
๒๙ 
 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                  รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕๕7 
 

 ตอนที่ 3 
การด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านผู้เรยีน  และผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
 พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นท่ียอมรับหรือ
ศึกษาต่อท่ีระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

  ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ช้ีแจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละช้ันปี  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. และ
ปวส. 
 

  ความพยายาม  สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามช้ันปีให้มากท่ีสุดดังนี้ 
   ๑.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดผลและประเมินผล 
  ๒.  มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ี
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 
  ๓.  มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ
ปวช. 
  ๔.  ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
  ๕.  ให้ครูท า/จัดหาส่ือการสอน/จ าท าใบความรู้/ใบงาน 
  ๖.  ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๗.  มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆ ท่ีพบว่านักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการ
เรียน 
  ๘.  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
   ๙.  มีการจัดการเรียนตามรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑๐. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงช้ันปี 
   ๑๑. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
โดยให้มีครูท่ีปรึกษาทุกห้องเรียน มีการพบปะครูท่ีปรึกษาทุกวันหลักเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม 
สัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้พบปะพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม 
   ๑๒. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และมีระบบการนิเทศติดตามการสอน
ของครูเป็นประจ าทุกวัน 
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 ผลสัมฤทธิ์  ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป จ านวน 356 คน  จากผู้เรียนท้ังหมด 440 คน คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของผู้เรียน
ท้ังหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
    

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ัง 3 ด้านคือด้านองค์ความรู้ ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ และด้านคุณธรรม จรรยาวิชาชีพตามหลักสูตร ปวช. และปวส .โดยเน้นการเรียนการสอนการ
ประเมินตามสภาพจริง  และส่งผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการอาชีพแก่ชุมชน 
  

 ความพยายามสถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเป็น
กระบวนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ัง 3 ด้านคือด้านองค์ความรู้ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านคุณธรรม 
จรรยาวิชาชีพตามหลักสูตร ปวช. และปวส. ส่งผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการอาชีพแก่ชุมชน
และจัดท าส ารวจความพึงพอใจตามโครงการดังนี้ 
 ๑.  โครงการนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงานและประสบการณ์วิชาชีพ 
 ๒.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.  โครงการFix it 
 

 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน จ านวนสถานประกอบการและหน่วยงาน  41 แห่ง ตัวแทนชุมชน 
4 คน  ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 4.12 (3.50-5.00) คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก 
    
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 ความตระหนัก สถานศึกษาได้ช้ีแจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์  ของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ปวช. และปวส. 
  

 ความพยายาม 
 ๑.  ฝ่ายวิชาการประชุมแผนกวิชา 
 ๒.  โครงการสอนเสริมรายวิชา 
 ๓.  โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 8 สาขาวิชา จ านวนรวม 113 คน  จากผู้เรียนท้ังหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ท้ังหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ช้ีแจงให้ครู ผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์และ
ความส าคัญของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินระดับชาติ ปวช. และปวส. 
  

 ความพยายาม 
 ๑.  ค าส่ังการสอนเสริมเพื่อพัฒนารายวิชาสามัญและวิชาชีพพื้นฐาน 
 ๒.  การจัดการทดลองสอบ Pre V-NET 
 ๓.  การประชาสัมพันธ์ช้ีแจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ให้ความส าคัญ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 8 สาขาวิชา จ านวน
รวม 34 คน  จากผู้เรียนท้ังหมด 118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 ของผู้เรียนท้ังหมด ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาได้ช้ีแจงให้ครู ผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์และ
ความส าคัญของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ตามระเบียบว่าด้วยการประเมิน ระดับชาติ ปวช. และ
ปวส. 
  

 ความพยายาม 
 ๑.  ค าส่ังการสอนเสริมเพื่อพัฒนารายวิชาสามัญและวิชาชีพพื้นฐาน 
 ๒.  การจัดการทดลองสอบ Pre V-NET 
 ๓.  การประชาสัมพันธ์ช้ีแจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการสอบ Pre V-NET 
 

 ผลสัมฤทธิ์ผลจาการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     
8 สาขาวิชา  จ านวนรวม  89 คน  จากผู้เรียนท้ังหมด 118 คน คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของผู้เรียนท้ังหมด   
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 

