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บทที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รหัสสถานศึกษา 48100014
ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้ง วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544
ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 107 หมู่ที่ 5
แขวง/ตาบล เวินพระบาท
เขต/อาเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
รหัสไปรษณี ย ์ 48120
โทรศัพท์ 042-050027-8
โทรสาร 042-050028
E-mail : atsn@atsn.ac.th Website : www.atsn.ac.th
ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด นครพนม เขต(ที่) 2
1.1 สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยน
ย่านธุ รกิจการค้า
ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ
ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน
ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน
ใกล้นิคมอุตสาหกรรม
 อื่น ๆ (ระบุ) ....................................
2. ข้ อมูลด้ านการบริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
ชื่อ - สกุล
1) ผูร้ ับใบอนุญาต/
ผูจ้ ดั การ/ผูอ้ านวยการ
(ครู ใหญ่)
นายอาวุธ ศิลาเกษ

คุณวุฒิสูงสุ ด

สาขาวิชา/วิชาเอก

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ ง

ปริ ญญาโท

การบริ หาร
การศึกษา

ตั้งแต่(วัน/เดือน/ปี )
1 พฤษภาคม 2553
ถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 3 ปี
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ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
ประวัติ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ ยงชัย เป็ นโรงเรี ยน ลาดับที่ 14
ในจานวน 14 โรงเรี ยน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปั จจุบนั เปิ ดทาการเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางานยาน
ยนต์ สาขางานเครื่ องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน ดาเนินงานในรู ปแบบ
โรงเรี ยนการกุศล รับนักเรี ยนชายผูย้ ากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จานวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็ นนักเรี ยนประจา ทาการเรี ยนในหลักสู ตรปกติและมี
หลักสู ตรพิเศษสาหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นกั เรี ยนทุก
คนไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในช่วงปี การศึกษา 2541 ถึงปี การศึกษา 2543 ได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรพิเศษ 1 ปี โดยใช้
ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม” ในปี การศึกษา 2544 โดยนายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็ นผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน ได้ดาเนินการขออนุญาตเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปี นี้เองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญ
นครพนม ได้รับการจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนเอกชน ตามใบอนุ ญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยน
อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม” มาจนถึงปัจจุบนั
ปั จจุ บนั มี ภราดาอาวุธ ศิ ลาเกษ เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยน บริ หารงานโดยยึดหลัก จิ ตตารมณ์ ข องท่า น
นักบุญหลุยส์ มารี กรี ญอง เดอ มงฟอร์ ต เป็ นแนวในการบริ หารจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ผูบ้ ริ หาร คณะ
ครู และบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังใจและกาลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ
ก้าวทันโลกปั จจุบนั ตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
ปรัชญา
1. จุดมุ่งหมายของชี วติ คือ การรู ้จกั สัจธรรมความจริ งและการเข้าถึงธรรมอันสู งส่ งอันเป็ นบ่อเกิดแห่งชี วติ
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็ นหนทางไปสู่ ความสาเร็ จ(LABOR OMNIA VINCIT )
วิสัยทัศน์
บริ หารจัดการตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความสุ ข
ตามจิตตารมณ์นกั บุญหลุยส์
พันธกิจ
1.พัฒนาผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานสากล

3
2.พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.พัฒนาการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
4.สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
เป้าหมายของสถานศึกษา
1. ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาวิชาชีพมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์ วชิ าชีพตามหลักสู ตร
2. ผูเ้ รี ยนยึดมัน่ ในสัจธรรม มีวริ ิ ยะอุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม(FSG).
3. สถานศึกษามีหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์
5. สถานศึกษาให้การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
6. สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจยั
7. ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
8. สถานศึกษาดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา
9. สถานศึกษามีมาตรการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ครู แหล่งเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมทางการศึกษา
10. นักเรี ยนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
11. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
12. สถานศึกษาเป็ นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้
13. การจัดการของสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผลตามหลักธรรมาภิบาล
14. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับเครื อข่ายในการพัฒนาการศึกษา

4
แผนพัฒนาสถานศึกษา (โดยย่ อ) ระยะเวลา 3 ปี
เป้ าหมายข้ อที่ 1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบวินยั จิตสาธารณะ และปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์

แผนพัฒนาสถานศึกษา (โดยย่ อ) ระยะเวลา 3 ปี
เป้ าหมายข้ อที่ 1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบวินยั จิตสาธารณะ และปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี ย ์

ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
(สะท้อนให้ครบ
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
ประเด็นสาคัญที่
โครงการ/กิจกรรม)
กาหนดในเป้ าหมาย)
1.เพื่อส่งเสริ มให้
1. งานการเรี ยนการสอน
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
2. งานแนะแนว
จริ ยธรรม
3. โครงการอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม
4. กิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
2.เพื่อส่งเสริ มให้
1. งานลูกเสื อและนักศึกษา
ผูเ้ รี ยนมีระเบียบวินยั
วิชาทหาร
2. งานกีฬา
3. โครงการอบรมรม
เสริ มสร้างระเบียบวินยั
3.เพื่อส่งเสริ มให้
1.โครงการเพิม่ ศักยภาพ
ผูเ้ รี ยนมีจิตสาธารณะ นักเรี ยน
2.กิจกรรมลูกเสื อ
3.กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
1. โครงการเสริ มสร้างเพิ่ม
สามารถปฏิบตั ิตามจิต ศักยภาพผูเ้ รี ยน
ตารมณ์นกั บุญหลุยส์
- ปฐมนิเทศนักเรี ยนใหม่
- ปั จฉิ มนิเทศนักเรี ยนก่อน
สาเร็ จการศึกษา
2. กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
3. กิจกรรมวันสถาปนา
นักบุญหลุยส์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)

ระยะเวลา/ระดับ
ความสาเร็จ
แต่ ละปี การศึกษา

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

2553

2554

2555

1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีคุณธรรม
จริ ยธรรม

90

95

98

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้ รี ยน

2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีระเบียบวินยั

90

95

98

3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 มีจิตสาธารณะ

90

95

98

ปกครอง
และ
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้ รี ยน
สัมพันธ์
ชุมชน

4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 98 ผูเ้ รี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์นกั บุญหลุยส์

90

95

98

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้ รี ยน
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เป้ าหมายข้ อที่ 2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายวิชาการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
เป้ าหมาย)
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

1. งานการเรี ยนการสอน
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การฝึ กงานนักเรี ยน
2. งานสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. งานส่งนักเรี ยนออกฝึ กงาน
ในสถานประกอบการ
5. โครงการทัศนศึกษาประจาปี

5.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษา
- ปวช.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 1.50
- ปวช.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 1.75
- ปวช.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 2.00
6. ผูส้ าเร็ จการศึกษา ร้อยละ
100 ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ระยะเวลา/ระดับ
ความสาเร็จ
แต่ ละปี การศึกษา
2553 2554 2555
82
85
90

100

100

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ครู ผสู ้ อน
ทุกคน

100

เป้ าหมายข้ อที่ 3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 70 มีทกั ษะและประยุกต์การสื่ อสารภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายวิชาการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระยะเวลา/ระดับ
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
ความสาเร็จ
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
แต่ ละปี การศึกษา
2553 2554 2555
เป้ าหมาย)
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ
1. โครงการสอนเสริ มนอก
7.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 75 มีทกั ษะ
65
70
75
การสื่ อสารทาง
เวลา
การสื่ อสารภาษาอังกฤษ
65
70
75
ภาษาอังกฤษประยุกต์ใช้
2. โครงการพัฒนาความรู ้ทาง 8.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 75 สามารถ
ภาษาอังกฤษใน
วิชาสามัญ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวันได้
- กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะ ชีวติ ประจาวันได้
ทางภาษาอังกฤษ
มาตรการ
1. นักเรี ยนทุกสาขาวิชาฟัง/
ท่องศัพท์/อ่าน/เขียน/คาศัพท์
เฉพาะ/แต่ละรายวิชาตามความ
เหมาะสม อย่างน้อย วันละ 5
คาศัพท์

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ครู ผสู ้ อน
วิชา
ภาษาอังกฤ
ษ
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2. จัดประกวดแข่งขันท่อง
ศัพท์/เขียน
ศัพท์เดือนละ 1 ครั้ง
3. แต่ละรายวิชาให้
นักเรี ยนเขียน
คาศัพท์กากับในการทา
แบบฝึ กหัด/ใบงานที่มีคาศัพท์
เฉพาะ/ที่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม
4. แต่ละหน่วยงาน มีป้าย
ชื่อสถานที่/
เครื่ องมือ/เครื่ องจักร เป็ น
ภาษาอังกฤษ
เป้ าหมายข้ อที่ 4 ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการสื่ อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายวิชาการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
เป้ าหมาย)
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการ 1. โครงการพัฒนาความรู ้ทาง 9.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีทกั ษะ
สื่ อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง วิชาสามัญ
การสื่ อสารภาษาไทยได้
- กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะ ถูกต้อง
ทางภาษาไทย
2. กิจกรรมเสี ยงตามสาย
3. วันวิชาการ
4. ประกวดคาขวัญ
5. สัปดาห์หอ้ งสมุดและการ
ค้นคว้า
6. กิจกรรมภาษาไทยวันละคา
7. วันสุนทรภู่

ระยะเวลา/ระดับ
ความสาเร็จ
แต่ ละปี การศึกษา
2553

2554

2555

82

85

90

เป้ าหมายข้ อที่ 5 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีความรู ้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ าวิชาการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระยะเวลา/ระดับ
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
ความสาเร็จ
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
แต่ ละปี การศึกษา
2553 2554 2555
เป้ าหมาย)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ครู ผสู ้ อน
วิชา
ภาษาไทย

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
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1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่

1.งานการเรี ยนการสอน
- ส่งเสริ มและสนับสนุนให้
ครู และผูเ้ รี ยนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการเรี ยนการสอน
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้ 1. ส่งงานทาง E-mail
เทคโนโลยีได้อย่าง
2. สื บค้นข้อมูลหนังสื อผ่าน
เหมาะสม
เว็บไซต์โรงเรี ยน
3. โครงการแข่งขัน power
point
4. โครงการแข่งขันการสร้าง
Website

10.ผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
85 มีความรู ้ เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

83

85

90

ครู ผสู ้ อน
ทุกคน

11.ผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
85 สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน
ได้อย่าเหมาะสม

83

85

90

ครู ผสู ้ อนทุก
คน

เป้ าหมายข้ อที่ 6 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีส่วนร่ วมและมีผลงานทางด้านวิชาการ/ดนตรี /ศิลปะ กีฬา/หรื อศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่นและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระยะเวลา/ระดับ
หน่ วยงานที่
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
ความสาเร็จ
รับผิดชอบ
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
แต่ ละปี การศึกษา
เป้ าหมาย)
2553 2554 2555
1.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีผลงาน
งานส่งเสริ มและสนับสนุนการ 12.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มี
80
85
90 ครู ผสู ้ อนทุก
ทางด้านวิชาการ
ผลิตสื่ อ ผลงานโครงการ
ผลงานทางด้านวิชาการ
คน
โครงงานนักเรี ยน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม ประกวดแข่งขันดนตรี
13.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีทกั ษะ 85
87
90 งานนักเรี ยน
และมีผลงานทางด้านดนตรี
ทางด้านดนตรี
ประจา
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม ประกวดวาดภาพในโอกาสต่าง 14.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 มีทกั ษะ 90
92
95
งาน
และมีผลงานทางด้านศิลปะ ๆ
ทางด้านศิลปะ
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้ รี ยน
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
15.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 100 มี
95
97 100
งานกีฬา
และมีผลงานทางด้านกีฬา และภายนอก
ทักษะทางด้านกีฬา
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม จัด/เข้าร่ วมกิจกรรมวันสาคัญ 16.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 มีทกั ษะ 90
92
95
งาน
และมีผลงานทางด้าน
ทางศาสนา
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
พัฒนา
ผูเ้ รี ยน
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม 1. กิจกรรมปลูกป่ า
17.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 95 มีทกั ษะ 90
92
95
งาน
และมีผลงานทางด้านการ 2. โครงการทาปุ๋ ยชีวภาพ
ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนา
มาตรการ
สิ่ งแวดล้อม
ผูเ้ รี ยน
- รณรงค์ประหยัดน้ า/
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-

