เกณฑการดําเนินการตามาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕
สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๖ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑ ด,านผู,เรียนและผู,สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๙ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ร!อยละของผู!เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของ
ผู!เรียน (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ ร!อยละของผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ ร!อยละของผู!เรียนที่ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!าน
อาชีวศึกษา (V- net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ ร!อยละของผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านการ
อาชีวศึกษา (V- net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ ร!อยละของผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภายในการอาชีวศึกษารับรอง (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๗ ร!อยละของผู!สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข!า (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๘ ร!อยละของผู!สําเร็จศึกษาที่ได!งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน
๑ ปI (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผู!รับบริการที่มีตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษา (๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๒ ด,านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน ๕ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช!และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล!องกับ
ความต!องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดการทําแผนการจัดการเรียนรู!รายวิชา (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภายในการขัดการเรียนการสอนรายวิชา (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพภายในการฝMกงาน (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ร!อยละของผู!เรียนที่ได!รับจากประสบการณ;จริง (๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๓ ด,านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
(๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแฟนการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ; (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู!นําของผู!บริหารสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารการขัดระบบฐานข!อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
(๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู!เรียน (๕ คะแนน)
๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล!อมและภูมิทัศน;ของสถานศึกษาและ
การใช!อาคารสถานที่ ห!องเรียน ห!องปฏิบัติการ โรงฝMกงาน ศูนย;วิทยบริการ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; และคอมพิวเตอร;
(๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหาการเงินและงบประมาณ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือ ตางประเทศ (๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๔ ด,านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน ๑ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ (๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๕ ด,านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร,างสรรค หรืองานวิจัย จํานวน ๒ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัย
ของผู!เรียน (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรือ
งานวิจัยครู ( ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๖ ด,านการปลูกฝ8งจิตสํานึกและเสริมสร,างความเป9นพลเมืองไทยและพลโลก
จํานวน ๔ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย;สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมด!านการกีฬาและนันทนาการ ( ๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๗ ด,านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
(๕ คะแนน)
สวนที่ ๒ การฝ=กอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๘ ด,านการจัดการฝ=กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช!และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล!องกับ
ความต!องการของชุมชน สถานประกอบการ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู!รายวิชา ( ๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( ๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๖ ร!อยละของผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได!รับการพัฒนา ( ๕ คะแนน)
๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๘ ร!อยละของผู!สําเร็จการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลการฝMกอบรม
๒.๐๐ ขึ้นไป (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๙ ร!อยละของผู!สําเร็จการฝMกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข!า (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู!สําเร็จการฝMกอบรมที่มีตอการนําความรู!ความสามารถไป
ใช!ประโยชน; ( ๕ คะแนน)

๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๖ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑
ด,านผู,เรียนและผู,สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๙ จํานวน
พัฒนาผู!เรียนและผู!สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให!มีความรู!ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค; สามารถเปSนผู!ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปSนที่ยอมรับหรือ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑
ร!อยละของผู!เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
คําอธิบาย
จํานวนผู,เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
เทียบร!อยและกับจํานวนผู!เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว!นผู!เรียนที่ออกกลางคันจําแนกตามชั้นปI
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคํานวณร!อยละ ให!คิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ หรือสิ้นภาค
เรียนฤดูร!อน (ถ!ามี)
การคํานวณ
ร!อยละ = จํานวนผู!เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จํานวนผู!เรียนที่
จํานวนผู!เรียน
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ที่ออกกลางคัน

x ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว!นผู!เรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด!านผู!เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นปIจําแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒
๑.๑ ข!อมูลผู!เรียนทั้งหมด
๑.๒ ข!อมูลผู!เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
๑.๓ ข!อมูลผู!เรียนที่ออกกลางคัน
๑.๔ ข!อมูลผู!เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร!อยละของผู!เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว!นผู!เรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และ ปวส. จําแนกตามชั้นปI ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวามของสถานศึกษา
๔ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร!อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๕๐