 ความตระหนัก  ……………………………ไม่มีรายงาน……………………………………………………………............ 
 ความพยายาม 
  ๑.  .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๒.  .................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
  ๓.  .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ผลสัมฤทธิ์......................................................................................................................................... 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) โดยฝ่ายวิชาการได้จัดท าโครงการ  ด าเนินงาน  และประสานติดตาม  ก ากับดูแลการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญฝ่ายพัฒนาการศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

1. โครงการนิเทศการเรียนการสอน   
2. โครงการสอนซ่อมเสริม   
3. โครงการประเมินตามสภาพจริง   

  
 ผลสัมฤทธิ์  ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 7 สาขาวิชา  จ านวน  100 คน จากผู้เรียนท้ังหมด  230  คน คิดเป็นร้อยละ 
43.47  ของผู้เรียนท้ังหมด  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
  

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ป ี
 

 ความตระหนักสถานศึกษาจัดประชุมวางแผนติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถาน
ประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน  1  ปี   โดยงานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้
จัดท าโครงการ  ด าเนินงาน  และประสานติดตาม  ก ากับดูแลการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน  1  ปี  คือ 

1. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
2. โครงการ Face Book วิทยาลัย 

 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การติดตามส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท า  หรือประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน  1  ปี  ปวช. จ านวน 98 คน  ปวส.จ านวน 39 คน            
รวมผู้ส าเร็จจ านวน  137 คน จากผู้เรียนท้ังหมด  137  คน คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้เรียนท้ังหมด               
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดประชุมวางแผนส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ                    
ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขอผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยงานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้จัดท า
โครงการ  ด าเนินงาน  และประสานติดตามส ารวจความพึงพอใจ 
 

 ความพยายาม สถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  คือ 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
2. โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การส ารวจความพึงพอใจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน  สถานศึกษาและผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  จากการสุม
ตัวอย่างจ านวน  8  แห่ง ข้อมูลท่ีได้รับ 8  แห่งคิดเป็นร้อยละ 100.00  มีความพึงพอใจเฉล่ียค่าเฉล่ีย 4.50
เกณฑ์( 3.51 - 5.00)  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐ – ๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน <๕๐ 

 
ร้อยละ 91.05 

 
๕ (ดีมาก) 

๒. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และ 
มีผล (๔) 
-ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๒) 
ปฏิบัติ (๑) 

 
ร้อยละ 100 
ระดับ 4.12 

 
๕ (ดีมาก) 

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐ 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 100 

 
๕ (ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทางกการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
-ดี ๕๔-๖๔-๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕ 

 
ร้อยละ 28.81 

 
1 (ปรับปรุงเร่งด่วน) 

๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาอังกฤษ 

-ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
-ดี ๕๔-๖๔-๙๙ 
-พอใช้ ๔๕-๕๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง ๓๕-๔๔.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๓๕ 

 
ร้อยละ 75.42 

 
๕ (ดีมาก) 

๖. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐ 

 
- 

 
- 

๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐ 

 
ร้อยละ 43.47 

 
1 (ปรับปรุงเร่งด่วน) 

๘.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 

-ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
-ดี ๗๐-๗๙.๙๙ 
-พอใช้ ๖๐-๖๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุง 
๕๐-๕๙.๙๙ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๕๐ 

 
ร้อยละ 100 

 
๕ (ดีมาก) 

๙. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑) และ 
มีผล (๔) 
-ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติ (๑) และมีผล (๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (๒) 
ปฏิบัติ (๑) 

 
ร้อยละ 100.00 

ระดับ 4.50 

 
๕ (ดีมาก) 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑ 

 

 
4.00 

(หมายเหตุช้ีแจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 
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สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 ตัวบ่งช้ี ๑.๘  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี  

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดท่ีต้องการพัฒนา  ได้แก่ (ตามล าดับความส าคัญ) 

 ตัวบ่งช้ี 1.4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางกการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

 ตัวบ่งช้ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 

 ตัวบ่งช้ี 1.๗  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

 ตัวบ่งช้ี 1.๕  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านหลักสูตร และการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควีท่ีหลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรสรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีแผนงาน / 
โครงการ และการปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่า งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ความพยายาม 
 ๑  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระบบทวิภาคี  สาขาเครื่องประดับอัญมณี 
 ๒  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  และครูฝึกระบบทวิภาคี สาขาวิชาเครื่องหนัง 
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 ๓  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท ารายงานการประเมินตนเอง  ของตนเองและแผนกวิชา  
  