ไฟ
รณรงค์แยกขยะ
ประดิษฐ์ของใช้จาก
เศษวัสดุ/ รี
ไซเคิล

เป้ าหมายข้ อที่ 7 บุคลากรมีความรู ้ความสามารถเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์มารี ย ์
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายสานักผูอ้ านวยการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระยะเวลา/ระดับ
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
ความสาเร็จ
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
แต่ ละปี การศึกษา
2553 2554 2555
เป้ าหมาย)
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ 1.งานพัฒนาบุคลากร
18.บุคลากรร้อยละ 90 ได้เข้า
80
85
90
ความสามารถเป็ นไปตาม
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานไม่
มาตรฐานวิชาชีพ
ต่ากว่าคนละ 20 ชัว่ โมง/ปี
80
85
80
19.บุคลากรร้อยละ 90 มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู
2.เพื่อให้บุคลากรมี
1.โครงการอบรมจิตตารมณ์
20.บุคลากรร้อยละ 95 ปฏิบตั ิ
85
90
95
ความสามารถและปฏิบตั ิ
ของนักบุญหลุยส์
ตนตามจิตตารมณ์นกั บุญ
ตนตามจิตตารมณ์นกั บุญ
หลุยส์
หลุยส์

เป้ าหมายข้ อที่ 8 โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการตามมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายสานักผูอ้ านวยการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
เป้ าหมาย)
1. เพื่อให้โรงเรี ยนมีการ
1.งานจัดทาแผนพัฒนาโรงเรี ยน 21.การบริ หารและการจัดการ
บริ หารจัดการตาม
2.งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
21.1 หลักการบริ หารแบบ
มาตรฐาน
ประจาปี
การมีส่วนร่ วม/
3. โครงการพัฒนาระบบ
หลักธรรมมาภิบาล
ประกันคุณภาพภายใน
21.2 มีแผนภูมิโครงสร้าง
สถานศึกษา
การบริ หาร
21.3 มีบทพรรณนางานที่
สอดคล้องกับโครงสร้างการ
มาตรการ

ระยะเวลา/ระดับ
ความสาเร็จ
แต่ ละปี การศึกษา
2553

2554

2555

90

95

100

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

งาน
บุคลากร

งานอภิบาล

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

งาน
นโยบาย
และแผน
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1.ประชาสัมพันธ์โครงสร้างการ
บริ หาร
บริ หารโรงเรี ยน
21.4 มีคาสัง่ แต่งตั้งบุคลากร
2. ติดตามผลการดาเนินงานตาม 21.5 มีระเบียบ ประกาศ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี อย่าง
สอดคล้องกับตราสารฯ
ต่อเนื่อง
21.6 มีบนั ทึกการประชุม
21.7 มีวสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ สิ่ ง
อานวยความสะดวก
22. แผนพัฒนาโรงเรี ยน
22.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
22.2 มีแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
22.3 มีแผนพัฒนาระดับฝ่ าย
22.4 มีสรุ ปผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพฯ
22.5 ดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในเป็ นระบบ
22.6 มีสารสนเทศครบถ้วน
ละถูกต้อง
22.7 มีการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
22.8 มีรายงานการประเมิน
ตนเอง
22.9 มีการนาสารสนเทศ
ผลการตรวจติดตามภายใน
และ
รายงานการประเมิน
ตนเองไปใช้พฒั นางาน
22.10 มีวสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์และ
สิ่ งอานวยความสะดวก

80

85

90

เป้ าหมายข้ อที่ 9 โรงเรี ยนมีอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ สื่ อ เทคโนโลยี แหล่งการเรี ยนรู ้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระยะเวลา/ระดับ
หน่ วยงานที่
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
ความสาเร็จ
รับผิดชอบ
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
แต่ ละปี การศึกษา
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เป้ าหมาย)
1. เพื่อจัดอาคารสถานที่มี
การจัดการที่เป็ นระเบียบ
แบบแผน สะอาด และมี
สภาพที่ปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาห้องเรี ยนอยู่
ในสภาพที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

1.งานอาคาร สถานที่
2.โครงการสร้างโรงฝึ ก
สาขาวิชาการก่อสร้าง
3.โครงการสร้างอาคารเรี ยน

1. ปรับปรุ งห้องเรี ยนให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนอยู่
เสมอ
3. เพื่อจัดหาสื่ อ เทคโนโลยี 1. จัดหาสื่ อ เทคโนโลยีและ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ให้
แหล่งการเรี ยนรู ้ให้เพียงพอต่อ
เพียงพอต่อการจัดการ
การจัดการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
2.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
4. เพื่อพัฒนาให้มี
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้

1.โครงการปรับปรุ งศาลา
พักผ่อน
2.โครงปลูกพืชสมุนไพร และ
ผักสวนครัว
3.โครงการปลูกไม้ดอก ไม้
ประดับ

2553

2554

2555

28.โรงฝึ กงาน ร้อยละ 75 วิชา
มีวสั ดุ-อุปกรณ์และเครื่ องมือ/
เครื่ องจักรเพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน
29.มีหอ้ งเรี ยน/
ห้องปฏิบตั ิการ ร้อยละ 80 ได้
มาตรฐานและเหมาะสม
30.ห้องเรี ยนร้อยละ 80 มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน

75

75

80

80

80

85

80

80

85

งานอาคาร
สถานที่

31.โรงเรี ยนมีสื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งการเรี ยนรู ้เพียงพอ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ร้อยละ
90

80

85

95

งาน
เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ

32. มีศาลาพักผ่อน สวน
สมุนไพรและผักสวนครัว
ไม้ดอกไม้ประดับ เหมาะสม
และเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน ร้อยละ 100

100

100

100

งานอาคาร
สถานที่

งานอาคาร
สถานที่

เป้ าหมายข้ อที่ 10 โรงเรี ยนมีการประสานและเกิดความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กร และชุมชนในการพัฒนา
โรงเรี ยน
ผูร้ ับผิดชอบหลัก: ฝ่ ายสานักผูอ้ านวยการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ระยะเวลา/ระดับ
หน่ วยงานที่
(สะท้อนให้ครบประเด็น
(นโยบาย/มาตรการ/งาน/
(เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา)
ความสาเร็จ
รับผิดชอบ
สาคัญที่กาหนดใน
โครงการ/กิจกรรม)
แต่ ละปี การศึกษา
2553 2554 2555
เป้ าหมาย)
1. เพื่อให้โรงเรี ยนมีการ
1.งานโครงการพิเศษ
33. จัดกิจกรรมให้บริ การทาง
75
75
80
งาน
ประสานและเกิดความ
2.โครงการออกหน่วยบริ การ
วิชาชีพต่อชุมชนไม่นอ้ ยกว่า
โครงการ
ร่ วมมือกับผูป้ กครอง ศิษย์ ชุมชน
4 ครั้ง/ปี การศึกษา/สาขาวิชา
พิเศษ
เก่า หน่วยงาน องค์กร
3.งานสารวจความพึงพอใจของ 34.ผูร้ ับบริ การไม่นอ้ ยกว่า
80
85
95
งาน
และชุมชนในการพัฒนา
สถานประกอบการต่อคุณภาพ ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
โครงการ
โรงเรี ยน
ของผูส้ าเร็จการศึกษา
ผลการให้บริ การ
70
75
85
พิเศษ
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35.สถานประกอบการ ร้อยละ
80 มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา

งานแนะ
แนว
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2.3 โครงสร้ างการบริหาร
3.

13
ข้ อมูลด้ านหลักสู ตร จานวนผู้เรียน และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 หลักสู ตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนและจานวนนักเรี ยน/นักศึกษาในปี การศึกษา.(โปรดกรอกข้อมูลในตารางที่ 1 สาขาวิชา/สาขางานใดที่ไม่มีนกั เรี ยน/นักศึกษาให้ใส่ จานวน
เป็ น 0 [ศูนย์])

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

อุตสาหกรรม

สาขา
สาขางาน
วิชา

เครื่ องกล
เครื่ องมือกลฯ
โลหะการ
การก่อสร้าง

-ยานยนต์
-เครื่ องมือกล
-เชื่อมโลหะ
-เครื่ องเรื อน

รวม

จานวน
ห้ อง
ชั้นปี ที่ 1
นักเรียน
เรียนที่
ได้ รับ
ห้ อง
อนุญา ชาย หญิง รวม
ต
4

จานวนผู้เรี ยนและห้ องเรียน
ชั้นปี ที่ 2
นักเรียน

รวม

ชั้นปี ที่ 3
นักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ห้ อง

ชาย

หญิง

รวม

ห้ อง

15
11

0
0

15
11

1
2

18
12

-

18
12

1
2

13
13

0
0

13
13

1
2

46
36

10
8

0
0

10
8

3
4

6
6

-

6
6

3
4

6
4

0
0

6
4

3
4

22
18

44

0

44

4

42

0

42

4

36

0

36

4

122

ตารางที่ 1 จานวนนักเรี ยน/นักศึกษา และห้องเรี ยน จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2554
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3.2 จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตารางที่ 2 จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาจาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิช า สาขางาน
การศึกษา 2554
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
ปวช.
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

เครื่ องกล
เครื่ องมือกลฯ
โลหะการ
การก่อสร้าง

-ยานยนต์
-เครื่ องมือกล
-เชื่อมโลหะ
-เครื่ องเรื อน

รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
รวม
13
13
6
4

36

ในปี
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ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

หญิง

รวม

ชาย

ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ(ครู ใหญ่)
รองผูอ้ านวยการ
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่น

ตา่ กว่ า ป.ตรี

3. ข้ อมูลบุคลากร
ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวชิ าชีพครู และอายุงานเฉลี่ย
จานวน (คน)
เพศ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อายุงาน
ผู้ทมี่ ีวุฒิ
ตาแหน่ ง
รวม
เฉลีย่
*
วิชาชี พครู
(ปี )
1