๕ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผู!เรียน
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อคุ ณ ภาพของผู! เ รี ย น ๓ ด! า น คื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค; ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด!านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยางจาก
สถานประกอบการ หนวยงานควรไมน!อยกวา ๕ แหง และบุคคลในชุมชนควรไมต!อยกวา ๕ คน มีการ
สร!างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช!แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rang scale) ๑ – ๕ เพื่อ
เก็บข!อมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผู!เรียนทั้ง ๓ ด!าน มีการเก็บข!อมูลจากกลุม
ตัวอยางและ นําข!อมูลมาวิเคราะห;ผลอยางถูกต!อง
คุณภาพของผู,เรียนใน ๓ ด,าน
๑. ด!านคุณลักษณะที่พึงประสงค; ได!แก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปRญญา
๒. ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได!แก ความรู!และทักษะการสื่อสาร การใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู!และการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผู!อื่น การใช!
กระบวนการทางวิทยาศาสตร; การประยุกต;ใช!ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ด!านสมรรถนะวิชาชีพ ได!แก ความสามารถในการประยุกต;ใช!ความรู!ทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต;สูอาชีพ
สถานประกอบการ หนวยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่
รับผู!เรียนเข!าฝMกงาน
ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวข!องกับผู!เรียน
ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสร!างเครื่องมือเพื่อเก็บข!อมูล
เก็บข!อมูลจากกลุมตัวอยาง นําข!อมูลมาวิเคราะห;
๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๘๐ ขึ้นไปเมื่อ
เทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใช!ในการพิจารณา
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสร!างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช!แบบ
ประเมิน มาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข!อมูล การเก็บข!อมูลจากกลุม
ตัวอยาง การนําข!อมูลมาวิเคราะห;
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผู!เรียนเข!าฝMกงานที่มีตอ
คุณภาพทั้ง ๓ ด!านของผู!เรียน
๖ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวข!องกับผู!เรียนที่มีตอคุณภาพทั้ง ๒
ด!านของผู!เรียน
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงานและบุคคลในชุมชนที่
มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ด!าน
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๗ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓
ร!อยละของผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คําอธิบาย
จํานวนผู!เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑ;การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาด!วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร!อยละกับจํานวนผู!เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร!างหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
ประเมินทฤษฎี ๒๐ % ต!องได!ไมต่ํากวาร!อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ ๘๐ % ต!องได!ไมต่ํากวาร!อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม
รวม ๑๐๐ % ต!องได!ไมต่ํากวาร!อยละ ๖๕
ระดับ ปวส.
ประเมินทฤษฎี ๔๐ % ต!องได!ไมต่ํากวาร!อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ ๖๐ % ต!องได!ไมต่ํากวาร!อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
รวม ๑๐๐ % ต!องได!ไมต่ํากวาร!อยละ ๖๕
การคํานวณ
ร!อยละ =

จํานวนผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
x ๑๐๐
จํานวนผู!เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร!างหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร!างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการกําหนดเครื่องมือประเมิน การสร!างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ;การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพแตละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
๒. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
๓. หลักฐานด!านผู!เรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และ ระดับชั้น ปวส. ๒ จําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๓.๑ ข!อมูลผู!เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร!างหลักสูตร
๓.๒ ข!อมูลผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๔. ร!อยละของผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร!างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
๘ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๕๐

๙ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔
ร!อยละของผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาด!านอาชีวศึกษา
(V-net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
คําอธิบาย
จํานวนผู!เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!าน
อาชีวศึกษา (V-net) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องค;การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร!อยละกับจํานวนผู!เรียน ที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบ จําแนกตามระดับชั้น ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
ร!อยละ =

จํานวนผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผูเ! รียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบ

x ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด!านอาชีวศึกษา (V–net)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด!านผู!เรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานเกี่ยวกับ
๑.๑ ข!อมูลผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา (V–net)
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา (V–net) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (องค;การมหาชน) (สทศ.)
๑.๓ ข!อมูลผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา
(V–net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๒. ร!อยละของผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา
(V–net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบในระดับ
ปวช. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๖๕ ขึ้นไป
ร!อยละ ๕๕ – ๖๔๙๙
ร!อยละ ๔๕ – ๕๔.๙๙
ร!อยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๓๕

