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รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คานา
รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เปิดทาการเรียนการ
สอนเป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งสถานศึกษาได้จัดองค์กรโครงการการบริหารตามฝ่ายงาน และจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ในการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ ยึดมั่นในภารกิจหลักของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสานึกใน
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
ปรัชญา
“ ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสานึก ”
มุ่งมั่นให้นักเรียนมีทั้งวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาตน
เปิดประสบการณ์สร้างอาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคมโดยมีมาตรฐานระดับสากล
เอกลักษณ์
“ จิตสานึกที่ดี เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ ”
อัตลักษณ์
“ การพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ”
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
การดาเนินงานของสถานศึกษา
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภาคผนวก

5
6
10
13
31
-

5

1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
1
2
3
4
รวม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน .......-........ ตัวบ่งชี้
จานวน .......-........ ตัวบ่งชี้
จานวน .......-........ ตัวบ่งชี้
จานวน .......-........ ตัวบ่งชี้
จานวน .......-........ ตัวบ่งชี้

1.2 จุดเด่น (การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาที่
ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
............................................................................-..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
..............................................................................-............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
...............................................................................-...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ วิทยาลัยที่เปิดทาการเรียนการสอนเป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2560
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
ที่ตั้ง 91 ถนนเทวบุรี ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 086- 3202111 , 089-9828044 โทรสาร 075-346680
Website www.chaiwut.net
E - mail Rajapark.tech@gmail.com
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
เป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างและค้าขาย อยู่ใกล้ตลาดหัวอิฐ (ตลาดพืชผลทาง
การเกษตร) เป็นสังคมเมืองต่างคนต่างประกอบอาชีพเป็นของตนเอง เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนมีรายได้ต่า
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
ผู้รับใบอนุญาต
นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

ผู้จัดการ
นางสาวสุธัญญา ตรึกตรอง
ผู้อานวยการ
นางวัลภา หมิแหละหมัน
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1
นายชัยวุฑ
ตรึกตรอง
2
นางสาวสุธัญญา ตรึกตรอง
3
นายทรงศักดิ์ ชวดรัมย์
4
นางสาวนริศรา ผลผลา
5
นายผลดี
ราชภูชงค์
6
นางวัลภา
หมิแหละหมัน

ชื่อ – สกุล
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจสถานพยาบาล
ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า

2
2
2
3
2

2
2
2
3
2

2
2
2
2
2

2
1

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

ไม่มี

มี

ครูพิเศษ

ครูประจา

2.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สถานภาพ
ใบประกอบวิชาชีพ
แผนกวิชา/
จานวน
สาขาวิชา/
(คน)
สาขางาน

1
2
3
2

2.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่าย...................................................
งาน................................................
งาน................................................
รวม
ฝ่าย.......................................................
งาน.................................................
งาน.................................................
รวม

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจา

จานวน(คน)

พนักงานราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ข้าราชการ

สถานภาพ
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ระดับ ปวช.
- สาขางาน การบัญชี
- สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางาน ธุรกิจสถานพยาบาล
- สาขางาน ยานยนต์
- สาขางาน ไฟฟ้ากาลัง
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางาน การบัญชี
- สาขางาน เทคนิคยานยนต์
- สาขางาน สาขาไฟฟ้ากาลัง
รวม
รวมทั้งหมด

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

3
เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ

2.2.5 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
(ปีที่จัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี
1
2
ระดับ/สาขางาน

รวม

10
31
6
24
16
87
41
22
11

2.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ชั้นปี
ระดับ/สาขางาน
1
2
ระดับ ปวช.
- สาขางาน............-...............
- สาขางาน............-...............
- สาขางาน.............-..............
รวมทั้งหมด
-

74
161

3

รวม

-
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2.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
จานวน
ระดับ/สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ระดับ ปวช.
- สาขางาน
.........................
- สาขางาน
..........................
- สาขางาน
..........................
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางาน
..........................
- สาขางาน
..........................
- สาขางาน
..........................
รวม
รวมทั้งหมด
(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
.................-...........คน