1

-

-

1

1

2

1
16
1
-

1
13
1
-

3
-

1
13
1

3
-

1
13
-

2
5.76
1
-

19

16

3

15

4

15

10.76

-

* หมายถึง วุฒิปริ ญญาทางการศึกษา และ/หรื อปริ ญญาทางวิชาชีพ + ป.บัณฑิต
 มีครู สอนตรงตามสาขาวิชาชีพที่สาเร็ จการศึกษา จานวน 12 คน (ร้อยละ 92.30)
 มีครู สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่สาเร็ จการศึกษา
จานวน
1
คน
ข้ อมูลด้ านอาคารสถานที่
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบนั ที่มีอยูจ่ ริ งและใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
- จานวนอาคารเรี ยน
1 หลัง
- จานวนอาคารประกอบ
4 หลัง
- จานวนห้องเรี ยน
3 ห้อง
- จานวนห้องปฏิบตั ิการ
5 ห้อง
- โรงฝึ กงาน
4 ห้อง
- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
1 ห้อง
- จานวนห้องพักครู
1 ห้อง
- จานวนห้องประกอบ
3 ห้อง
- ห้องพยาบาล
1 ห้อง
- ห้องประชุม
1 ห้อง
- ห้องสมุด 1 ห้อง

(ร้อยละ7.70)
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4. ข้ อมูลทรัพยากรของโรงเรียน
ตารางที่ 4 การใช้ทรัพยากรจาแนกตามสถานที่ใช้งาน
จานวนทรัพยากรทีใ่ ช้ งาน (เครื่ อง)
รายการทรัพยากร

ห้ องเรียน

ห้ องปฏิบัติการ

สานักงาน

-

40
-

9
1

เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องพิมพ์ดีดภาษาไทย
5. แหล่ งเรียนรู้
6.1 แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
ตารางที่ 5 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้

จานวนห้ อง

จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ ต่อปี

1
1
1
1

608
121
121
121

6.1 .1ห้องสมุด
6.1.2 สวนพลังงานทดแทน
6.1.3 สหกรณ์
6.1.4 สวนเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา
ตารางที่ 6 การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา
แหล่ งเรียนรู้
6.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2.2 สถานประกอบการ ที่ใช้ฝึกงาน
6.2.3 สถานประกอบการที่ศึกษาดูงาน
6.2.4.วัด

จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ ต่อปี
121
36
121
121
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7. ข้ อมูลด้ านงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณรับ-จ่าย (ปี การศึกษา 2554 )
7.1 รายรับ
รายการ
บาท
7.1.1 เงินบริ จาคมูลนิธิฯ
13,761,661
7.1.2 เงินอุดหนุนรัฐบาล
1,534,288
7.1.3 โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี
465,290
7.1.4 รายรับอื่น ๆ
- ผลกาไรจากการเกษตร
30,000
- รับจ้างทางานช่าง
92,000
- รายได้จากสหกรณ์
5,000
- ขายวัสดุเหลือใช้
30,000
- เงินบริ จาคอื่น
500,000

รวมรับ

7.2 รายจ่ าย
รายการ
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินการ
7.2.1 เงินเดือนบุคลากร
7.2.2 เงินเดือนพนักงาน
7.2.3.โบนัสครู + พนักงาน
7.2.4.ค่าตาแหน่ง
7.2.5.ค่าสาธารณูปโภค
7.2.6. ค่าประกันสังคม 5 %
7.2.7. เงินสะสม 3 %
7.2.8. ทุนการศึกษาบุตร
งบพัฒนา
7.2.9. ฝ่ ายนักเรี ยนประจา
7.2.10. ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
7.2.11. ฝ่ ายสานักผูอ้ านวยการ
7.2.12. ฝ่ ายธุรการ-การเงิน
7.2.13. ฝ่ ายวิชาการ
7.2.14. ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ฉุ กเฉิน
16,418,239
รวมจ่ าย

บาท
3,133,404
1,151,400
357,067
1,284,000
1,355,148
20,736
94,002
63,000
2,649,240
976,660
2,076,110
2,599,842
657,630
16,418,239

หมายเหตุ
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8. ผลงานดีเด่ นในรอบปี ที่ผ่านมา (ระบุรางวัลทีไ่ ด้ รับ)
1. เป็ นสถานศึกษาที่จดั การศึกษาให้กบั เด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา
โดยไม่หวังผลกาไร
2. ร่ วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี
2546
3. ร่ วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
4. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547
5. ผ่านการคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ งรถประหยัดน้ ามันเข้าร่ วมแข่งขันในระดับประเทศ
ที่กรุ งเทพฯมหานคร ปี 2550
6. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551
7. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปี การศึกษา พ.ศ. 2551
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544 จัดโดย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเวินพระบาท
9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลเวินพระบาท
10. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปั กตะกร้อ วันวิชาการโรงเรี ยนเอกชนนครพนม ประจาปี 2549
11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชี พช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครพนม ประจาปี 2550
12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปั กตะกร้อ รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครพนม ประจาปี 2550
13. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551
14. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุ ดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรี ยนอัสสัมชัญนครราชสี มา ในการ
แข่งขันกีฬาครู สัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ประจาปี
พ.ศ. 2551
15. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2552 ได้
รางวัลอันดับที่ 4
16. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-18 สิ งหาคม 2552 ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดนครพนม (ร่ วมกับโรงเรี ยนโคตรบูรณ์)
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17. กรี ฑาเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2552 ณ
สนามกีฬาโรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา ได้รับรางวัล 1 เหรี ยญเงินในการแข่งขันวิง่ 200 เมตร และ 2
เหรี ยญทองแดงในการแข่งขันวิง่ 100 เมตรและ 1,500 เมตร
18. ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวันเอดส์ โลก ระดับอาเภอโดยโรงพยาบาลอาเภอท่าอุ
เทน ณ วัดโพธิ์ ชยั อาเภอท่าอุเทน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
19. นาย สวัสดิ์ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิ งหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
และเป็ นตัวแทนระดับภาค เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
20. นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิ ไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง งาน
แข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิ งหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝี มือ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเวินพระบาทต้านยา
เสพติด ปี 2554
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเวินพระบาทต้านยา
เสพติด ปี 2554
23. นายปริ ญยา สี สม ร่ วมเป็ นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปี การศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
24. นายสุ ทิน รังเพีย ร่ วมเป็ นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปี การศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
25. นายสุ ทินรังเพีย เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจดั ทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่ วมกับสาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2554
26. นายสุ ทิน รังเพีย ร่ วมถ่ายทาสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปีที่ 7 ของบริ ษทั ทีวบี ูรพาวันที่ 9
เดือนธันวาคม 2554
27. นายดอน วิภา เข้าร่ วมเสนอผลงานประกวดครู ดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศ
ไทย ปี การศึกษา 2554
28. นายทวี สุ ทธิ รณ นานักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันฮอนด้ารถประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิงระดับประเทศ ปี 2550-2554

บทที่ 2
สภาพการดาเนินการและผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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1. สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยดาเนินการดังนี้
1. ประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อ กาหนดนโยบายร่ วมกัน
2. ประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ าย เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการทางาน
3. รับข้อเสนอแนะ และแนวคิดต่าง ๆ จากการประชุ มร่ วมกัน เพื่อนามากาหนดเป็ นโครงการต่าง ๆ ใน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
4. เชิ ญหน่ วยงานองค์กร และบุคคลในบริ เวณใกล้เคียง มาร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เพื่อรับ
ฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรี ยน และนามาเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
5. จัดประชุ มคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากภาครัฐ ผูป้ กครอง และฝ่ าย
ต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เพื่อรับฟั งข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรี ยน และนามาเป็ นแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
6. ทุกฝ่ ายของโรงเรี ยนฯ จัดประชุ มบุ คลากรในฝ่ าย เพื่อร่ วมกันจัดทาแผนปฏิ บ ตั ิ การประจาปี ตาม
นโยบายที่กาหนด โดยมีการนาเสนอแนวคิด และแบ่งความรับผิดชอบในโครงการต่างๆ เพื่อนาสู่
การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2.1 แผนปฏิบัติการประจาปี (ระบุตารางแผนปฏิบัติการประจาปี ทีโ่ รงเรียนใช้ จริง)
ตารางที่ 8 แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่โรงเรี ยนใช้จริ ง
แผน/งาน/โครงการ/
เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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ระหว่าง วัน เดือน ปี
แผนงานฝ่ ายนักเรียน
ประจา
งานบริ หารฝ่ ายนักเรี ยน -ทุกหน่วยงานใน
ปะจา
ฝ่ ายนักเรี ยนประจา
สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมี
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
ต่อหน่วยงาน

ตลอดปี การศึกษา

17,140

- งานระเบียบวินยั

นักเรี ยนประจามี ตลอดปี การศึกษา
สุ ขลักษณะที่ดี มี
ระเบียบวินยั ปลอด
จาอบายมุขและสิ่ ง
เสพติด

- งานโภชนาการ

นักเรี ยนมีสุขภาพ
สมบูรณ์ปราศจาก
โรคภัยและได้รับ
ประทานอาหาร
ครบตามหลัก 5
หมู่

- งานพัฒนาศักยภาพ

นักเรี ยนมีสุขภาพ ตลอดปี การศึกษา
39,440
พลานามัยแข็งแรง
และมีทกั ษะในการ
ดาเนินชีวติ /
ตลอดปี การศึกษา
80,000
ห้องครัวถูก
สุ ขาภิบาล
ตลอดปี การศึกษา 168,000
หอพักเรี ยนน่าอยู่
และเอื้อต่อการพัก
อาศัย

- โครงการปรับปรุ ง
โภชนาการห้องครัว
- โครงการซ่อมบารุ ง
หอพักนักเรี ยนประจา

แผนงานฝ่ ายธุรการ -

ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา

6,400

2,184,000

248,000

นายพิชิตพล บูระพันธ์

นายพิชิตพล บูระพันธ์

นายพิชิตพล บูระพันธ์

นายพิชิตพล บูระพันธ์

นายพิชิตพล บูระพันธ์
นายพิชิตพล

บูระพันธ์

นายทวี สุ ทธิรณ
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การเงิน
- งานบริ หารสานักงาน
ผูอ้ านวยการ

-มีความรักสามัคคี
และแบ่งปั นกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายนอกและใน

- งานนโยบายและแผน -ทุกหน่วยงาน
ทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของ
โรงเรี ยน

ตลอดปี การศึกษา

597,290

นายทวี สุ ทธิรณ

- งานทะเบียนและสาร
บรรณ

-นักเรี ยนมีเอกสาร ตลอดปี การศึกษา
หลักฐานรับรอง
การจบการศึกษา
อย่างถูกต้อง
เป็ นไปตาม
มาตรฐานตามกระ
ทรงกาหนด

17,020

นางสาวธารราพร ทรงเสี่ ยงไชย

- งานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์

-บุคลากรมี
ตลอดปี การศึกษา
คุณธรรม ศีลธรรม
และประสิ ทธิภาพ
ในการทางาน

49,000

นายทวี สุ ทธิ รณ

- งานการเงินและบัญชี

- เอกสารหลักฐาน ตลอดปี การศึกษา
ถูกต้องครบถ้วน
โปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้

992,400

นางสาวสุ ภทั รา สันดี

- งานพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์

-ทุกหน่วยงานมี
พัสดุครุ ภณั ฑ์ที่มี
คุณภาพ

10,000

นายทวี สุ ทธิรณ

ตลอดปี การศึกษา
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- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- บุคลากรใน
ตลอดปี การศึกษา
โรงเรี ยนมีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ใช้
งานเพียงพอในการ
เรี ยนการสอน

-โครงการปรับปรุ ง
ระบบเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต

-อุปกรณ์ระบบ
-เมษายน-สิ งหาคม
เครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรี ยนให้พร้อม
ใช้งาน