๑๐ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ ร,อยละของผู,เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,านอาชีวศึกษา
(V–net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
คําอธิบาย
จํานวนผู!เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!าน
อาชีวศึกษา(V–net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องค;การมหาชน) (สทศ.) เทียบร!อยละกับจํานวนผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบจําแนก
ตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
จํานวนผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุมภาษาอังกฤษ
ร!อยละ =
x ๑๐๐
จํานวนผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบ
ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา(V–net)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบ โดย
พิจารณาจากภาพของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด!านผู!เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานเกี่ยวกับ
๑.๑ ข!อมูลผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา(V–net)
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา (V–net) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องค;การมหาชน) (สทศ.) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๓ ข!อมูลผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา
(V–net) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
๒. ร!อยละของผู!เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านอาชีวศึกษา
(V–net) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมภาษาอังกฤษ เทียบกัยผู!เรียนที่
ลงทะเบียนเข!าทดสอบในระดับ ปวช. จําแนกตามประเภทวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๖๕ ขึ้นไป
ร!อยละ ๕๕ – ๖๔๙๙
ร!อยละ ๔๕ – ๕๔.๙๙
ร!อยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๓๕

๑๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๖
ร!อยละของผู!เรียนที่ผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
คําอธิบาย
จํานวนผู!เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑ;การทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษาสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบร!อยละกับ
จํานวนผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจําแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การผานเกณฑ;ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู!เรียนให!เปSนไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ได!กําหนดไว!
การคํานวณ
ร!อยละ =

ระดับชาติขึ้นไปในกลุมภาษาอังกฤษ
จํานวนผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!าทดสอบ

x ๑๐๐

ประเด็นพิจารณา
ร!อยละของผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การทดสอบมาตรฐานอาชีวของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!ารับการทดสอบ
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด!านผู!เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นปI จําแนกประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ข!อมูลผู!เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
๑.๒ ข!อมูลผู!เรียนที่ลงทะเบียนเข!ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
๑.๓ ข!อมูลผู!เรียนที่ผานเกณฑ;การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
๒. ร!อยละของผู!เรียนที่ผานเกณฑ;มาตรฐานการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู!เรียนที่ลงทะเบียน
เข!ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ดีมาก
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕
ดี
ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
๔
พอใช!
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
๓
ต!องปรับปรุง
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
๒
ต!องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวาร!อยละ ๕๐
๑
๑๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๑.๗
ร,อยละของผู,สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข,า
คําอธิบาย
จํานวนผู!สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ;การสําเร็จการศึกษาเทียบร!อยละ
กับจํานวนผู!เรียนแรกเข!าของรุนนั้นจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา
การคํานวณ
ร!อยละ = จํานวนผู!สําเร็จการศึกษาจากผู!เรียนแรกข!าวของรุน
x ๑๐๐
จํานวนผูเ! รียนแรกเข!าของรุนนั้น
ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู!เรียนแรกข!าวของรุนนั้นโดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด!านผู!เรียนแรกเข!าและผู!สําเร็จการศึกษาของรุนนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ข!อมูลผู!เรียนแรกเข!า ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานข!อมูลนักเรียน นักศึกษา
(๑) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข!อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณตอหัว
(๒) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่น ๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ณ ๑๐ มิถุนายน
๑.๒ ข!อมูลผู!สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผู!สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
๑.๓ ข!อมูลผู!สําเร็จการศึกษาจากผู!เรียนแรกเข!าของรุนนั้น
๑.๔ ข!อมูลของผู!ไมสําเร็จการศึกษาพร!อมผู!เรียนแรกเข!าของรุนนั้นเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน
การลาออก เสียชีวิต พ!นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ; เปSนต!น
๒. ร!อยละของผู!สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู!เรียนแรกข!าวของรุนนั้นในระดับ ปวช.และ
ระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๕๐

๑๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๘
ร,อยละของผู,สําเร็จการศึกษาที่ได,งานทําหรือประกอบการอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ปN
คําอธิบาย
จํานวนผู!สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปIการศึกษาที่ผานมาที่ได!งานทําในสถาน
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน ๑ ปI เทียบร!อยละกับจํานวนผู!สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
ร!อยละ = จํานวนผูส! ําเร็จการศึกษาที่ได!งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน ๑ ปI x ๑๐๐