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตร
สรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดแต่ละสาขาวิชา จ านวน  6 สาขาวิชา  22 หลักสูตร สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดท้ัง 5 ข้อ ได้ตาม
เกณฑ์เพียง 4  ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 
  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา 

 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคน  จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ และแต่งต้ังรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการตรวจพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ 
มีการก ากับติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกภาคเรียน 
 

 ความพยายาม 
 ๑.  มีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ๒.  โครงการนิเทศการสอน  
 ๓.  มีการก ากับติดตามการใช้แผนการสอน  และประเมินความพึงพอใจผู้สอน 
 

 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ละสาขาวิชา จ านวน  6 สาขาวิชา  จ านวน 232 รายวิชา               
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  232 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ของรายวิชาท่ีเปิดสอนปฏิบัติตาม
เกณฑ์ก าหนดได้ตามประเด็นข้อท่ี 5  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ ทุกรายวิชาท่ี
รับผิดชอบมีการก ากับติดตามโดยการนิเทศการสอน ทุกภาคเรียนมีการประเมินคุณภาพของครูผู้สอนทุก
รายวิชา 
 

 ความพยายาม 
 ๑.  มีการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ๒.  มีการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง และน าผลการประเมินมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 ๓. มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และบันทึกหลังการสอน  
 ๔  มีการติดตามประเมินความพึงพอใจคุณภาพผู้สอน  
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างเป็นระบบ ส่งผลการ
จัดการเรียนรู้และการนิเทศการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ละสาขาวิชา จ านวน  6 สาขาวิชา และ 
1 แผนกวิชา จ านวน 232 รายวิชา มีคุณภาพตามเกณฑ์ 232 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ของรายวิชาท่ี
เปิดสอน  และมีการประเมินครูผู้สอนทุกแผนกวิชารวมจ านวน 81 รายวิชาสรุปภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ต่อการสอนของครูที่ค่าเฉล่ีย 4.04  ปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนดได้ตามประเด็นข้อท่ี 5  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์   ดีมาก  



๓๗ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรง เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ในอนาคต การวัดและประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง 
  

 ความพยายาม 
 ๑.  จัดท าแผนงาน/ โครงการ ให้ความรู้กับผู้สอนในเรื่องการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 ๒.  มีการประเมินผลด้านเจตคติ คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
 ๓.  จัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
 ๔.  มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ภายในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด และศูนย์วิทยบริการ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการวัดและประเมินผลรายวิชา ส่งผลให้ ระดับคุณภาพในการ
การจัดการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ละสาขาวิชา จ านวน  6 สาขาวิชา 9 หลักสูตร สามารถ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก  
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 ความตระหนัก  สถานศึกษา มีการก ากับติดตามและสอบถามความพึงพอใจท่ีสถานประกอบการ มี
ต่อนักเรียนนักศึกษา ในลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับมาส าหรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิตนักเรียน นักศึกษา ได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 
 

 ความพยายาม 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ 
๒. ต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กล่ันกรอง สถานท่ีฝึกประสบการณ์ของผู้ เรียนให้ตรงตาม

สาขาท่ีเรียน 
๓. จัดปฐมนิเทศการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
๔. มีการก ากับติดตามโดยการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
๕. จัดกิจกรรมสัมมนาการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาอย่างต่อเนื่อง  

 

ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์อาชีพ ส่งผลให้ระดับคุณภาพใน
การการจัดการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่ละสาขาวิชา จ านวน  6 สาขาวิชา 9 หลักสูตร                 
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสินใจ 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(5) 
-ดี ปฏิบัติ(๑)-(4) 
-พอใช้ ปฏิบัติ(๑)-(๓ 
-ต้องปรับปรุง (๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

 
ปฏิบัติ(๑)-(4) 

 
4 (ดี) 

๒. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล (๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล (๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑) และ มีผล (๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑) และมีผล 
(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๓. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ  ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 
 

 

ปฏิบัติ(๑)-(5) 
 

5 (ดีมาก) 

๔. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๕. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ 
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๒ 

 

 
4.80 

(หมายเหตุช้ีแจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ ให้น าค่าคะแนนของตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