แผนงานฝ่ ายวิชาการ
-ทุกหน่วยงานใน
-งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายวิชาการมีวสั ดุ
อุปกรณ์สานักงาน
ที่มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อการใช้
งาน
-งานหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน

-งานวัดผลและ
ประเมินผล

ตลอดปี การศึกษา

-พัฒนาหลักสู ตร ตลอดปี การศึกษา
ให้มีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ
-พัฒนาระบบการ ตลอดปี การศึกษา
วัดผลและ
ประเมินผลให้
เป็ นไปตาม
ระเบียบที่หลักสู ตร
กาหนด

216,400

นายดอน วิภา

192,000

นายดอน วิภา

78,542

นายสมสมัย เสวียววงษ์

65,000

57,170

55,700

นายวิรถ จอกทอง

นายอภิรักษ์ พลโลก
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-งานนิเทศภายใน

-งานฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

-งานวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่ งระ
ดิษฐ์

-งานสาขาวิชาสามัญ
และวิชาชีพพื้นฐาน

-ครู ผสู้ อนทุกคน ตลอดปี การศึกษา
สามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยน
การสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
-นักเรี ยนระดับ
-ภาคเรี ยนที่ 2/2554
ปวช. 3 ทุกคน ผ่าน
การฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
-ครู และนักเรี ยนมี ตลอดปี การศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ ง
-สาขาสามัญและ
วิชาชีพพื้นฐานมี
วัสดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการ
สอน

35,300
นายวิรถ จอกทอง

215,600
นายสมสมัย เสวียววงษ์
75,670
นายอภิรักษ์ พลโลก

ตลอดปี การศึกษา

67,730

-สาขาวิชาเครื่ องกล
ตลอดปี การศึกษา
มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
-งานสาขาวิชาเครื่ องกล
จัดการเรี ยนการ
สอน
-สาขาวิชา

นายสมสมัย เสวียววงษ์

ตลอดปี การศึกษา

นายปริ ญยา สี สม

273,450
นายวิรถ จอกทอง
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เครื่ องมือกลและ
ซ่อมบารุ งมีวสั ดุ
-งานสาขาวิชาเครื่ องมือ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
กลและซ่อมบารุ ง
และเพียงพอต่อ
การจัดการเรี ยน
การสอน

-งานสาขาวิชาโลหะ
การ

-งานสาขาวิชาการ
ก่อสร้าง

-โครงการเสริ มทักษะ
วิชาสามัญ

-โครงการจัดซื้ อ จัดหา

184,830

-สาขาวิชาเครื่ องกล
ตลอดปี การศึกษา
มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการ
สอน
-สาขาวิชาเครื่ องกล
มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่มี ตลอดปี การศึกษา
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการ
สอน
-นักเรี ยนทุกคนมี
ความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์มาก
ยิง่ ขึ้น

นายจานงค์ ตาระบัตร

282,800
นายประสิ ทธิ์ คาดี

17,400
นายอภิรักษ์ พลโลก

ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

-สาขาวิชาเครื่ องกล
มีสื่อ ครุ ภณั ฑ์ที่มี
ตลอดปี การศึกษา
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการ

308,000
นายปริ ญยา สี สม
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ครุ ภณั ฑ์ประจา
สาขาวิชาเครื่ องกล

-โครงการจัดซื้ อ จัดหา
ครุ ภณั ฑ์ประจา
สาขาวิชาเครื่ องมือกล
และซ่อมบารุ ง

-โครงการจัดซื้ อ จัดหา
ครุ ภณั ฑ์ประจา
สาขาวิชาโลหะการ

-โครงการจัดซื้ อ จัดหา
ครุ ภณั ฑ์ประจา
สาขาวิชาการก่อสร้าง

แผนงานฝ่ ายบริหาร
ทัว่ ไป
-งานบริ หารฝ่ ายทัว่ ไป

สอน
-สาขาวิชา
เครื่ องมือกลและ
ซ่อมบารุ งมีสื่อ
ครุ ภณั ฑ์ที่มี
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการ
สอน

481,350

-สาขาวิชาเครื่ องกล
มีสื่อ ครุ ภณั ฑ์ที่มี ตลอดปี การศึกษา
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการ
สอน
-สาขาวิชาเครื่ องกล
มีสื่อ ครุ ภณั ฑ์ที่มี ตลอดปี การศึกษา
คุณภาพ และ
เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนการ
สอน

-ทุกหน่วยงานมี
อุปกรณ์เครื่ องใช้
และยาเวชภัณฑ์
เพียงพอ
-อาคารสถานที่
ภายในโรงเรี ยน
พร้อมให้บริ การ

นายวิรถ จอกทอง

ตลอดปี การศึกษา

230,200
นายจานง ตาระบัตร

410,100
นายประสิ ทธิ์ คาดี

22,906

นายน้อย นนลือชา

ตลอดปี การศึกษา

670,000
ตลอดปี การศึกษา

นายสายัญณ์ ดาพงษ์
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และปลอดภัย

- งานอาคารสถานที่

-โรงเรี ยนมีรถ
พร้อมใช้งาน

217,660

นายศิริวฒั น์ ไชยโชติ

64,000

นายน้อย นนลือชา

ตลอดปี การศึกษา
-บุคลากรมีนิสัยรัก
การอ่าน
ตลอดปี การศึกษา
- งานยานพาหนะ

- งานห้องสมุดและ
แหล่งเรี ยนรู ้

2.2 การนาแผนไปสู่ การปฏิบัติ
ขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติการประจาปี ไปปฏิบัติจริง
ประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ ตระหนักถึงความสาคัญเรื่ องคุณภาพและทางานด้วยระบบคุณภาพและเกื้อกูลให้การดาเนินกิจการของ
โรงเรี ยนฯ ให้มีคุณภาพ
2. ตามเกณฑ์ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ ส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3. ทุกหน่วยงานทางานตามแผน และพิจารณาให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของ สานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ก ารมหาชน) หรื อ สมศ. และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ซึ่ งทาให้เกิดสัมฤทธิ ผลของงาน
4. ทุกสาขาวิชาทารายงานการประเมินตนเอง ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี การศึกษา คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในทาการตรวจประเมินและให้ขอ้ แนะนา และนาผลการประเมินตนเองและผลการ
ประเมินคุ ณภาพภายในของคณะกรรมการ ไปรับปรุ งแผนการทางานในปี การศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิ ด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิการเสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาระดับหน่วยงานและนาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อ
ทราบ และเป็ นแนวทางการพัฒนาองค์กรในปี การศึกษาต่อไป
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โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2554 ได้มีการจัดทาตามแผน และทุกโครงการมี
การประเมินผลความพึงพอใจ โดยได้มีการรวบรวมสรุ ปโครงการ และผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกปี
การตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
วิธีการตรวจสอบ ติดตาม
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี มอบหมายให้หวั หน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน ตลอดจน
หัวหน้าฝ่ ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดทาแผน ติดตามการปฏิบตั ิงานตามโครงการ โดยการให้รายงานผลเสนอต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายบริ หาร พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามจากงบประมาณที่มีการเสนอขอไว้ตามแผนปฏิบตั ิการ
ผลการตรวจสอบ ติดตาม
ผลการตรวจสอบติดตาม ตามแผนการปฏิบตั ิงาน
- โครงการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบตั ิงาน ที่เสนอ ได้มีการจัดทาตามแผน
- สาขาวิชาต่าง ๆ มีโอกาสได้วิเคราะห์ผลงานและผลการประเมินตนเองของสาขาวิชา เพื่อนาไป
วางแผนพัฒนาการทางานในปี การศึกษาต่อไป
การพัฒนาปรับปรุ งงาน
- จากการรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ แต่ละฝ่ ายได้นาไปวิเคราะห์ และเป็ น
ข้อมูล การพัฒนาปรับปรุ งงาน ในการกาหนดโครงการต่าง ๆ ในแผนการปฏิบตั ิการปี
ต่อไป
- ทุกสาขาวิชาจัดทาการประเมินตนเอง ของแต่ละสาขาวิชา และนาส่ วนที่เป็ นจุดอ่อน
ปรับปรุ งไปพัฒนาดาเนินการในปี ต่อไป
- ฝ่ ายบริ หารรับทราบข้อมูลจากการร่ วมดาเนินงาน และจากรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนแบบสารวจความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง นาไปวางแผนเพื่อให้การพัฒนา
ปรับปรุ งองค์กรโดยรวม โดยการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเป็ นระยะ และมีปรับ
กลยุทธ์เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
วิธีการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษามี ร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ดาเนินการในแต่ละมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ แสดงให้
เห็ นถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ในการประกันคุ ณภาพภายใน ท าให้เกิ ดคุ ณภาพต่ อการศึ ก ษาอย่า งแท้จริ ง ตลอดจนการนา
กิจกรรมคุณภาพมาจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก ส่ งผลให้บุคลากรมี
ความตระหนัก และเห็ นความส าคัญ ของการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา และสามารถนาผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลไปปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนที่บกพร่ อง
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กระบวนการหลักของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนฯ ประกอบด้วยเรื่ องสาคัญที่ตอ้ ง
ดาเนินการ 5 เรื่ อง คือ
1. การกาหนดมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards) เน้นไปที่คุณลักษณะของผูจ้ บการศึกษา (Outcome)
สนองมาตรฐานหลักสู ตร สนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม
2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เน้นไปที่การจัดปั จจัย (Input) และจัดกระบวนการ (Process) ให้
มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพื่อนาไปสู่ ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่ งหลายหน่วยงานได้แจกแจงสิ่ งที่ควบคุมคุณภาพนี้
ออกเป็ นองค์ประกอบย่อย ๆ หรื อมาตรฐานย่อย ๆ จานวนหนึ่ง ใช้เพื่อการวางแผนและเป็ นคู่มือปฏิบตั ิงาน
3. การติดตามประเมินผลคุณภาพ (Quality Monitoring and Assessment) สถานศึกษาจัดกลไกการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ โดยจัดทาเกณฑ์ตวั ชี้ วดั คุ ณภาพของปั จจัยกระบวนการ และผลผลิ ต ใช้เพื่อการ
ปรับปรุ งและรายงานผลต่อสังคม
4.
การทบทวนเพื่อปรั บปรุ งคุณภาพ (Quality Intervention) เน้นให้สถานศึกษาใช้ผลการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขในปั จจัยและกระบวนการที่ยงั ไม่น่าพอใจ
5. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็ นการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
การดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
1.
การประกันคุณภาพภายใน เป็ นการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารจัด
การศึกษา และการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีการกาหนดเป้ าหมาย
หรื อมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ
กาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการที่ชดั เจน และดาเนิ นงานตามแผน ติดตามประเมินผลการทางานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. การประกันคุณภาพภายนอก เป็ นการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรื อ สมศ. หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เข้ามาทาหน้าที่ประเมินผลการจัด
การศึกษา และทาการตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็ นการประกันคุ ณภาพและให้มีการพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ งหมายความว่า สถานศึกษาทุกแห่ งในประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรอง
จาก สมศ. ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐาน คุณภาพ ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 กาหนด โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน เพื่อให้การประเมิน มีความสมดุ ล
ระหว่างเกณฑ์ที่กาหนด กับงานที่สถานศึกษาดาเนินการ
ข้ อเสนอแนะ
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จัดอบรมให้ความรู ้ เรื่ อง การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องให้กบั บุคคลากรในองค์กร