จํานวนผูส! ําเร็จการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!สําเร็จการศึกที่ได!งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ปI เทียบกับ
ผู!สําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลผู!สําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และ ปวส. ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู!สําเร็จการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปIการศึกษาที่
ผานมา
๒. ข!อมูลผู!สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได!งานทําภายใน
๑ ปI ในสถานประกอบการหนวยงานตาง ๆ พร!อมด!วยข!อมูลของสถานประกอบการ หนวยงาน
๓. ข!อมูลผู!สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปI พร!อมข!อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
๔. ข!อมูลผู!สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาตอภายใน ๑
ปI พร!อมข!อมูลของสถานศึกษาที่เข!าศึกษาตอ
๕. ร!อยละของผู!สําเร็จการศึกษาที่ได!งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ ศึกษาตอภายใน ๑ ปI
เทียบกับผู!สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๕๐

๑๔ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๙
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานหรือสถานศึกษา หรือผู,รับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผู,สําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษาใน ๓ ด!านคือ ด!าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค; ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด!านสมรรถนะวิชาชีพโดยกําหนดกลุม
ตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ หนวยงานหรือ กลุมสถานศึกษา หรือกลุมผู!รับบริการรวมไมน!อยกวาร!อย
ละ ๓๐ ของจํานวนสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาผู!รับบริการ มีการสร!างเครื่องมือประเมินความ
พึงพอใจ โดยใช!มาตราสวนประมาณคา (Ranting scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข!อมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและ
ครอบคลุมคุณภาพของผู!สําเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด!าน มีการเก็บข!อมูลจากกลุมตัวอยางและนําข!อมูลมาวิเคราะห;ผล
อยางถูกต!อง
คุณภาพของผู,สําเร็จการศึกษาใน ๓ ด,าน
๑. ด!านคุณลักษณะที่พึงประสงค;ได!แก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปRญญา
๒. ด!านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได!แก ความรู!และทักษะการสื่อสาร การใช!เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู!และการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผู!อื่น การใช!กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร; การประยุกต;ใช!ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ด!านสมรรถนะวิชาชีพ ได!แก ความสามารถในการประยุกต;ใช!ความรู!ทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต;สูอาชีพ
สถานประกอบการ หนวยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่รับผู!สําเร็จการศึกษาเข!าทํางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู!สําเร็จการศึกษาเข!าศึกษาตอ
ผู,รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หนวยงานที่ได!รับบริการจากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู!สําเร็จการศึกษา
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สร!างเครื่องมือเพื่อเก็บข!อมูล
เก็บข!อมูลจากกลุมตัวอยาง นําข!อมูลมาวิเคราะห;
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๔๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม

๑๕ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสร!างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช!มาตรา
สวนประมาณคา (Ranting scale) ๑ – ๕ เพื่อเก็บข!อมูล การเก็บข!อมูลจากการสุมตัวอยาง การ
นําข!อมูลมาวิเคราะห;
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผู!สําเร็จการศึกษาเข!าทํางาน
ที่มีผลตอคุณภาพทั้ง ๓ ด!านของผู!สําเร็จการศึกษา
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู!สําเร็จการศึกษาเข!าศึกษาตอที่มีตอคุณภาพ
ทั้ง ๓ ด!านของผู!สําเร็จการศึกษา
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู!รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู!สําเร็จการศึกษาที
มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ด!านของผู!สําเร็จการศึกษา
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาและ
ผู!รับบริการที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ด!านของผู!สําเร็จการศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
และมีผลตาม (๕)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑๖ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