 ตัวบ่งช้ี 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 



๓๙ 
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มาตรฐานที่  ๓  ด้านการบรหิารจดัการอาชีวศึกษา 
  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
จัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเส่ียง มีระบบดูแลผู้เรียน  มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบก าหนด และจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง  และจัดต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  

 ความพยายาม 
 ๑.  แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎหมายก าหนด 
 ๒.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้งในเรื่องการอนุมัติแผน และสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
 ๓.  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งผลให้ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ  ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
  

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและเอกชนและมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมท้ังจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 ความพยายาม 
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 ๓. มีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔. สรุปติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 ๕. จัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งผลให้ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ระดับคณุภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ตามอัตลักษณ์ (เช่ียวชาญด้านฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
  

 ความพยายาม 
 ๑. ก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. มีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. มีการด าเนินงานตามแผน โครงการ 
 ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ส่งผลให้ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ  ดีมาก 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ความตระหนัก  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้
ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๒. มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 ๓. มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 
 ๔. มีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๕. มีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.31 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ             
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ  ดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อ มูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้อง
ครบถ้วน เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน มีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความ
พึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๑-๕ 
 

 ความพยายาม 
 ๑. มีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและมีข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ               
แต่การส ารองข้อมูลยังไม่สามารถจัดระบบการป้องกันการสูญหายได้ร้อยละ 100 ตามเกณฑ์ก าหนด 
 ๒. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. มีการด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 ๔. มีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยเฉล่ีย 4.40 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
  

 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ส่งผลให ้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติท้ัง 5 
ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
  

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญ
อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการ
ด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลท าให้ความเส่ียงใน
ด้านต่างๆ ลดลง 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านส่ิงเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง  
 ๒. มีการด าเนินงานตามแผนงานคือโครงการลดความเส่ียงโดยการ แจ้งผู้ปกครองด้วยระบบ SMS 
 ๓. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
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 ๕. มีความเส่ียงลดลง ๓ ด้านคือด้านความปลอดภัย  ด้านสังคม  และด้านการพนันและการมั่วสุม 
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารความเส่ียง ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติเพียง 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับ ดี 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษา 
มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียน
กลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 
 

 ความพยายาม 
 ๑. มีการปฐมนิเทศผู้เรียน 
 ๒. มีการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวก่อนเข้าเรียน และใน
ช่ัวโมงโฮมรูม เดือนละ 1 ครั้ง (เกณฑ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) 
 3. มีการตั้งกลุ่มระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน 
 4. มีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวน
ผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 5. มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ (ยังไม่สมบูรณ์) 
  

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติเพียง 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ระดับ   ดี 
  

 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๘  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
และการใช้อาคารสถานศึกษาห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ ศูนย์ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจ 
และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 ๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึก ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
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 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียท่ีระดับมาก 4.30 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ – 
๕.๐๐) 
 ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
และการใช้อาคารสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนและมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 

 ความพยายาม 
 ๑. มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 ๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 ๓. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  3.41 (เกณฑ์การผ่านระดับ ๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
 ๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  

 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ส่งผล
ให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติเพียง 4 ข้อ 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ  ดี 
  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มี
โครงการแลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 

 ความพยายาม 
 ๑. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพร้อยละ 100  (ข้อก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕) 
 ๒. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร้อยละ 100  (ข้อก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) 
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 ๓. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 30.82  
(ข้อก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) 
 ๔. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสมร้อยละ 76.14  (ข้อก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)  
 ๕. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกร้อยละ 30  (ข้อก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) 
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑  ระดับคุณภาพภายในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ
และวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

 ความพยายาม 
 ๑. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 22.02 
ของงบด าเนินการ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบด าเนินการ) 
 ๒. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 90.00 ของค่าวัสดุฝึก (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก) 
 ๓. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาชีพวิชาการและวิชาชีพร้อย
ละ 9.59 ของงบด าเนินการ(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ)  
 ๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด 
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยร้อยละ 20.89 ของงบด าเนินการ 
(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ) 
 ๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกร้อยละ 5.63 ของงบด าเนินการ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ) 
 

 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณส่งผลให้ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้ง
ในประเทศ หรือต่างประเทศ 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ท้ังในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 
 ๒. มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 100 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนสาขางานท่ีเปิด
สอน) 
 ๓. มีจ านวนสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษาจ านวน 37 แห่ง (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง)  
 ๔. มีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา 9 รายการ  (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ) 
 ๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่าย ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง  
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย ท้ังใน
ประเทศ หรือต่างประเทศส่งผลให้ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 
ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๒. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
บริหารของสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(4) 