2.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา ประกอบด้ วย
มาตรฐาน 34 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาวิชาชีพ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 9)
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 10 - 21)
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 22 - 26)
มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 27- 28)
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 29 - 31)
มาตรฐานที่ 6 ภ า ว ะ ผู ้ น า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 3 ตั ว บ่ ง ชี้ ( ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 3 2 - 3 4

31
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พ

ตารางที่ 9

สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
ความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละชั้นปี
ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนที่กาหนดตามชั้นปี
จานวนผู้เรี ยน
ชั้นปี ที่ 2
คิดเป็ นร้ อยละ

ผ่านเกณฑ์

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ลงทะเบียน

ผ่านเกณฑ์

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

รวม ปวช.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

ผ่านเกณฑ์

4

ลงทะเบียน

4

44

43

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122

121

99.18

ดี

44

43

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122

121

99.18

ดี

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางาน

ผลการประเมิน

ปวช.
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

รวมทุกชั้นปี

ผ่านเกณฑ์

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

ชั้นปี ที่ 3

ลงทะเบียน

ชั้นปี ที่ 1

หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพมากกว่า ร้อยละ 74
หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพร้อยละ 60 - 74
หมายถึง นักเรี ยนผ่านเกณฑ์พน้ สภาพน้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการประเมิน
ลงทะเบียน

ข้ อกาหนดที่ 1
ข้ อกาหนด 1.1
ตัวบ่ งชี้ที่ 1
คาอธิบาย

32
คะแนนเฉลีย่ ผ่านเกณฑ์ พ้นสภาพตามระเบียบ ศธ. ว่าด้ วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ปวช.1 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.50
ปวส.1 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.75
ปวช.2 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.75
ปวส.2 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.90
ปวช.3 คะแนนผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 1.90

33
ข้ อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างมีระบบ
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่จดั ทาผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงานและ/หรื อโครงการวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ หรื อพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่แสดงถึงการคิดอย่างมีเหตุผล ทางาน และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ตวั เลข เช่น การ
อ่านและการแปลความหมายของแผนภูมิ ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ตามหลักสู ตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ทีม่ ีผลงาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

ทีม่ ีผลงาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ทีม่ ีผลงาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

4

4

44

43

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121

99.18

ดี

44

43

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121

99.18

ดี

รวม ปวช.

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน มากกว่า ร้อยละ 74
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน ร้อยละ 60 - 74
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน น้อยกว่าร้อยละ 60
ข้ อกาหนดที่ 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้เรียนทั้งหมด

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

ทีม่ ีผลงาน

หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

จานวนและร้อยละผูเ้ รี ยนที่มีผลงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ในปี การศึกษา 2554
จานวนผู้เรี ยน
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวมทุกชั้ นปี
ผู้เรียนทั้งหมด

ตารางที่ 10

34
ตัวบ่ งชี้ที่ 3
คาอธิบาย
ตารางที่ 11

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จานวนผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสนทนา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จาแนกตาม
หลักสู ตรประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและชั้นปี ที่เปิ ดสอน
จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จานวนผู้เรี ยน

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

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121 99.18

ดี

44

43

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121 99.18

ดี

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

43

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

44

หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มากกว่า ร้อยละ 74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60 - 74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ น้อยกว่าร้อยละ 60

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

คิดเป็ นร้ อยละ

รวม ปวช.

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

4

ผู้เรียนทั้งหมด

4

ปวช.
พาณิ ชยกรรม

ผลการประเมิน

สาขางาน

รวมทุกชั้ นปี

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ชั้นปี ที่ 3

ทักษะไทย-ต่ างประเทศ

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ชั้นปี ที่ 2

ผู้เรียนทั้งหมด

ชั้นปี ที่ 1

35

ข้ อกาหนดที่ 1.4 ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถในการใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเตอร์ เน็ต และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบ ด้วย
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซี เอ็นซี การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสู ตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จาแนกตามชั้นปี
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้ จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จานวนผู้เรี ยน

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

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121 99.18

ดี

44

43

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121 99.18

ดี

หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาความรู้ไปใช้ มากกว่า ร้อยละ 74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาความรู้ไปใช้ ร้อยละ 60 - 74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่นาความรู้ไปใช้ น้อยกว่าร้อยละ 60

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

43

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

44

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

รวม ปวช.

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

4

ผู้เรียนทั้งหมด

4

ปวช.
อุตสาหกรรม

ผลการประเมิน

สาขางาน

รวมทุกชั้ นปี

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ชั้นปี ที่ 2

ผู้เรียนทั้งหมด

ชั้นปี ที่ 1

36
ข้ อกาหนดที่ 1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้ที่ 5
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
คาอธิบาย
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั ความซื่ อสัตย์ ความเมตตากรุ ณา ความขยันอดทน การประหยัดและออม การหลีกเลี่ยง
อบายมุข และสิ่ งเสพติด เป็ นต้น การมีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามชั้นปี
ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จาแนกตามหลักสู ตร ประเภท
วิชา สาขาวิชาและชั้นปี
จานวนผู้เรี ยน
ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121 99.18

ดี

44

43

97.73

ดี

42

42

100

ดี

36

36

100

ดี

122 121 99.18

ดี

ผลการประเมิน

ผู้เรียนทั้งหมด
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คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

44

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

คิดเป็ นร้ อยละ

รวม ปวช.

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

4

ผู้เรียนทั้งหมด

4

ผลการประเมิน

สาขางาน

รวมทุกชั้ นปี

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

ชั้นปี ที่ 3

ผู้เรียนทีน่ าความรู้ ไปใช้

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

ชั้นปี ที่ 2

ผู้เรียนทั้งหมด

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

หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ละ 74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
74
หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ละ 60

มากกว่า ร้อย
ร้อยละ 60 น้อยกว่าร้อย
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ข้ อกาหนดที่ 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 6
ร้ อ ยละของผ ้้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษา
ประจาปี การศึกษา
คาอธิบาย
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อหลักสู ตรอื่น เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้าใน
แต่ละหลักสู ตร ประเภทวิชา และสาขาวิชา
ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 เทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้า
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน

4

4

ผลการประเมิน

สาขางาน

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

แรกเข้ า

จานวนผู้เรียน

36

36

100

ดี

36

36

100

ดี

ปวช.
อุตสาหกรรม

รวม ปวช.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)

หมายถึง

ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง

ผูส้ าเร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
สาเร็ จการศึกษา มากกว่าร้อยละ 74
ผูส้ าเร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
สาเร็ จการศึกษา ร้อยละ 60-74
ผูส้ าเร็ จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
สาเร็ จการศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 60

การ
การ
การ

39
ตัวบ่ งชี้ที่ 7
คาอธิบาย

ตารางที่ 15

หลักสู ตร/

ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อหลักสู ตรอื่นที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชี พ เมื่อเทียบกับผูเ้ ข้ารับการประเมินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการประเมินผล
การเรี ยนแต่ละหลักสู ตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

สาขาวิชา

จานวน
สาขางาน ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านเกณฑ์
จานวน
ผล
คิดเป็ น
เข้ าสอบ จานวน
การประเมิน
ร้ อยละ

ปวช.
อุตสาหกรรม
4
รวม ปวช.

4

36

36

36

100

ดี

36

36

36

100

ดี

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 น้อยกว่าร้อยละ60
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ข้ อกาหนดที่ 1.7 ความรู ้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพอิสระ
ตัวบ่ งชี้ที่ 8
ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
คาอธิบาย
ผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 หรื อหลักสู ตรอื่นในปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่ได้งาน
ทาในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี ตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตารางที่ 16 จานวนและร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ได้ งานทา

ประกอบอาชีพอิสระ

ศึกษาต่อ

รวม

20 58.82

11

-

4

15

ผลการประเมิน

ร้ อยละ

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
จานวน

หลักสู ตร/
สาขาวิชา สาขางาน
ประเภทวิชา

ร้ อยละ

จานวนได้ งานทา ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่ อ

ติดตามไม่ ได้

ปวช.
อุตสาหกรรม
รวม ปวช.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

4

4

34

44.11 ปรับ
ปรุ ง

หมายถึง ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
มากกว่าร้อยละ 59
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ร้อยละ 50-59
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
น้อยกว่าร้อยละ 50
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ข้ อกาหนดที่ 1.8 คุณลักษณะของผ ้้สาเร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการหน่วยงานพึงพอใจ
ตัวบ่ งชี้ที่ 9
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดทาเครื่ องมือวัดความพึงพอใจของสถานประกอบการ 5 ระดับ เช่ น แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อพฤติกรรมของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาที่ปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการด้านความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ ทางพื้นฐานที่
จาเป็ นในการทางาน คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ
ตารางที่ 17 ความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาออกไปทางาน
ใน
ระดับ ปวช.
ระดับความพึงพอใจ
3.ด้านบุคลิกภาพ เจตคติ
ในวิชาชีพ

2.ด้านความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน

1.ด้านความรู้วชิ าชีพ

เกณฑ์
การ
หลักสู ตร
ผลการประเมิน ประเมิ
เฉลีย่ โดยรวม
น
ระดับ
คุณภา
4.20
4.10
4.30
4.20
ปวช.
พ3
ดี
(ดี)
ระดับ
4.20
4.10
4.30
84 %
รวม ปวช.
คุณภา
พ 2 (พอใช้)
หมายถึงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการ
หรื อหน่วยงาน
ที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาออกไปทางาน อยูร่ ะหว่าง
3.50-3.99
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูป้ ระกอบการหรื อหน่วยงาน
ที่ผสู้ าเร็ จการศึกษาออกไปทางาน อยูร่ ะหว่าง 1.00-3.49

มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อกาหนดที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
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ข้ อกาหนดที่ 2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่ งชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพของหลักสู ตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
คาอธิบาย
สถานศึกษาพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรื อรายวิชา ปรับปรุ ง
แผนการเรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน
มีการประเมิน
และปรับปรุ งหลักสู ตร แผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
ตารางที่ 18 ร้อยละของหลักสู ตรฐานสมรรถนะ จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา
แผนการเรี ยน ที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2554

หลักสู ตร/ประเภทวิชา

จานวน
สาขางาน
ทีเ่ ปิ ด
สอน

สาขางาน
ทีพ่ ฒ
ั นาตาม
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ

ร้ อยละ

(1)

(2)

(2) x 100
(1)

4

4

4

100

4

4

4

100

จานวน
สาขาวิชา

ผล
การประเมิน

ปวช.
อุตสาหกรรม
รวม ปวช.

