝึ กทักษะวิชาชีพมีการฝึ กปฏิบตั จิ ริ งเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติ
เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริ ม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให้ผสู ้ อนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อบูรณาการความรู จ้ ากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัดประเมินผล อย่างหลากหลาย เหมาะสม
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผล
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การสอนโดยผูเ้ กี่ยวข้อง มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน
และนําผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง ตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
การดําเนินการ 5 ข้ อ ให้ เกิดผลการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดคุณภาพ
1. มีการจัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผน
2. มีการนิเทศการสอน
3. มีการประเมินคุณภาพการสอน
4. มีการประเมินการสอนโดยผูเ้ รี ยน
5. มีการนําผลการประเมินไปใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้
ตารางที่ 19 จํานวนและร้อยละของรายวิชาที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน ในปี การศึกษา 2550
จํานวนวิชา
จํานวนรายวิชา
จํานวนรายวิชาที่มี
ที่ดําเนินการ
ร้ อยละ
ผล
แผนบูรณาการ*
ที่เปิ ดสอน
หลักสู ตร
ครบทั้ง 5 ข้ อ
การประเมิน
ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

(1)

(2)

(3)

60
40
100

60
40
100

60
40
100

(3)x 100
(1)

100
100
100

3
3
3

หมายถึง ปฏิบตั ิตาม ข้อ 1 ครบทุกข้อและมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
มากกว่า ร้อยละ 74 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ปฏิบตั ิตามข้อ 1 ครบทุกข้อและมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ร้อยละ 60-74 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ปฏิบตั ิตามข้อ 1 ไม่ครบทุกข้อหรื อครบทุกข้อ และมีแผนการจัด
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน

39
ตัวบ่ งชี้ที่ 12
คําอธิบาย
ตารางที่ 20

ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสม
งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก
อุปกรณ์สาํ หรับการเรี ยนในแต่ละสาขา
ต่องบดําเนินการทั้งหมด
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึกอุปกรณ์สาํ หรับการเรี ยนต่องบดําเนินการ
ทั้งหมด จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน

หลักสู ตร/ ประเภท
วิชา

งบประมาณ
ดําเนินการ
ทั้งหมด
(บาท)

งบประมาณ
วัสดุฝึก
ทั้งหมด
(บาท)

ร้ อยละของ
งบประมาณ
ด้ านวั สดุต่อ
งบประมาณ
ดําเนินการทั้งหมด
(2)x 100
(1)
1.88

(1)
(2)
รวม ปวช. และ ปวส. 11,242,629.42 210,850.00
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ร้อยละ 10-15 ของงบดําเนินการทั้งหมด
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการทั้งหมด

ผลการประเมิน
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ข้ อกําหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
คําอธิบาย
ความเหมาะสมของห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ
การใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ และจํานวนผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรี ยน
ในรายวิชาที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์แต่ละหลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ตารางที่ 21 จํานวนห้องและ สัดส่วนการ ใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผูเ้ รี ยน จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
จํานวน
จํานวน
หลักสู ตร/ ประเภทวิชา/
คอมพิวเตอร์
ห้
อ
งปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
สาขาวิชา/สาขางาน
ต่ อห้ อง
ที่เปิ ดสอน
รวม ปวช. และ ปวส.

จํานวน
จํานวน
ผู้เรียนที่ใช้
ผู้เรียนต่ อ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
แต่ ละครั้ง

(1)

(2)

(3)

5

41

40

(3)
(2)

1:1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เครื่ อง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 3 คนขึ้นไป ต่อ 1 เครื่ อง

ผล
การประเมิน
3
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ข้ อกําหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรี ยนสถาน ที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
ตัวบ่ งชี้ที่ 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วทิ ยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุด
คําอธิบาย
มีความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ มีการจัดครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ตามเกณฑ์
ครุ ภณั ฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานขึ้นไป
ตารางที่ 22 การปฏิบตั ิในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ การจัดศูนย์วทิ ยบริ การ และการจัดครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์
องค์ประกอบที่ 1 ( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบตั )ิ