หมายเหตุ วิทยาลัยที่เปิดทาการเรียนการสอนเป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2560

เทียบโอน

รวม
-

-

-

-

-
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
………………………………………………………………………………-………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.2 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
……………………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
………………………………………………………………………………..-……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา)
………………………………………………………………………………-…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ..........................................................
3. การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
…………………………………………………………………….-………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.2วิสัยทัศน์
……………………………………………………………………-………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.3พันธกิจ
…………………………………………………………………….-……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.4อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
…………………………………………………………………-………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
งบดาเนินการ* (บาท)
รายจ่าย

จานวนเงิน

ร้อยละ

หมายเหตุ

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไป
บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
ฯลฯ
รวมรายจ่าย
* ปรับตามบริบทสถานศึกษา
* นิยามศัพท์ คาว่า งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
เมื่อวันที่.........................-.......................
-

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด
เมื่อวันที่........................-........................

การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่.......................-.........................

-

ผลการดาเนินงาน

-

-

-

-

-
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4. การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน
และมีสัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็นผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จ
การศึกษาไปทางานจากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. .........................................................................-...........................................................................................................
2. .........................................................................-...........................................................................................................
3. .........................................................................-...........................................................................................................
4. .........................................................................-...........................................................................................................
5. .........................................................................-...........................................................................................................
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5 คะแนน
ดีมาก
4 คะแนน
ดี
3 คะแนน
พอใช้
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
....................................................................................-......................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................-......................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
....................................................................................-......................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
สาขางาน

รวม

จานวนนักศึกษาแรกเข้า

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา.................
-

ปีการศึกษา.................
-

-

-

ร้อยละ
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ......................................................................-..............................................................................................................
2. ......................................................................-..............................................................................................................
3. ......................................................................-..............................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช้
1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
0.00 – 1.50
เร่งด่วน
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
......................................................................................-....................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.....................................................................................-.....................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
......................................................................................-....................................................................................................
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถานศึกษามีการกาหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน ด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มผู้เรียน
จัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้าหมายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
ของแต่ละกลุ่ม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนดและมีการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. .........................................................................-...........................................................................................................
2. .........................................................................-...........................................................................................................
3. .........................................................................-...........................................................................................................
4. .........................................................................-...........................................................................................................
5. .........................................................................-...........................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
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จุดเด่น
...................................................................................-.......................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................-......................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
.....................................................................................-.....................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการกิจกรรมและ
เป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
4. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
5. ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนด
แผนพัฒนาต่อไป

-

-

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ........................................................................-............................................................................................................
2. ........................................................................-............................................................................................................
3. ........................................................................-............................................................................................................
4. ........................................................................-............................................................................................................
5. ........................................................................-............................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
4 คะแนน
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
3 คะแนน
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
.................................................................................-.........................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.................................................................................-.........................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
..................................................................................-........................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคนเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษาฝึกอบรม
ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อย ร้อยละ กว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบพ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ...............................................................-.....................................................................................................................
2. ...............................................................-.....................................................................................................................
3. ...............................................................-.....................................................................................................................
4. ...............................................................-.....................................................................................................................
5. ...............................................................-.....................................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
............................................................................-..............................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
...........................................................................-...............................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
...........................................................................-...............................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน
จานวนเงิน
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปีมีการจัดสรรงบประมาณเป็น งบดาเนินการ=
ค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
-
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4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ...........................................................-.........................................................................................................................
2. ...........................................................-.........................................................................................................................
3. ...........................................................-.........................................................................................................................
4. ...........................................................-.........................................................................................................................
5. ...........................................................-.........................................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5 คะแนน
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4 คะแนน
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3 คะแนน
พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
...............................................................................-...........................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
...............................................................................-...........................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
...............................................................................-...........................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภณ
ั ฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ......................................................................-..............................................................................................................
2. ......................................................................-..............................................................................................................
3. ......................................................................-..............................................................................................................
4. ......................................................................-..............................................................................................................
5. ......................................................................-..............................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
.................................................................................-.........................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.................................................................................-.........................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
.................................................................................-.........................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัด
การศึกษา
2. สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคีหรือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือด้าน
1:
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1
แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนใน
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุน 1:
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่ง
จานวน อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่
น้อยกว่า 5 รายการ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. .....................................................................................-...............................................................................................
2. .....................................................................................-...............................................................................................
3. .....................................................................................-...............................................................................................
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4. .....................................................................................-...............................................................................................
5. .....................................................................................-...............................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