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ มี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะสอดคล้ อ ง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน มากกว่าร้อยละ 79
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ มี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะสอดคล้ อ ง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน ร้อยละ 75-79
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิ ช า/สาขางานที่ มี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รฐานสมรรถนะสอดคล้ อ ง
ตลาดแรงงานและได้เปิ ดสอน น้อยกว่าร้อยละ 75

ข้ อกาหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรูู ้้ที่เน้นผูู ้้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยส่ งเสริ มให้ผูู ้้เรี ยนได้พฒั นาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
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ระดับ คุ ณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ อย่า งหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสาคัญในการฝึ กทักษะ
วิชาชี พมีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่ งเสริ ม สนับสนุ น กากับ ดูแล ให้ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
บูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อบูรณาการความรู ้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มี
การจัดกิ จกรรม การใช้สื่อการสอน การวัดประเมินผล อย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีการนิเทศการสอน มีการประเมินผล
การสอนโดยผูเ้ กี่ยวข้อง มี
การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนและนาผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
การดาเนินการ 5 เพือ่ ให้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญมีคุณภาพ ประกอบด้ วย
1. มีการจัดการเรี ยนการสอนตรงตามแผน
2. มีการนิเทศการสอน
3. มีการประเมินคุณภาพการสอน
4. มีการประเมินการสอนโดยผูเ้ รี ยน
5. มีการนาผลการประเมินไปใช้พฒั นาการเรี ยนรู้
ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละของรายวิชาที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จาแนก
ตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน ในปี การศึกษา 2554
จานวนวิชา
จานวนรายวิชา
จานวนรายวิชาทีม่ ี
ทีด่ าเนินการ
ร้ อยละ
ผล
ทีเ่ ปิ ดสอน
แผนบูรณาการ*
หลักสู ตร
ครบทั้ง 5 ข้ อ
การประเมิน
ตัวบ่ งชี้ที่ 11

ปวช.
รวม ปวช.

(1)

(2)

(3)

110
110

27
27

27
27

(3) x 100
(1)

24.54
24.54

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

*รายวิชาที่มีแผนบูรณาการต้องเป็ นรายวิชาที่ดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อแล้ว

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ปฏิบตั ิครบ 5 ข้อ และมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ มากกว่า ร้ อย
ละ 74 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
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ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)

หมายถึง ปฏิบตั ิครบ 5 ข้อ และมีแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ ร้อยละ 6074 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ปฏิบตั ิไม่ครบ 5 ข้อ หรื อครบ 5 ข้อ และมีแผนการจัด การเรี ยนรู้แบบบูรณา
การน้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาที่เปิ ดสอน
ร้อยละของงบประมาณที่ สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุ ฝึก อุ ปกรณ์ สาหรั บการจัดการเรี ยนการสอน อย่าง
เหมาะสม
คาอธิบาย
งบประมาณที่ ส ถานศึ ก ษาจัดซื้ อวัส ดุ ฝึ ก อุ ปกรณ์ ส าหรั บการเรี ย นในแต่ ล ะสาขา
ต่ อ
งบดาเนินการทั้งหมด
ตารางที่ 20
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์สาหรับการเรี ยนต่องบดาเนินการทั้งหมด
จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
เกณฑ์
ร้ อยละของ
งบประมาณ
งบประมาณ
การ
งบประมาณ
ดาเนินการ
วัสดุฝึก
ประเมิ
ด้ านวัสดุต่อ
หลักสู ตร/ ประเภท
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ผลการประเมิ
น
น
งบประมาณ
วิชา
(บาท)
(บาท)
ดาเนินการทั้งหมด
ระดับ
(2)
x
100
(1)
(2)
(1)
คุณภา
พ3
ปวช.
16,418,239
1,879,435
11.45
(ดี)
พอใช้
อุตสาหกรรม
ระดับ
คุณภา
พ2
รวม ปวช.
16,418,239
1,879,435
11.45
(พอใ
ช้)
หมายถึง ร้อยละ 10-15 ของงบดาเนิ นการทั้งหมด
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการทั้งหมด
วบ่ งชี้ที่ 12

ข้ อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี้ที่ 13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
คาอธิบาย
ความเหมาะสมของห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการ การใช้
ห้องคอมพิวเตอร์ และจานวนผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในแต่ละครั้งของการเรี ยน
ในรายวิชา
ที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสู ตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
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ตารางที่ 21

จานวนห้องและสัดส่ วนการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อผูเ้ รี ยน จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานที่เปิ ดสอน

จานวน
จ
านวน
หลักสู ตร/ ประเภทวิชา/
คอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/สาขางาน ห้ องปฏิบัติการ
ต่ อห้ อง
ทีเ่ ปิ ดสอน

จานวน
ผู้เรียนทีใ่ ช้
คอมพิวเตอร์
แต่ ละครั้ง

จานวน
ผู้เรียนต่ อ
คอมพิวเตอร์

(1)

(2)

(3)

(3)
(2)

1

40

40

1

40

40

1

ผล
การประเมิน

ปวช.

อุตสาหกรรม

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

ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง
ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เครื่ อง
ผูเ้ รี ยนต่อคอมพิวเตอร์ 3 คนขึ้นไป ต่อ 1 เครื่ อง

ดี
ดีดfดfuดด
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ข้ อกาหนดที่ 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 มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
คาอธิบาย
มีความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ มีการจัดครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ตามเกณฑ์ครุ ภณั ฑ์
มาตรฐานขั้นพื้นฐานขึ้นไป
ตารางที่ 22 การปฏิบตั ิในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ การจัดศูนย์วทิ ยบริ การ และการจัดครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
องค์ ประกอบที่ 1 ( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบัติ)

องค์ ประกอบที่ 2( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ ปฏิบัติ)

องค์ ประกอบที่ 3

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.จานวน

3.ร้ อยละ

มีการวาง

มีการใช้

มีการ

มีการ

มีสื่อที่หลาก

มีระบบ

สามารถ

มีการ

จานวน

คุรุภัณฑ์ และ

ของ

แผนการ

อาคาร

ติดตาม

ปรับปรุงจาก

หลาย

การจัดการ

รองรับการ

ประเมิน

สาขาวิชา ที่

อุปกรณ์ ที่มีอยู่

สาขาวิชาที่มี

ใช้ อาคาร

สถานที่

ประเมิน

ผลการ

ที่มี

ให้ บริการ

คุณภาพการ

เปิ ดสอนใน

แต่ ละสาขา

ครุภัณฑ์

สถานที่

ตาม

ผลการใช้

ประเมิน

ประสิ ทธิภาพ

วิชาการแก่

ให้ บริการ

สถานศึกษา

สาขาวิชาเทียบ

อุปกรณ์

โดยผู้ที่มี

กรอบที่

อาคาร

เช่ น ระบบ

ชุมชนและ

กับเกณฑ์

ตามเกณฑ์

ส่ วน

กาหนด

สถานที่

การสื บค้ น

สั งคม

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

มาตรฐานขั้น

มาตรฐาน

พืน้ ฐาน

ขั้นพืน้ ฐาน

1

1

ผล
การประเมิน

ผล
การประเมิน

เกี่ยวข้ อง

1

1

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
3 (ดี)
ปฏิบตั ิทุกข้อ
2 (พอใช้)
ปฏิบตั ิขอ้ 1-3
1 (ปรับปรุ ง) ปฏิบตั ิขอ้ 1-2

0

ดี

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2
3 (ดี)
ปฏิบตั ิทุกข้อ
2 (พอใช้)
ปฏิบตั ิ 3 ข้อ
1 (ปรับปรุ ง) ปฏิบตั ิ 1-2 ข้อ

1

1

1

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 3
3 (ดี)
ตั้งแต่ร้อยละ 90
2(พอใช้)
ร้อยละ80-89
1(ปรับปรุ ง)
น้อยกว่าร้อยละ80

ดี

1

ผล
ผล

การประเมิน

การประเมิน

โดยรวม

ดี

ดี

เกณฑ์การประเมินผลการประเมินโดยรวม
3 (ดี)
ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับดี 2 ใน3
2 (พอใช้)
ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับ
พอใช้ท้ งั 3 องค์ประกอบ หรื อผ่านเกณฑ์ระดับดี
1 องค์ประกอบ พอใช้ 2 องค์ประกอบ
1 (ปรับปรุ ง) ผลการตัดสิ นในแต่ละองค์ประกอบในระดับ
ปรับปรุ งทั้ง3 องค์ประกอบ หรื อมีองค์ประกอบ
หนึ่ งอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
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ข้ อกาหนดที่ 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนร ้้
ตัวบ่ งชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ในสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ
คุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยและสิ่ งอานวยความสะดวกพิจารณาจากสิ่ งต่ อไปนี้
1. ป้ ายแสดงคาเตือนความปลอดภัย
2. ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
3. ป้ ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักร ฯลฯ
4. สถานที่จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่ องมือ ฯลฯ
5. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจาพื้นที่นอกจากห้องพยาบาล
6. บันทึกการตรวจสภาพและบารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
7. อุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
8. สถิติอุบตั ิเหตุลดลง
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ตารางที่ 23 จานวนและร้ อยละของสาขางานที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและ
อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
จานวนสาขาทีจ่ ัดระบบ
จานวนสาขางาน ทั้งหมด
ความปลอดภัยและสิ่ งอานวย
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ความสะดวกได้ อย่ างมีคุณภาพ
(2) x 100
(1)
(2)
(1)
4 สาขาวิชา

1

25

สิ่ ง

ปรับปรุ ง

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง
มากกว่าร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง
ร้อยละ 60-70
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง
น้อยกว่าร้อยละ 60
ข้ อกาหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 16 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ
คาอธิบาย
จานวนครู และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ในวิชาชีพ
หรื อหน้าที่ที่รับผิดชอบในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึ กอบรม การประชุ มสัมมนาทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึ กษา การศึกษาต่อ เป็ นต้น ไม่น้อยกว่า 20
ชัว่ โมง/คน/ปี
ตารางที่ 24 จานวนและร้อยละของครู และบุคลากรสายสนับสนุนภายในสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา
จานวนบุคลากรทีไ่ ด้ รับ
ประเภทบุคลากร จานวนทั้งหมด การพัฒนา ไม่ น้อยกว่า
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
20 ชม./คน/ปี
ครู
16
16
100
ดี
บุคลากรสนับสนุน
1
1
100
ดี
17
17
100
รวม
ดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรได้รับการพัฒนาน้ อยกว่าร้อยละ 75
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ข้ อกาหนดที่ 2.7

ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
ทวิภาคีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 17
จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาอธิบาย
การระดมทรั พ ยากรบุ ค คล เงิ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก ร และอื่ น ๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น การเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ สนับสนุ นเงิ น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
เป็ นต้น เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตารางที่ 25
จ านวนครั้ งหรื อ ปริ ม าณในการระดมทรั พ ยากรจากแหล่ ง ต่ า งๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
จานวนครั้ง
รวม
ผลการประเมิน
(ครั้ง)
ระดมทรัพยากรภายใน
ระดมทรัพยากรภายนอก
5

19

24

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มากกว่า 19 ครั้ง
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 15-19 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา น้อยกว่า 15 ครั้ง
จานวนสถานประกอบการที่ มีการจัดการศึ กษาร่ วมกับสถานศึ กษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ
ระบบปกติ
คาอธิบาย
สถานศึ กษาประสานความร่ วมมื อกับสถานประกอบการทั้งภาครั ฐและเอกชนในการวางแผนและ
ปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอน การฝึ กวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝึ กงานในระบบปกติ ตาม
หลักสู ตรที่สถานศึกษาจัด
ตารางที่ 26 จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ
จานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษา
รวม
ผลการประเมิน
ระบบทวิภาคี
ระบบปกติ
(1)
(2)
(1)+(2)
ตัวบ่ งชี้ที่ 18

-

16

16

ดี
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เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง มีสถานประกอบการที่จดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา มากกว่า
14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา 10-14 แห่ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีสถานประกอบการที่จดั การศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา น้อยกว่า 10 แห่ง
ตัวบ่ งชี้ที่ 19 จานวนคน-ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญ/ผูท้ รงคุ ณวุฒิ/ผูน้ าภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ เกี่ ยวข้องกับสาขางานของผูเ้ รี ยนจากภายนอกสถานศึ ก ษาเช่ น สถานประกอบการ
หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 27 จานวนคน-ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
จานวนสาขางาน
ทีม่ ีผ้ เู ชี่ ยวชาญร่ วมพัฒนา
จานวนสาขางานทั้งหมด
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
ผู้เรียนตั้งแต่ 2 คน-ชั่วโมง
ต่ อภาคเรียน
4 สาขาวิชา
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