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

องค์ประกอบที่ 3( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบตั ิ)

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.จํานวน

3.ร้ อยละ

มีการวาง

มีก ารใช้

มีการ

มีการ

มีสื่อทีห่ ลาก

มีระบบ

สามารถ

มีการ

จํานวน

คุรุภณ
ั ฑ์ และ

ของ

แผนการ

อาคาร

ติดตาม

ปรับปรุงจาก

หลาย

การจัดการ

รองรับการ

ประเมิน

สาขาวิชา ที่

อุปกรณ์ ท่มี อี ยู่

สาขาวิชาทีม่ ี

ใช้ อาคาร

สถานที่

ประเมิน

ผลการ

ที่มี

ให้ บริการ

คุณภาพการ

เปิ ดสอนใน

แต่ ละสาขา

ครุภณั ฑ์

สถานที่

ตาม

ผลการใช้

ประเมิน

ประสิ ทธิภาพ

วิชาการแก่

ให้ บริการ

สถานศึกษา

สาขาวิชาเทียบ

อุปกรณ์

โดยผู้ท่มี ี

กรอบที่

อาคาร

เช่ น ระบบ

ชุมชนและ

กับเกณฑ์

ตามเกณฑ์

ส่ วน

กําหนด

สถานที่

การสื บค้น

สั งคม

ครุภณั ฑ์

ครุภณั ฑ์

มาตรฐานขั้น

มาตรฐาน

พืน้ ฐาน

ขั้นพืน้ ฐาน

95%

66%

ผล
การประเมิน

ผล
การประเมิน

เกีย่ วข้ อง

1

1

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที1
3 (ดี) ปฏิบตั ิทกุ ข้อ
2 (พอใช้) ปฏิบตั ิขอ้
1-3
1 (ปรับปรุ ง) ปฏิบตั ิขอ้ 1-2

1

3

1

เกณฑ์การประเมิองค์
น ประกอบที2
3 (ดี) ปฏิบตั ิทกุ ข้อ
2 (พอใช้) ปฏิบตั ิ 3 ข้อ
1 (ปรับปรุ ง) ปฏิบตั ิ 1-2 ข้อ

1

1

1

เกณฑ์การประเมิองค์
น ประกอบที3
3 (ดี) ตั้งแต่ร้อยละ
90
2(พอใช้) ร้อยละ 80-89
1(ปรับปรุ ง) น้อยกว่าร้อยละ 80

3

3

ผล
ผล

การประเมิน

การประเมิน

โดยรวม

80%

2

เกณฑ์การประเมินผลการประเมินโดยรวม
3 (ดี) ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับดี
2 ใน3
2 (พอใช้) ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับ
พอใช้ท้งั 3 องค์ประกอบ หรื อผ่านเกณฑ์ระดับดี
1 องค์ประกอบ พอใช้ 2 องค์ประกอบ
1 (ปรับปรุ ง) ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับ
ปรับปรุ งทั้ง3 องค์ประกอบ หรื อมีองค์ประกอบ
หนึ่งอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง

42
ข้ อกําหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ
คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยและสิ่ งอํานวยความสะดวกพิจารณาจากสิ่ งต่ อไปนี้
1. ป้ ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือ นภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภ ยั
3. ป้ ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักร ฯลฯ
4. สถานที่จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจําพืน
้ ที่นอกจากห้องพยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
7. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
8. สถิติอุบตั ิเหตุลดลง
ตารางที่ 23 จํานวนและร้อยละของสาขางานที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา

(1)

จํานวนสาขาทีจ่ ดั ระบบ
ความปลอดภัยและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกได้ อย่ างมีคุณภาพ
(2)

(2)x 100
(1)

3

3

100

จํานวนสาขางาน ทั้งหมด

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง มากกว่าร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ร้อยละ 60-70
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 60

ร้ อยละ

ผลการประเมิน

3
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ข้ อกําหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
คําอธิบาย
จํานวนครู และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ในวิชาชีพหรื อหน้าที่ที่รับผิดชอบในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึ กอบรม การประชุ
สัมมมนาทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาต่อ
เป็ นต้น ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/คน/ปี
ตารางที่ 24 จํานวนและร้อยละของครู และบุคลากรสายสนับสนุนภายในสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั
การพัฒนา
ประเภทบุคลากร