จุดเด่น
..........................................................................-................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
..........................................................................-................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
...........................................................................-...............................................................................................................
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกาหนดรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุก
คนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึง่ ประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีการดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ...................................................................................-.................................................................................................
2. ...................................................................................-.................................................................................................
3. ...................................................................................-.................................................................................................
4. ...................................................................................-.................................................................................................
5. ...................................................................................-.................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

25

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
...............................................................................-...........................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
...............................................................................-...........................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
...............................................................................-...........................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษาสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนาผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ............................................................................-........................................................................................................
2. ............................................................................-........................................................................................................
3. ............................................................................-........................................................................................................
4. ............................................................................-........................................................................................................
5. ............................................................................-........................................................................................................

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
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ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

2 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
............................................................................-..............................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.............................................................................-.............................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
.............................................................................-.............................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดโดยมีผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบถ้วนสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ

-

ร้อยละ -

ร้อยละ -

ร้อยละ -

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. .......................................................................-.............................................................................................................
2. .......................................................................-.............................................................................................................

27

3. .......................................................................-.............................................................................................................
4. .......................................................................-.............................................................................................................
5. .......................................................................-.............................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5 คะแนน
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4 คะแนน
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3 คะแนน
พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
.............................................................................................-.............................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.............................................................................................-.............................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
.............................................................................................-.............................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
จานวนกิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
จานวนกิจกรรม

จานวนผู้เข้าร่วม
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า จานวนกิจกรรม
5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
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5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถทางานโดยใช้กระบวนการ จานวนกิจกรรม
กลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ...............................................................-.....................................................................................................................
2. ...............................................................-.....................................................................................................................
3. ...............................................................-.....................................................................................................................
4. ...............................................................-.....................................................................................................................
5. ...............................................................-.....................................................................................................................
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
.................................................................................-.........................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
................................................................................-..........................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
................................................................................-..........................................................................................................
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการดาเนินงาน
-

-

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ...................................................................-.................................................................................................................
2. ...................................................................-.................................................................................................................
3. ...................................................................-.................................................................................................................
4. ...................................................................-.................................................................................................................
5. ...................................................................-.................................................................................................................
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

30

จุดเด่น
........................................................................-..................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.........................................................................-................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
.........................................................................-.................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลย้อนหลัง
เปรียบเทียบการพัฒนา
พัฒนา/
ตัวบ่งชี้
ไม่พัฒนา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
(ค่าคะแนน)
(ค่าคะแนน)
(ค่าคะแนน)
ของผู้สาเร็จการศึกษา
(ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบ
กับจานวนผู้เข้าเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
ตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการ
ด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

-

-

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน

-

-

-

-

จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
-

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
-

ร้อยละ
-

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น
.......................................................................-...................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
.......................................................................-...................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
.......................................................................-...................................................................................................................
5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
-

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
มาตรฐานที่ 2

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
มาตรฐานที่ 3

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
มาตรฐานที่ 4

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

-

-

5.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
5.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
5.1.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
5.1.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
5.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน .......... -............... ตัวบ่งชี้
จานวน .......... -............... ตัวบ่งชี้
จานวน .......... -............... ตัวบ่งชี้
จานวน .......... -............... ตัวบ่งชี้
จานวน .......... -............... ตัวบ่งชี้

5.2 สรุปจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น(การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
.............................................................................-..........................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา(การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่เป็นระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่ส่งผลให้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด)
.............................................................................-......................................................................................... .
........................................................................................................................................................................

33

5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา(การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
............................................................................-...........................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
(เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น)
……………………………………………………………………….-…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