 
4 (ดี) 

๗. ระดับคุณภาพผู้เรียนในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(4) 

 
4 (ดี) 

๘. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานท่ี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ 
 
 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 



๔๗ 
 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                  รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕๕7 
 

๙. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(4) 

 
4 (ดี) 

๑๐. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๑๑. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๑๒. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายท้ัง
ในประเทศ และหรือต่างประเทศ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ 

 

 
4.75 

 

(หมายเหตุช้ีแจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 

สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๓ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ี 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ตัวบ่งช้ี 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดท่ีต้องพัฒนา ได้แก่  

 ตัวบ่งช้ี 3.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 

 ตัวบ่งช้ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

 ตัวบ่งช้ี 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐานที่  ๔  ด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพ 

 บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
  

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๒. ด าเนินการให้ทุกสาขางานจัดกิจกรรม 3 โครงการต่อปี (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการต่อป)ี 
 3. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม 
 4. ด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ในโครงการกิจกรรม (เกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม) 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ียในการบริการวิชาชีพ 
4.57 (เกณฑ์ ๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
  

 ผลสัมฤทธิ์  ผลการพัฒนาคุณภาพในการการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพส่งผลให้
ระดับคุณภาพในด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 3 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   พอใช้ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  ๔  ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 

 

 
5.00 

 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ี  4.1 จ านวนครั้งในการบริการมีผู้เข้าร่วมรับบริการจ านวนมาก 

จุดที่ต้องพัฒนา 

 ตัวบง่ช้ี  4.1 การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เจ้าหน้าท่ีประจ าฝ่ายไม่เปิดใจรับการจัดเอกสาร
ให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๕  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิ จัยท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่  
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับช้ัน ปวส. ๒ 
จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดให้มีการ
ประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมท้ังการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วม
แสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
  

 ความพยายาม 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.๓ และระดับช้ัน ปวส. ๒ จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช. ๓ จ านวน 68 คน 22
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ช้ินงาน  และระดับช้ัน ปวส. 10 คน  10 ช้ินงาน (เกณฑ์ปวช. ๓ จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน  และระดับช้ัน ปวส. 
2 คน : 1 ช้ิน)  
 ๓. ได้จัดประกวด  และได้น าโครงการส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยจ านวน  17 ช้ินงาน  
จากจ านวนท้ังหมด 32 ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวนท้ังหมด) 
 4. ได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยจ านวน 14 ช้ิน จากจ านวนท้ังหมด 32 
ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ของจ านวนผลงานท้ังหมด  เผยแพร่ต่อสาธารณชน (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด) 
 5. ด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยจ านวน 3 ช้ิน จากจ านวนท้ังหมด 
32 ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 9.00 น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด)  
  

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของผู้เรียน ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติเพียง 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 
   

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมท้ังการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
  

 ความพยายาม 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 ๒. ด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยภาคเรียนละ 1 
เล่ม และคัดเลือกผลงานเผยแพร่ทางเว็บไซด์ และจัดแสดงสู่สาธารณชนท่ีหอศิลปะ 101 จ านวน 37 เล่ม 
 ๓. ได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา (ยังไม่เคยท า) 
 ๔. ได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 37 ช้ินงาน จากจ านวนท้ังส้ิน 
37 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100  เผยแพร่ต่อสาธารณชน (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด)  
 ๕. ด าเนินการให้นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน  2 ช้ินงาน เบาะนั่ง
อเนกประสงค์ พวงกญุแจของท่ีระลึก) คิดเป็นร้อยละ 5.72 น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผลงานท้ังหมด)  
  

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติเพียง 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๕ ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๒. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของคร ู

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(4) 

ต้องเร่งด าเนินการใน
ข้อ 3 

 
4 (ดี) 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ 

 

 
4.50 

(หมายเหตุช้ีแจง: สรุปผลการประเมินมาตรบานท่ี ๕ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 

สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๕  

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ี  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

 ตัวบ่งช้ี ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของคร ู
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มาตรฐานที่ ๖  ด้านการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 ปลูกฝังจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ในด้านความรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และ
ผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง มีการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 
 ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๓. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
4.24 (๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
  