จํานวนทั้งหมด

จํานวนบุคลากรทีไ่ ด้ รับ
การพัฒนา ไม่ น้อยกว่ า
20 ชม./คน/ปี
43
9
52

ร้ อยละ

ครู
43
100
บุคลากรสนับสนุน
9
100
52
100
รวม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง บุคลากรได้รบั การพัฒนาร้อยละ 75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ 75

ผลการประเมิน

3

44
ข้ อกําหนดที่ 2.7

ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และทวิภาคีอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 17 จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
คําอธิบาย
การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่ องมือเครื่ องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น การเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร เป็ นต้น เพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 25
จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

จํานวนครั้ง
ระดมทรัพยากรภายใน
ระดมทรัพยากรภายนอก
2

19

รวม
(ครั้ง)

ผลการประเมิน

21

3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มากกว่า
19 ครั้งขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง
มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 15-19 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา น้อยกว่า
15 ครั้ง

45

ตัวบ่ งชี้ที่ 18

จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ
สถานศึกษาประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผน
และปฏิบตั กิ ารจัดการเรี ยนการสอน การฝึ กวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝึ กงาน
ในระบบปกติ ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัด
จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

คําอธิบาย

ตารางที่ 26

จํานวนสถานประกอบการทีม่ กี ารจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษา
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
(1)
(2)
0
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง

102

รวม

ผลการประเมิน

(1)+(2)
102

3

มีสถานประกอบการทีจ่ ดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา มากกว่า
14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา 10-14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีสถานประกอบการทีจ่ ดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา น้อยกว่า
10 แห่ง

46
ตัวบ่ งชี้ที่ 19 จํานวนคน-ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นทีม่ ีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูน้ าํ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีม่ ีความรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขางานของผูเ้ รี ยนจากภายนอกสถานศึกษา
เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 27 จํานวนคน-ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นทีม่ ีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
จํานวนสาขางาน
ที่มีผู้เชี่ยวชาญร่ วมพัฒนา
จํานวนสาขางานทั้งหมด
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คน-ชั่วโมง
ต่ อภาคเรียน
6

6

100

3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน / ชัว่ โมงขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน / ชัว่ โมงขึ้นไป ร้อยละ 75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ 2 คน/ ชัว่ โมงขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 75

47
ตัวบ่ งชี้ที่ 20 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
คําอธิบาย อัตราส่วนของจํานวนผูส้ อนที่เป็ นครู ประจําและครู จา้ งพิเศษ (ที่สถานศึกษาทําสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน) ทีม่ ีวฒ
ุ ิวชิ าชีพตรงกับวิชาชีพทีส่ อนต่อจํานวนผูเ้ รี ยน
ในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน ผูส้ อน 1 คน ต่อ ผูเ้ รี ยนไม่เกิน35 คน
ตารางที่ 28 จํานวนและสัดส่วนครู ที่มีคุณวุฒิวชิ าชีพต่อผูเ้ รี ยน จําแนกตามสาขาวิชา สาขางาน
จํานวนสาขางานที่มี
จํานวนสาขางานทั้งหมด
อัตราส่ วนครู วชิ าชีพ
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ต่ อผู้เรียน 1 : ไม่ เกิน 35
(2)x 100
(1)
(2)
(1)
6

5

66.66

2

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทีจ่ ดั หาผูส้ อนประจําทีม่ ีคุณวุฒิวชิ าชีพ
ต่อผูเ้ รี ยน ตามเกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 35 คน มากกว่า
ร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทีจ่ ดั หาผูส้ อนประจําทีม่ ีคุณวุฒิวชิ าชีพ
ต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน ไม่เกิน 35 คน
ร้อยละ 75 - 89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทีจ่ ดั หาผูส้ อนประจําทีม่ ีคุณวุฒิวชิ าชีพ
ต่อผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน ไม่เกิน 35 คน น้อยกว่า
ร้อยละ 75