4

100

ดี

หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตั้งแต่ 2 คน- ชัว่ โมงขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตั้งแต่ 2 คน - ชัว่ โมงขึ้นไป ร้อยละ 75-89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขางานที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ มาร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตั้งแต่ 2 คน- ชัว่ โมงขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 75
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อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
อัตราส่ วนของจานวนผูส้ อนที่เป็ นครู ประจาและครู จา้ งพิเศษ (ที่สถานศึกษาทาสัญญาจ้างต่อเนื่ อง
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน) ที่มีวุฒิวิชาชี พตรงกับวิชาชี พที่สอนต่อจานวนผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา/
สาขางาน ผูส้ อน 1 คน ต่อ ผูเ้ รี ยนไม่เกิน35 คน
ตารางที่ 28 จานวนและสัดส่ วนครู ที่มีคุณวุฒิวชิ าชีพต่อผูเ้ รี ยน จาแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน
จานวนสาขางานทีม่ ี
จานวนสาขาวิชา/สาขางาน
อัตราส่ วนครู วชิ าชี พ
ร้ อยละ
ทั้งหมด
ผลการประเมิน
ต่ อผู้เรียน 1 : ไม่ เกิน 35
(2) x 100
(1)
(2)
(1)
ตัวบ่ งชี้ที่ 20
คาอธิบาย

4 สาขาวิชา

4

100

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่จดั หาผูส้ อนประจาที่มีคุณวุฒิวิชาชี พต่อผูเ้ รี ยน ตาม
เกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 35 คน มากกว่าร้อยละ 89
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่ จดั หาผูส้ อนประจาที่ มีคุณวุฒิวิชาชี พต่อผูเ้ รี ยนตาม
เกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน ไม่เกิน 35 คน ร้อยละ 75 - 89
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่ จดั หาผูส้ อนประจาที่ มีคุณวุฒิวิชาชี พต่อผูเ้ รี ยนตาม
เกณฑ์ผสู ้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน ไม่เกิน 35 คน น้อยกว่าร้อยละ 75
ตัวบ่ งชี้ที่ 21 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
คาอธิบาย
จานวนผูส้ อนที่เป็ นครู ประจาและครู จา้ งพิเศษ (ที่สถานศึกษาทาสัญญาจ้างต่อเนื่ อง ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาค
เรี ยน) ต่อจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมดของสถานศึกษา
ตารางที่ 29 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจาต่อผูเ้ รี ยน
จานวนผู้เรี ยน
จานวนผู้สอน อัตราส่ วนผู้สอน :
ปวช.
ปวส.
รวม
ผู้เรียน
ประจา
ผลการประเมิน
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
(4)
(5)=(3)÷(4)
121

0

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)

121

16

7.62

หมายถึง ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนน้อยกว่า 25 คน
หมายถึง ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน 25-30 คน

ดี
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ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนมากกว่า 30 คน
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้ อกาหนดที่ 3 สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางในการดูแลผูเ้ รี ยนและจัดกิจกรรม
ข้ อกาหนดที่ 3.1 จัดระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 22 จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้ผเู ้ รี ยนทุกคน (ทั้งกลุ่ม/ห้อง) พบครู ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลติดตาม ให้คาปรึ กษา แนะนา
เกี่ยวกับการเรี ยนและความประพฤติอย่างต่อเนื่ องตลอดปี การศึกษา นอกเหนื อจาก การที่ผเู้ รี ยนพบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
ตารางที่ 30 การจัดให้ผเู้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
หลักสู ตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

จานวน
ห้ องเรียน/
กลุ่ม

4

4

4

จานวนครั้งทีพ่ บ
อาจารย์ ทปี่ รึกษา/
ปี การศึกษา

ผล
การประเมิน

80

ดี

ปวช.
อุตสาหกรรม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง ผูเ้ รี ยนทุกคน (ทั้งห้อง/กลุ่ม) ได้พบอาจารย์ที่ปรึ กษา มากกว่า
25 ครั้ง
ต่อปี
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
คาอธิบาย
ตารางที่ 31

จานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามี การจัดให้บริ การตรวจสารเสพติ ด สิ่ งเสพติ ดชนิ ดร้ ายแรง ให้แก่ผูเ้ รี ยนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
จานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้แก่ผเู้ รี ยนในสถานศึกษา

หลักสู ตร
ปวช.
รวม ปวช.
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

จานวนผู้เรี ยน
ทั้งหมด

จานวนผู้เรี ยน
ทีร่ ับการตรวจ/ปี

(1)

(2)

122

121

99.18

2

122

121

99.18

2

ผล
คิดเป็ นร้ อยละ จานวนครั้ง
ทีต่ รวจ/ปี การประเมิน
(2)x100
(1)

ดี

หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจานวนผูเ้ รี ยน ที่ได้รับ
การตรวจมากกว่าร้อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจานวนผูเ้ รี ยน ที่ได้รับ
การตรวจร้อยละ 80-90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีการตรวจสารเสพติด 1 ครั้ง/ปี หรื อมากกว่า และจานวนผูเ้ รี ยน ที่ได้รับ
การตรวจน้อยกว่าร้อยละ 80
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ตัวบ่ งชี้ที่ 24
คาอธิบาย

ร้อยละ

ผลการประเมิน

1

0.81

ดี

รวมปวช.
44
1
2.27 42
0
100 36
0
100 122
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า น้อยกว่าร้อยละ 31
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ 31-40
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง ผูเ้ รี ยนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า มากกว่าร้อยละ 40

1

0.81

ดี

ร้อยละ

แรกเข้า

ออกกลางคัน

ร้อยละ

แรกเข้า

ออกกลางคัน

4

ออกกลางคัน

4

แรกเข้า

ปวช.

44

1

2.27

42

0

100

36

0

แรกเข้า

100 122

หลักสู ตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน

ร้อยละ

ออกกลางคัน

ตารางที่ 32

ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันโดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หรื อในกรณี อื่น เมื่อเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกเข้าที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
ในปี การศึกษาเดียวกัน
จานวนและร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
นักเรียน - ชั้ นปี ที่ 1
นักเรียน - ชั้ นปี ที่ 2
นักเรียน - ชั้ นปี ที่ 3
รวมนักเรียนทุกชั้ นปี
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ข้ อกาหนดที่ 3.2 จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ ดีงามในวิชาชี พ รวมทั้ง ด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตัวบ่ งชี้ที่ 25 จานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
ที่ดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้แก่ผเู้ รี ยน
ทุก
สาขาวิชา สาขางาน และมีการประเมินผลกิจกรรม 3 ประเภทกิจกรรม คือ
1. กิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ
2. กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3. กิจกรรมส่ งเสริ มด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ตารางที่ 33 จานวนและร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการคุณธรรม
จริ ยธรรมค่านิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
จานวนสาขาวิชา/
สาขางานทั้งหมด

จานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมและ
ประเมินผลครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม

ร้ อยละ

ผลการประเมิน

4

4

100

ดี

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

หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่ มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผลการจัดกิ จกรรมครบ
ทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80
หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิ จกรรมครบ
ทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม ร้อยละ 75-80
หมายถึง สาขางาน/สาขาวิชาที่ มีการจัดกิ จกรรมและประเมินผลการจัดกิ จกรรมครบ
ทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม น้อยกว่า ร้อยละ 75

ข้ อกาหนดที่ 3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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จานวนครั้งและประเภทของกิ จกรรมที่ส่งเสริ มการอนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม ประเพณี
และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
1. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
2. ส่ งเสริ มทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ที่จดั ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนทุกสาขาวิชา/สาขางาน และมีการประเมินผล
ทั้ง 2 กิจกรรม
ตารางที่ 34 จานวนครั้งและร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่จดั กิจกรรมและประเมินครบ2 ประเภทกิจกรรม
จานวนสาขาวิชา/
จานวนสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรม
ร้ อยละ
ผลการประเมิน
สาขางานทั้งหมด
และประเมินผลครบ 2 ประเภทกิจกรรม
ตัวบ่ งชี้ที่ 26

4
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

4

100

ดี

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัดกิ จกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่ มีการจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัดกิ จกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม ร้อยละ 75-80
หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานที่ มี การจัดกิ จกรรมและประเมิ นผลการจัดกิ จกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก ครบทั้ง 2 ประเภทกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 75

มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
ข้ อกาหนดที่ 4 สถานศึกษาควรมีการบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
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ข้ อกาหนดที่ 4.1 บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุ มชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่ งชี้ที่ 27 จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชี พและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดกิ จกรรมโครงการที่ให้บริ การวิชาชี พ และให้ความรู ้ และคาแนะนา
ใน
การดูแลบารุ งรักษาแก่ชุมชน เช่น โครงการล้างแอร์ ช่วยชาติ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุ มชน และมีการ
ให้บริ การโครงการฝึ กทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน
ตารางที่ 35 จานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
จานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ให้ บริการ
ผล
วิชาชีพและส่ งเสริม ฝึ กทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตร
รวมโครงการ/
การประเมิน
ความรู้ ในการพัฒนา เพือ่ การประกอบ
กิจกรรม
ชุ มชนและท้ องถิ่น อาชีพของประชาชน
ปวช.
0
2
2
ปรับปรุ ง
รวม ปวช.
0
2
2
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง สถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส. มากกว่ า 7 กิ จ กรรม/
โครงการ
สถานศึกษาที่เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. มากกว่า 12 กิจกรรม /โครงการ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง สถานศึกษาที่เปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส. 5-7 กิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษาที่เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. 10-12 กิจกรรม/โครงการ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ดสอนเฉพาะ ปวช. หรื อ ปวส.น้ อ ยกว่ า 5 กิ จ กรรม/
โครงการ
สถานศึกษาที่เปิ ดสอน ปวช. และ ปวส. น้อยกว่า 10 กิจกรรม/โครงการ

ข้ อกาหนดที่ 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่ อการบริ ก ารวิช าชี พ อย่า งเป็ นระบบและสอดคล้องกับ แผนการบริ ก าร
วิชาชีพที่กาหนด
ตัวบ่ งชี้ที่ 28
ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชี พและส่ งเสริ มความรู ้ในการ
พัฒนาชุ มชนและท้องถิ่ นและกิ จกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชี พเพื่อการประกอบอาชี พของ
ประชาชนต่องบดาเนินการ
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งบประมาณที่ ใ ช้จริ งในการดาเนิ นกิ จกรรม/โครงการบริ ก ารวิชาชี พและฝึ กทัก ษะวิช าชี พ ต่ อ
งบประมาณทั้งหมดของสถานศึกษา ยกเว้นงบลงทุน
ตารางที่ 36
จานวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชี พและฝึ กทักษะ
วิชาชีพ
งบประมาณทีใ่ ช้ ในการจัดกิจกรรม/
งบประมาณทั้งหมด
โครงการบริการวิชาชีพ และ
ร้ อยละ
(ไม่ รวมงบลงทุน)
ผลการประเมิน
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
คาอธิบาย

(1)