 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบ ารุ งศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ  ดีมาก 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง มีการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมี ต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ 
โครงการ กิจกรรม 
 ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 ๓. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.70 (๓.๕๑ – ๕.๐๐)  
  

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมส่งผลให้ระดับ
คุณภาพด้านการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  
ได้รับการปฏิบัติ 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดีมาก 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง มีการบริหารจัดการ และ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
                      

 ความพยายาม 
 ๑. มีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม 
 ๒. ด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๓. ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
 ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 4.52 (๓.๕๑ – ๕.๐๐) 
  



๕๔ 
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 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ด้านการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 4 ข้อ  ได้รับ
การปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ   ดี 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ มีแผน โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียน มีการด าเนินงานตามแผน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ท่ีเกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 
 ๒. มีแผน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
 ๓. มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.72 (๓.๕๑ – ๕.๐๐)  
 

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาคุณภาพในการปลุกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้
ระดับคุณภาพด้านการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 
5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๒. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(4) 

 
4 (ดี) 

๓. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการ
กีฬา และนันทนาการ 

-ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๔. ระดับคุณภาพใน -ดีมาก ปฏิบัติ ๕ ข้อ  
-ดี ปฏิบัติ ๔ ข้อ 
-พอใช้ ปฏิบัติ ๓ ข้อ 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ ๒ ข้อ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ ๑ ข้อ 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

 
สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานที่ ๖ 

 

 
4.75 

(หมายเหตุช้ีแจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๖ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 

จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ี 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

 ตัวบ่งช้ี 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 ตัวบ่งช้ี 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 ตัวบ่งช้ี  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



๕๖ 
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มาตรฐานที่ ๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  

 ความตระหนัก  สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

 ความพยายาม 
 ๑. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 ๒. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๕. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 ผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในส่งผลให้ระดับคุณภาพด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 5 ข้อ  ได้รับการปฏิบัติทุกข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ความตระหนัก  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ส่วนท่ี ๑ 
การจัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งช้ี และแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี 
  

 ความพยายาม 
 ๑.  มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
 ๒.  มีผลการด าเนินงานทุกตัวบ่งช้ีโดยผลตัวบ่งช้ีส่วนมากอยู่ในระดับ ดี และดีมาก 
 ๓.  มีการติดตามและพัฒนาแก้ไขเพื่อให้ผลตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ 
  

 ผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕6
ส่งผลให้ระดับคุณภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการตัดสิน
ตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก จ านวน  25  ตัวบ่งช้ี  ระดับ 4 คะแนน ดี  จ านวน  6  ตัวบ่งช้ี  
ระดับ 3 คะแนน พอใช้ไม่มี  ระดับ 2 คะแนน ต้องปรับปรุงไม่มี  และระดับ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี(ไม่นับตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 ท่ีแจ้งมาให้งดการประเมิน) 



๕๗ 
 

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ                                                  รายงานการประเมินตนเอง  ๒๕๕7 
 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน 

 

ผลการประเมิน 

๑. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

-ดีมาก ปฏิบัติ (๑)-(๕) 
-ดี ปฏิบัติ (๑)-(๔) 
-พอใช้ ปฏิบัติ (๑)-(๓) 
-ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)-(๒) 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (๑) 

 
ปฏิบัติ(๑)-(5) 

 
5 (ดีมาก) 

๒. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕6 

จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการตัดสินตาม
เกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดี
มาก 
-ดีมาก ๓๐-๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มี ตัว
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
-ดี ๒4-๒๙ ตัวบ่งชี้ 
-พอใช้ ๑๘-๒๓ ตัวบ่งชี้ 
-ต้องปรับปรุง  ๑๒-๑๗ ตัวบ่งชี้ 
-ต้องปรับปรุงเร่งด่วน<๑๒ ตัวบ่งชี้ 

 
ระดับ 5 คะแนนมี

จ านวน  
25 ตัวบ่งชี้ 

(งดประเมิน 1.6) 

 
4 (ดี) 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 

 

 
4.50 

(หมายเหตุช้ีแจง: สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๗ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉล่ีย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 

จุดเด่น  ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ต้องพัฒนา  ได้แก่ 

 ตัวบ่งช้ี 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕7  

 

 