48
ตัวบ่ งชี้ที่ 21 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
คําอธิบาย
จํานวนผูส้ อนที่เป็ นครู ประจําและครู จา้ งพิเศษ (ที่สถานศึกษาทําสัญญาจ้างต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า
1 ภาคเรี ยน) ต่อจํานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดของสถานศึกษา
ตารางที่ 29 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
จํานวนผู้เรียน
จํานวนผู้สอน อัตราส่ วนผู้สอน :
ปวช.
ปวส.
รวม
ผู้เรียน
ประจํา
ผลการประเมิน
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
(5)=(3)÷(4)
1,248

891

2,139

43

1 : 29

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

3
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้ อกําหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเ้ รี ยนและจัดกิจกรรม
ข้ อกําหนดที่ 3.1 จัดระบบการดูแลให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 22 จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/ห้อง) พบครู ที่ปรึ กษาเพือ่ ดูแลติดตาม ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําเกี่ยวกับการเรี ยนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปี การศึกษา นอกเหนือจาก
การที่ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
ตารางที่ 30 การจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
หลักสู ตร/
ประเภทวิชา
ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ปวส.
บริ หารธุรกิจ

สาขาวิชา
ปวช. 1
การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวช.
บัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

สาขางาน

จํานวน
ห้ องเรียน/กลุ่ม

จํานวนครั้งที่พบ
อาจารย์ ที่ปรึกษา/
ปี การศึกษา

12 ห้ อง
2 ห้ อง
2 ห้ อง
4 ห้ อง
20

36
36
36
36
36

3
3
3
3

36
36
36
36
36

3
3
3
3
3

1 ห้ อง

1 ห้ อง
2
22

ผล
การประเมิน

โรงเรี ยนจัดให้ผเู ้ รี ยนได้พบอาจารย์ที่ปรึ กษาสัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง
(18 สัปดาห์ = 16 ชัว่ โมง = 18 ครั้งในภาคการศึกษา = 36 ครั้ง ใน 1 ปี การศึกษา )
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทุกคน (ทั้งห้อง/กลุ่ม) ได้พบอาจารย์ที่ปรึ กษา มากกว่า
25 ครั้งต่อปี
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทุกคน (ทั้งห้อง/กลุ่ม) ได้พบอาจารย์ที่ปรึ กษา
20 - 25 ครั้งต่อปี
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทุกคน (ทั้งห้อง/กลุ่ม) ได้พบอาจารย์ที่ปรึ กษา น้อยกว่า
20 ครั้งต่อปี
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ตัวบ่ งชี้ที่ 23 จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดให้บริ การตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
ตารางที่ 31 จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้แก่ผเู ้ รี ยนในสถานศึกษา
จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้เรียน
ผล
คิดเป็ นร้ อยละ จํานวนครั้ง
หลักสู ตร
ทั้งหมด
ที่รับการตรวจ/ปี
ที่ตรวจ/ปี การประเมิน
(2)x100
ปวช.
ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

(1)

(2)

(1)

1,248

1,196

95

1

3

891

806

90

1

3

2,139

2,002

93

1

3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจมากกว่าร้อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจร้อยละ 80-90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจํานวนผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการตรวจน้อยกว่าร้อยละ 80
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ร้อยละ

แรกเข้า

ออกกลางคัน

ร้อยละ

ผลการประเมิน

รวม ปวส.
รวม ปวช. และปวส.

ออกกลางคัน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แรกเข้า

การตลาด

621

91

15

0

0

0

0

0

0

621

91

14

3

0

0

0

50

1

2

63

10

16

113

11

9

3

0

0

0

88

12

14

94

22

23

182

34

18

3

0

0

91

0

15

186

6

3

146

52

84

1

28

332

58

1248 194

17

3

33 1
234 48
131 0
398 49
1019 140

3
21
0
12
14

0
0
493 160
0
0
493 160
817 179

0
32
0
32
22

0
0
0
0
303

0
0
0
0
84

0
0
0
0
28

33 1
727 208
131 0
891 209
2139 403

3
28
0
23
18

3
3
0
3
3

สาขางาน
ปวช.1

การบัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบัญชี

ร้อยละ

บริ หารธุรกิจ

ออกกลางคัน

รวมปวช.
ปวส

แรกเข้า

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

ร้อยละ

ปวช.