(2)

(2)x100
(1)

10,029,301

0

0

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

ปรับปรุง

หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนินการต่องบดาเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน)
มากกว่าร้อยละ 0.20
หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนินการต่องบดาเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน)
ร้อยละ 0.11-0.20
หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนินการต่องบดาเนินการ (ไม่รวมงบลงทุน)
น้อยกว่าร้อยละ 0.11

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจยั
ข้ อกาหนดที่ 5.1 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้มี ก ารสร้ า งและพัฒนานวัตกรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การเรี ยน
การสอน การประกอบอาชีพและหรื อการพัฒนาชุ มชน ท้องถิ่น และประเทศ
ซึ่ งนาไปสู่ การ
แข่งขันระดับชาติ
คาอธิบาย
สถานศึกษาสนับสนุนผูส้ อน บุคลากร และผูเ้ รี ยนในแต่ละหลักสู ตร ทุกสาขาวิชา/สาขางานให้มี
การสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานที่นาไป
ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพ และ/หรื อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศซึ่ ง
นาไปสู่ การแข่งขันระดับชาติ
การพิ จ ารณาจ านวนนวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิ จั ย และโครงงานให้ พิ จ ารณาจากอย่ า งใด
อย่างหนึ่งดังต่ อไปนี้
1. นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชี พและ/
หรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
3. นวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จ ัย และโครงงานที่ น าไปสู่ ก ารประกวด แข่ ง ขัน เผยแพร่
ระดับชาติ
ตารางที่ 37 จานวนและร้อยละของสาขางานที่จดั ทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงการที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา การเรี ยนการสอน การประกอบอาชี พ ซึ่ งนาไปสู่ การแข่งขันระดับชาติ .
จาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิ ดสอน
จานวนสาขางานทีม่ ี
จานวนสาขา
ร้ อยละ
หลักสู ตร/ประเภท
งานทั้งหมด
นวัตกรรมฯ *
ผลการประเมิน
วิชา/สาขาวิชา
(2)x100
ตัวบ่ งชี้ที่ 29

ปวช.
รวม ปวช.

(1)

(2)

4
4

4
4

(1)

100
100

ดี

*มากกว่า 2 เรื่ องในระดับ ปวช. หรื อมากกว่า 8 เรื่ องในระดับ ปวส.

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อย 2 เรื่ อง/
ปี การศึกษา ระดับ ปวส. อย่างน้อย 8 เรื่ อง/ปี การศึกษา มากกว่าร้อยละ 80
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ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)

หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อย 2 เรื่ อง/
ปี การศึกษา ระดับ ปวส. อย่างน้อย 8 เรื่ อง/
ปี การศึกษา ร้อยละ 7580
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง สาขาวิชา/สาขางานทั้งหลักสู ตร ปวช. และ ปวส. ที่มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ระดับ ปวช.
อย่างน้อย 2
เรื่ อง/ปี การศึกษา ระดับ ปวส. อย่างน้อย 8 เรื่ อง/
ปี การศึกษา น้อย
กว่าร้อยละ 75

ข้ อกาหนดที่ 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 30 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในงานสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน ต่องบประมาณทั้งหมด
คาอธิบาย
งบประมาณที่ใช้จริ ง ในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานต่องบประมาณทั้งหมด(ไม่รวมงบลงทุน)

62
จ านวนและร้ อ ยละของงบประมาณที่ ใ ช้ จ ริ ง ในการสร้ า ง พัฒ นา และเผยแพร่ น วัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน)
จานวนเงินงบประมาณทั้งหมด จานวนงบประมาณทีใ่ ช้ ในงาน
(ไม่ รวมงบลงทุน)
สร้ าง พัฒนา และเผยแพร่
คิดเป็ นร้ อยละ
ผล
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
การประเมิน
งานวิจัย และโครงงาน
(2)x100
(1)
(2)
(1)

ตารางที่ 38

10,029,301
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง)

214,845

2.15

ดี

หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนิ นการต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบ
ลงทุน) มากกว่าร้อยละ 1.00
หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนิ นการต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบ
ลงทุน) ร้อยละ 0.50 – 1.00
หมายถึง งบประมาณที่ใช้จริ งในการดาเนิ นการต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบ
ลงทุน) น้อยกว่าร้อยละ 0.50

ข้ อกาหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่ งชี้ที่ 31 จานวนครั้ งและช่ องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ ยวกับการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
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จานวนครั้ งและช่ องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จานวนครั้งในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่ าวสาร
ช่ องทาง
รวมจานวน
ผล
การเผยแพร่
ครั้ง
การประเมิน
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
โครงงาน
วิทยุ
0
0
0
0
0
หนังสื อพิมพ์
0
0
0
0
0
นิทรรศการ
0
0
0
6
6
0
0
0
1
1
ดี
ป้ ายประชาสัมพันธ์
0
0
0
0
0
จดหมายข่าว
INTERNET
0
0
0
1
3
ประกวดแข่งขัน
2
0
0
0
0
รวม
2
0
0
8
10
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง จานวนครั้งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน มากกว่า 4 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)
หมายถึง จานวนครั้งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน 3-4 ครั้ง
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง จานวนครั้งของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน น้อยกว่า 3 ครั้ง
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าและการจัดการ
ข้ อกาหนดที่ 6 ผูบ้ ริ หารควรมีภาวะผูน้ าและจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ข้ อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภ าวะผูน้ าและการมี วิ สั ย ทัศ น์ ข องผูบ้ ริ ห ารในการผสมผสานความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาและหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 32 ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
คาอธิบาย
การใช้ภาวะผูน้ าและการมีวิ สัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมื อของบุ คลากรใน
สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงาน และบุ ค ลากรภายนอกให้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ท าแผนพัฒ นา
สถานศึ กษา หรื อแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนาสู่ การปฏิ บตั ิ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแผนที่กาหนด
ตารางที่ 40 การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ จาแนกตามระดับคุณภาพ
คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์
ผลการประเมิน
1=มีการปฏิบัต,ิ 0=ไม่ มีการปฏิบัติ
ตารางที่ 39

1

1

1

1

1

1

1

รวม

ผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
7.การพัฒนาตนเองทั้งการพัฒนาองค์กรพัฒนาวิชาชี พพัฒนาบุคคลและ
พัฒนาทีมงานเพื่อการพัฒนาไปสู่ องค์กรการเรียนรู ้
8.การตรวจสอบและถ่วงดุลโดยต้นสังกัดกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
และมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด

1

ในการบริ หารการตัดสินใจและการจัดการศึกษา
4.การพึ่งตนเองที่เนน้ ให้สถานศึกษามีระบบการบริ หารตัวเองมีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดาเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา
5.การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก
รวมทั้งการแสวงหาความร่ วมมือความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
6.ความสามารถในการปรับใช้การบริ หารตามสถานการณ์ที่นาไปสู่

2.การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุง่ หมายเป้าหมาย
ทิศทางการวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3.การมีส่วนร่ วมและการให้ความร่ วมมือของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย

1.การกระจายอานาจในการบริ หารสถานศึกษา
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8

ดี

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)
หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ มากกว่า 6 ข้อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ 5-6 ข้อ
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มีคุณภาพการบริ หารตามแผนยุทธศาสตร์ นอ้ ยกว่า 5 ข้อ
ข้ อกาหนดที่ 6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึก ษาด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี พ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
คาอธิบาย
ครู ผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 ได้อย่างถู กต้อง เหมาะสม รวมทั้งบุ คลากรสายสนับสนุ นปฏิ บตั ิ ตนได้อย่างถู กต้องและ
เหมาะสมตามระเบียบการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาที่กาหนด
ตารางที่ 41 จานวนและร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนบุคลากร
บุคลากร

บุคลากรทั้งหมด

บุคลากรทีป่ ฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

คิดเป็ นร้ อยละ

(1)

(2)

(2)x100
(1)

ผลการประเมิน
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ผูบ้ ริ หาร
ครู
บุคลากรสนับสนุน
รวม
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

2
16
1
19

2
16
1
19

100

ดี

หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 85 - 90
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 85
ข้ อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึ กษามี การจัดทาข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด เช่ น ข้อมูลผูเ้ รี ยนบุคลากร งบประมาณเป็ นต้น มี
ระบบบริ หารจัดการข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั และมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การจัดการระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา
(0 = ไม่ ปฏิบัติ, 1 = ปฏิบัติ)
1. มีข้อมูล
2. มีระบบ
3..มีระบบ
4. มี
5. มี
พืน้ ฐาน
บริหารจัดการ
ฐานข้ อมูล
การประเมิน การปรับปรุ ง
เพือ่
ข้ อมูล
ทั้งหมด
ประสิ ทธิภาพ
ระบบ
การตัดสิ นใจ ทีเ่ หมาะสมและ ทีป่ ระสานกัน
และ
การบริหาร
ทีเ่ ป็ นปัจจุบัน มีผ้ รู ับผิดชอบ เป็ นเครือข่ าย ความปลอดภัย จัดการข้ อมูล
ของสถานศึกษา ของระบบ อย่างต่ อเนื่อง

ตารางที่ 42

ผล
การประเมิน
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การบริหาร
จัดการข้ อมูล

1

1

0

1

1

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 (ดี)

ดี

หมายถึง มีการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ปฏิบตั ิตาม
องค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 4 หรื อปฏิบตั ิครบทั้ง 5 ข้อ
ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) หมายถึง มี การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา ปฏิ บตั ิ
ตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 3
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุ ง) หมายถึง มี การจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ของสถานศึกษา ปฏิ บตั ิ
ตามองค์ประกอบ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – ข้อ 2 หรื อไม่ได้ดาเนินการ

บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาประจาปี การศึกษา 2554
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ สรุ ปได้ดงั นี้
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1. สรุ ปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

3
(ดี)

2
1
(พอใช้ ) (ปรับปรุ ง)

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 9
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 15
ตัวบ่งชี้ที่ 16
ตัวบ่งชี้ที่ 17
ตัวบ่งชี้ที่ 18
ตัวบ่งชี้ที่ 19
ตัวบ่งชี้ที่ 20
ตัวบ่งชี้ที่ 21
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 22
ตัวบ่งชี้ที่ 23
ตัวบ่งชี้ที่ 24
ตัวบ่งชี้ที่ 25
ตัวบ่งชี้ที่ 26
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชี พสู่ สังคม




























68
ตัวบ่งชี้ที่ 27
ตัวบ่งชี้ที่ 28
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 29
ตัวบ่งชี้ที่ 30
ตัวบ่งชี้ที่ 31
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 32
ตัวบ่งชี้ที่ 33
ตัวบ่งชี้ที่ 34

มาตรฐานตัวบ่ งชี้ทมี่ ีผลการดาเนินงานที่น่าพอใจ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ

- ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน

- ตัวบ่งชี้ที่ 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ตัวบ่งชี้ที่ 22, 23, 24, 25, 26
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ สังคม

- ตัวบ่งชี้ที่ 28
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั

- ตัวบ่งชี้ที่ 29, 30, 31
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ

- ตัวบ่งชี้ที่ 32, 33, 34
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มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้ทมี่ ีผลการดาเนินงานควรพัฒนาเพิม่
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ

- ตัวบ่งชี้ที่ 8
มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน

- ตัวบ่งชี้ที่ 11, 12
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่ สังคม

- ตัวบ่งชี้ที่ 27
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