สาขาวิชา

ออกกลางคัน

หลักสู ตร/ประเภทวิชา

แรกเข้า

ตัวบ่ งชี้ที่ 24 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
คําอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันโดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หรื อในกรณี อื่น เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้าที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น
นักเรี ยน นักศึกษา ในปี การศึกษาเดียวกัน
ตารางที่ 32 จํานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
นักเรียน - ชั้นปี ที่ 1 นักเรียน - ชั้นปี ที่ 2 นักเรียน - ชั้นปี ที่ 3
รวมนักเรียนทุกชั้นปี

621

324

19

6

303

16

3
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า น้อยกว่า
ร้อยละ 31
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ
31-40
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า มากกว่า
ร้อยละ 40
ข้ อกําหนดที่ 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
ทีด่ ีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ทุกสาขาวิชา สาขางาน และมีการประเมินผลกิจกรรม 3 ประเภทกิจกรรมคือ
1. กิจกรรมส่งเสริ มด้านวิชาการ
2. กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
3. กิจกรรมส่งเสริ มด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตารางที่ 33

จํานวนและร้อยละของสาขาวิชา /สาขางาน ที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรมค่านิยมทีด่ ีงาม ในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
จํานวนสาขาวิชา/ จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมและ
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
สาขางานทั้งหมด
ประเมินผลครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม
ปวช. 3 สาขางาน
3
100
3
ปวส. 2 สาขางาน
3
100

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

สาขางาน/สาขาวิชาทีม่ ีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80
สาขางาน/สาขาวิชาทีม่ ีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม ร้อยละ 75-80
สาขางาน/สาขาวิชาทีม่ ีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม น้อยกว่า ร้อยละ 75
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ข้ อกําหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริ มการอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ประเพณี และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
1. ส่งเสริ มการอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
2. ส่งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ที่จดั ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนทุกสาขาวิชา/สาขางาน และมี
การประเมินผลทั้ง 2 กิจกรรม
ตารางที่ 34 จํานวนครั้งและร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานทีจ่ ดั กิจกรรมและประเมินครบ
2 ประเภทกิจกรรม
จํานวนสาขาวิชา/
จํานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรม
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
สาขางานทั้งหมด
และประเมินผลครบ 2 ประเภทกิจกรรม
3 สาขางาน
3
100
3
3 สาขางาน
3
100
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง

ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง

ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง

สาขางาน/สาขาวิชาทีม่ ีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80
สาขางาน/สาขาวิชาทีม่ ีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม
ร้อยละ 75-80
สาขางาน/สาขาวิชาทีม่ ีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม
น้อยกว่าร้อยละ 75
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มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่สงั คม
ข้ อกําหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริ การวิชาชีพสู่สงั คม
ข้ อกําหนดที่ 4.1 บริ การวิชาชีพทีเ่ หมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 27 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการทีใ่ ห้บริ การวิชาชีพและส่งเสริ มความรู ้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพือ่ การประกอบ
อาชีพของประชาชน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโครงการทีใ่ ห้บริ การวิชาชีพ และให้ความรู แ้ ละคําแนะนํา
ในการดูแลบํารุ งรักษาแก่ชุมชน เช่น โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน
และมีการให้บริ การโครงการฝึ กทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน
ตารางที่ 35 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและส่งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ให้ บริการ
ผล
วิชาชีพและส่ งเสริม ฝึ กทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตร
รวมโครงการ/
การประเมิน
ความรู้ ในการพัฒนา เพื่อการประกอบ
กิจกรรม
ชุมชนและท้ องถิ่น อาชีพของประชาชน
ปวช.
4
6
10
3
ปวส.
4
6
10
3
รวม ปวช. และ ปวส.
8
12
20
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง สถานศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส. มากกว่า 7 กิจกรรม/
โครงการ
สถานศึกษาที่เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. มากกว่า 12 กิจกรรม /
โครงการ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง
สถานศึกษาที่เปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส. 5-7 กิจกรรม/
โครงการ
สถานศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. 10-12 กิจกรรม/โครงการ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สถานศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส.น้อยกว่า 5 กิจกรรม/
โครงการ
สถานศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. น้อยกว่า 10 กิจกรรม/
โครงการ
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ข้ อกําหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพือ่ การบริ การวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผน
การบริ การวิชาชีพที่กาํ หนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 28 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการทีใ่ ห้บริ การวิชาชีพและส่งเสริ ม
ความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพ
เพือ่ การประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการ
คําอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริ งในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะ
วิชาชีพต่องบประมาณทั้งหมดของสถานศึกษา ยกเว้นงบลงทุน
ตารางที่ 36
จํานวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชีพและ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
งบประมาณที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม/
งบประมาณทั้งหมด
โครงการบริการวิชาชีพ และ
ร้ อยละ
(ไม่ รวมงบลงทุน)
ผลการประเมิน
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
(1)

(2)

11,242,629.42

60,360.00

(2)x100
(1)

0.54

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง งบประมาณทีใ่ ช้จริ งในการดําเนินการต่องบดําเนินการ
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้อยละ 0.20
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง งบประมาณทีใ่ ช้จริ งในการดําเนินการต่องบดําเนินการ
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้อยละ 0.11-0.20
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง งบประมาณทีใ่ ช้จริ งในการดําเนินการต่องบดําเนินการ
(ไม่รวมงบลงทุน) น้อยกว่าร้อยละ 0.11

3
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มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกําหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกําหนดที่ 5.1 ส่งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพและหรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
คําอธิบาย
สถานศึกษาสนับสนุนผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยนในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขา
งานให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานทีน่ าํ ไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรื อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
การพิจารณาจํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานให้ พิจารณาจากอย่ างใด
อย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้
1. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอน
2. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานทีน่ าํ ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและ/หรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานทีน่ าํ ไปสู่การประกวด แข่งขัน เผยแพร่
ระดับชาติ
ตารางที่ 37 จํานวนและร้อยละของสาขางานทีจ่ ดั ทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงการ
ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพ ซึ่งนํา
ไปสู่
การแข่งขันระดับชาติ.จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
จํานวนสาขางานทีม่ ี
จํานวนสาขา
ร้ อยละ
หลักสู ตร/ประเภท
งานทั้งหมด
ผลการประเมิน
นวัตกรรมฯ *
วิชา/สาขาวิชา
(2)x100
ปวช. พาณิ ชยกรรม
ปวส.บริ หารธุรกิจ
รวม ปวช. และ ปวส.

(1)

(2)

3
3
6

3
3
6

(1)

100
100
100

3
3
3
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อย 2 เรื่ อง/ปี การศึกษา ระดับ ปวส. อย่างน้อย 8 เรื่ อง/
ปี การศึกษา มากกว่าร้อยละ 80
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อย 2 เรื่ อง/ปี การศึกษา ระดับ ปวส. อย่างน้อย 8 เรื่ อง/
ปี การศึกษา ร้อยละ 75-80
ระดับคุณภาพ 3 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อย 2 เรื่ อง/ปี การศึกษา ระดับ ปวส. อย่างน้อย 8 เรื่ อง/
ปี การศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 75
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ข้ อกําหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 30 ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ในงานสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน ต่องบประมาณทั้งหมด
คําอธิบาย งบประมาณทีใ่ ช้จริ ง ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานต่องบประมาณทั้งหมด(ไม่รวมงบลงทุน)
ตารางที่ 38 จํานวนและร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้จริ ง ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน)
จํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด จํานวนงบประมาณที่ใช้ ในงาน
(ไม่ รวมงบลงทุน)
สร้ าง พัฒนา และเผยแพร่
คิดเป็ นร้ อยละ
ผล
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
การประเมิน
งานวิจัย และโครงงาน
(2)x100
(1)
(2)
(1)

11,242,629.42

122,056.00

1.09

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง งบประมาณทีใ่ ช้จริ งในการดําเนินการต่องบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าร้อยละ 1.00
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดําเนินการต่องบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) ร้อยละ 0.50 – 1.00
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดําเนินการต่องบประมาณทั้งหมด
(ไม่รวมงบลงทุน) น้อยกว่าร้อยละ 0.50

3
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ข้ อกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานด้วยวิธีการและช่องทางทีห่ ลากหลาย
ตารางที่ 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จํานวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่ าวสาร
ช่ องทาง
รวมจํานวน
ผล
การเผยแพร่
ครั้ง
การประเมิน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
วิทยุ
0
0
0
0
0
0
หนังสือพิมพ์
0
0
0
0
0
0
นิทรรศการ
0
0
10
0
10
ดี
0
0
0
0
0
0
ป้ ายประชาสัมพันธ์
0
0
0
0
0
0
จดหมายข่าว
0
0
27
0
27
ดี
INTERNET
อื่นๆ ...................
0
0
0
0
0
0
รวม
0
0
37
0
37
ดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง จํานวนครั้งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน มากกว่า 4 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง จํานวนครั้งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน 3-4 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง จํานวนครั้งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน น้อยกว่า 3 ครั้ง
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1

1

1

1

1

1

1

1

ผลการประเมิน

รวม

2. ก ารใช้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางในการกําหนดจุดมุ่งหมาย เป้ าหมาย
ทิศทาง การวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3.การมีส่วนร่ วมและการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในการบริ หาร การตัดสิ นใจและการจัดการศึกษา
4. การพึ่งตนเองที่เน้นให้สถานศึกษามีระบบ การบริ หารตัวเอง มีอาํ นาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนิ นงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา
5. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก
รวมทั้งการแสวงหาความร่ วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิ ควิธีการ
6. ความสามารถในการปรับใช้การบริ หาร ตามสถานการณ์ทน่ี าํ ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างต่อเนื่ องและหลากหลาย
7. การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนา วิชาชีพ พัฒนาบุคคล และ
พัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนาไปสู่ องค์กรการเรี ยนรู ้
8. การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
และมีหน่ วยงานตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิ ท

1. การกระจายอํานาจในการบริ หารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
ข้ อกําหนดที่ 6 ผูบ้ ริ หารควรมีภาวะผูน้ าํ และจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ข้ อกําหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผูน้ าํ และการมีวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาและหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 32 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
คําอธิบาย การใช้ภาวะผูน้ าํ และการมีวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา หรื อแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําสู่การปฏิบตั อิ ย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่ งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนทีก่ าํ หนด
ตารางที่ 40 การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ จําแนกตามระดับคุณภาพ
คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์
1 = มีการปฏิบัต, ิ 0 = ไม่ มกี ารปฏิบตั ิ

8

3

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง
มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์มากกว่า 6 ข้อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง
มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ 5-6 ข้อ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์นอ้ ยกว่า 5 ข้อ
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ข้ อกําหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีส่ ามารถปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คําอธิบาย
ครู ผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบตั ติ นได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามระเบียบการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาที่กาํ หนด
ตารางที่ 41 จํานวนและร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนบุคลากร
บุคลากร

บุคลากรทั้งหมด

บุคลากรที่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

(1)
7
43
10
60

(2)
7
43
10
60

คิดเป็ นร้ อยละ
(2)x100
(1)
100
100
100
100

ผลการประเมิน

ผูบ้ ริ หาร
3
ครู
3
บุคลากรสนับสนุน
3
รวม
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 - 90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 85
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ข้ อกําหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ข้ องสถานศึกษา
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด เช่น ข้อมูลผูเ้ รี ยนบุคลากร งบประมาณ
เป็ นต้น มีระบบบริ หารจัดการข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และมีประสิทธิภาพ และการจัดการ
ความรู ้ของสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 42 การจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ข้ องสถานศึกษา
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา
(0 = ไม่ ปฏิบัติ, 1 = ปฏิบัติ)
5. มี
4. มีการ
3. มีระบบ
2. มีระบบ
1. มีข้ อมูล
การปรับปรุง
ประเมิน
ฐานข้ อมูล
บริหารจัดการ
พืน้ ฐาน
ผล
ระบบ
ประสิ ทธิภาพ
ทั้งหมด
ข้ อมูล
เพื่อ
การบริหาร การประเมิน
และ
การตัดสิ นใจ ที่เหมาะสมและ ที่ประสานกัน
ที่เป็ นปัจจุบัน มีผู้รับผิดชอบ เป็ นเครือข่ าย ความปลอดภัย จัดการข้ อมูล
ของสถานศึกษา ของระบบ อย่ างต่ อเนื่อง
การบริหาร
จัดการข้ อมูล
1
1
1
1
1
3
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) หมายถึง
มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 4 หรื อปฏิบตั คิ รบ
ทั้ง 5 ข้อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง
มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 3
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้ของสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 2 หรื อไม่ได้ดาํ เนินการ
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาประจําปี การศึกษา 2550
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐาน/ตัว บ่ งชี้
3 (ดี)
2 (พอใช้ ) 1 (ปรับปรุง)
มาตรฐานที่ 1 ผู้ เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูส้ มั ฤทธิ์ที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่อสารด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการใช้ความรู ้
และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้า และ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาประจําปี การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทําในสถาน
ประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
ภายใน 1ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
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มาตรฐาน/ตัว บ่ งชี้
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาทีม่ ี
การพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งที่ 11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในการฝึ กทักษะวิชาชีพมีการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และพึง
พอใจต่อคุณภาพการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ร้อยละของประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาํ หรับ
การเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่
ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฎิบตั ิการ ศูนย์วทิ ยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพ แวดล้อม
และสิ่งอํานวยสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 17 จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือ่ สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
ตัวบ่งชี้ที่ 19 จํานวนคน – ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 20 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนใน
แต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 21 อัตราส่วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน

3 (ดี)

2 (พอใช้ ) 1 (ปรับปรุง)























65
มาตรฐาน/ตัว บ่ งชี้
มาตรฐานที่ 3 กิจก รรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 22 จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 24 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี่ที่ 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริ มการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี และการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 4 การบ ริการวิชาชีพสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 27 จํานวนและประสิทธิภาพผลของกิจกรรม / โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและส่งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นและกิจกรรม / โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพือ่ การ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ตัวบ่งชี้ที่ 28 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและส่งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นและกิจกรรม / โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพือ่ การ
ประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตก รรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การ
ประกอบอาชีพและหรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ในงานสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ต่องบประมาณ
ทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานทีน่ าํ ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3 (ดี)


















2 (พอใช้ ) 1 (ปรับปรุง)

66
มาตรฐาน/ตัว บ่ งชี้
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 32 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งที่ 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู ้ของสถานศึกษา

3 (ดี)

2 (พอใช้ ) 1 (ปรับปรุง)







2. มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ที่มีผลการดําเนินงานน่ าพอใจ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีส่ ามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 22 จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตัวบ่งชี้ที่ 23 จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี่ที่ 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่งเสริ มการอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมประเพณี และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้ท่ี 27 จํานวนและประสิทธิภาพผลของกิจกรรม / โครงการทีใ่ ห้บริ การวิชาชีพและ
ส่งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม / โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพือ่ การประกอบ
อาชีพของประชาชน
ตัวบ่งชี้ที่ 28 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการทีใ่ ห้บริ การวิชาชีพและ
ส่งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม / โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพือ่ การประกอบ
อาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ท่ี 29 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพและหรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไปสู่การแข่งขัน
ระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ร้อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ในงานสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ต่องบประมาณทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ
ตัวบ่งที่ 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ข้ อง
สถานศึกษา

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ลงนาม.............................................................
(นายธนัช วงษ์ษา)

อาจารย์ใหญ์โรงเรี ยนเอกวิทย์อ่อนนุชบริ หารธุรกิจ