มาตรฐานที่ ๒
ด,านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน ๕ ตัวบงชี้
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให!สอดคล!องกับความต!องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน โดยเน!นผู!เรียนเปSนสําคัญด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค;และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑
ระดับคุณภาพในการใช,และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล,องกับความต,องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูใช!และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวข!องให!
สอดคล!องกับความต!องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการสํารวจข!อมูลความต!องการในการพัฒนาหลักสูตร
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวข!อง
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช!หลักสูตร
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(๕) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล!วตามข!อ(๑) – (๔) ไมเกิน ๓ ปIไป
ใช! อยางน!อยร!อยละ ๕๐ ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลสาขางานที่เปbดสอนในสถานศึกษา
๒. รายงานการสํารวจความต!องการหรือความจําเปSนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๓. หลักฐานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวข!องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
๔. หลักฐานการทดลองใช!หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๖. หลักฐานที่สาขางานได!นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล!วไมเกิน ๓ ปIไปใช!ในการ
จัดการเรียนการสอน
๗. ร!อยละของสาขางานที่ได!นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล!วไมเกิด ๓ ปI ไปใช!ในการ
จัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปbดในสถานศึกษา

๑๗ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน

คา
คะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
๔
พอใช!
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
๓
ต!องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
๒
ต!องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
๑

๑๘ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู,รายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู!รายวิชาด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค; และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูจัดทําแผนการเรียนรู!รายวิชาด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุงเน! น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณธรรม จริย ธรรม คานิ ย มและคุ ณลั กษณะอั น พึ ง
ประสงค;และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษามีครู ที่ดําเนิ นการตาม (๑) ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจํ านวนครู ผู!สอนทั้ งหมดใน
สถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีครู ที่ดําเนิ นการตาม (๑) ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจํ านวนครู ผู!สอนทั้ งหมดใน
สถานศึกษา
(๔) สถานศึกษามีครู ที่ดําเนิ นการตาม (๑) ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจํ านวนครู ผู!สอนทั้ งหมดใน
สถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีครู ที่ดําเนิ นการตาม (๑) ร!อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ ของจํ านวนครู ผู!สอนทั้ งหมดใน
สถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูผู!สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
๓. แผนการจัดการเรียนรู! ด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค; และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครูแตละคนทุกรายวิชาที่สอน
๔. ร!อยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู!ด!วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน!น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผู!สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๑๙ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คา
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดำเนินการให!ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู!ด!วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุงเน!น สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค; และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให!ครูใช!สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให!มีการนิเทศการ
จั ด การเรี ย นการสอนและให! ครู ทํา บั น ทึ กหลั งการสอน ให! ครู นํ า ผลการจากสอนด! ว ยเทคนิ ควิ ธี การสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจากการวิจัยไปแก!ไขปRญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน
งานวิจัยครูต!องครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้
๑. มีเปdาประสงค;
๒. มีการระบุปRญหา
๓. มีวิธีการดําเนินการ
๔. มีการเก็บและบันทึกข!อมูล
๕. มีการวิเคราะห;และสรุปผลความรู!ทีได!จากการดำเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู!ด!วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมคานิยมและ
คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค; และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไมน! อยกวาร! อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูแตละคนใช!สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ไมน!อยกวาร!อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให!ครูแตละคนทําบันทึกหลัง
การสอนไมน!อยกวาร!อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
(๔) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูแตละคนนําผลจาการสอนด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก!ไขปRญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไมน!อยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแก!ไขปRญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนไมน!อยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน

๒๐ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
๓. หลักฐานของรายวิชาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู!ด!วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช!สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให!ครูทําบันทึกหลังการสอน
๖. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการสอนด!วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลายผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแก!ไขปRญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
๗. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการวิจัยไปแก!ไขปRญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๒๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใช!ครูทุกคนกําหนด และแจ!งหลักเกณฑ;และวิธีการวัดและประเมินผลให!ผู!เรียน
ทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล ตามแผน การจัดการเรียนรู!ใช!วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให!ผู!เรียนที่มีสวนรวมในการวัดและประเมินผลและนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช!ในการพัฒนาสมรรถนะผู!เรียน ทุงเน!นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค; และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูทุกคนกําหนด และแจ!งหลักเกณฑ;และวิธีการวัดและประเมินผลให!
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ผู!เรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทีสอน
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูทุกคน ให!ผู!เรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูทุกคน ให!ผู!เรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช!ในการพัฒนาสมรรถนะผู!เรียน ที่
มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค; และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใช,ในการ
๑. ข!อมูลครูผู!สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
๓. หลักฐานการกําหนด และแจ!งหลักเกณฑ;และวิธีการวัดและประเมินผลให!ผู!เรียนทราบกอนการ
จัดการเรียนการสอนของครู ทุกคนในรายวิชาที่สอน
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู!ของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๕. หลักฐานการใช!วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชา
๖. หลักฐานการให!ผู!เรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๗. หลั กฐานการนํ า ผลจากการวั ด และประเมิ น ผลไปใช! ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู! เ รี ย น ที่ มุงเน! น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน

๒๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๒๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕
ระดับคุณภาพในการฝ=กงาน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผู!เรียนเข!าฝMกงาน
ตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู!เรียนกอนการฝMกงานพร!อมมีคูมือการฝMกงาน มีการนิเทศการฝMกงานของผู!เรียน
ในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝMกงานของผู!เรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน มีการ
สัมมนาการฝMกงานของผู!เรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานเพื่อนําผลไปปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผู!เรียนเข!า
ฝMกงานตรงหรือสัมพันธ;กับสาขางาน
(๒) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู!เรียนกอนการฝMกงานพร!อมมีคูมือการฝMกงาน
(๓) สถานศึกษามีการนิเทศการฝMกงานของผู!เรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
(๔) สถานศึกษามีการวัดผลการฝMกงานของผู!เรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
(๕) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝMกงานของผู!เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวข!องเข!ารวมการสัมมนา
หลักฐานที่ใช,ในกรพิจารณา
๑. ข!อมูลสถานประกอบการ หนวยงานที่ผานการคัดเลือกและทําความรวมมือ ในการสงผู!เรียนเข!า
ฝMกงานตามหลักสูตร
๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผู!เรียนกอนการฝMกงานพร!อมมีคูมือการฝMกงาน
๓. หลักฐานการนิเทศการฝMกงานของผู!เรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
๔. หลักฐานการวัดผลการฝMกงานของผู!เรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
๕. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวข!องเข!ารวมการสัมมนา
๖. หลักฐานการสัมมนาการฝMกงานของผู!เรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานเพื่อนําผลไป
ปรับปรุง

๒๔ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๒๕ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖
ร,อยละของผู,เรียนได,เรียนรู,จากประสบการณจริง
คําอธิบาย
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเรียนรู!และการฝMกทักษะของผู!เรียน โดยความ
รวมมือของสถานประกอบการ หนวยงาน ภาคเครือขายที่เกี่ยวข!อง เน!นการฝMกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุกด!านในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จากการประสานความรวมมือของทุกฝeายที่
เกี่ยวข!องหรือภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
นิยาม
การเรียนรู!จากประสบการณ;จริง หมายถึง การที่ผู!เรียนได!เรียนรู!ด!วยการปฏิบัติงานจริงผานระบบ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวข!อง ทั้งนี้ ไมนับรวมการฝMกงานตาม
หลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
(๑) แตละสาขางานมี จํ า นวนผู! เ รี ย นที่ ไ ด! เ รี ย นโดยระบบความรวมมื อ ในสถานประกอบการหรื อ
หนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวข!องไมน!อยกวาร!อยละ ๘๐ ของผู!เรียนทั้งหมด
(๒) แตละสาขางานมี จํ า นวนชั่ ว โมงเฉลี่ ย ของผู! เ รี ย นที่ ไ ด! เ รี ย นโดยระบบความรวมมื อ ในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน/เครือขายที่เกี่ยวข!องไมน!อยกวา ๒๐ ชั่วโมงตอปI สําหรับระดับ ปวช.
และไมน!อยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอปIสําหรับระดับ ปวส.
(๓) แตละสาขางานดําเนินการให!ผู!เรียนที่เรียนโดยระบบความรวมมือทุกคน และได!รับการนิเทศครู
ฝMกในสถานประกอบการ แตกรณีที่ไมมีสัญญาณความรวมมืออยางเปSนทางการสามารถใช!หนังสือ
ตอบรับ ความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงานหรือภาคี เ ครื อขายที่
เกี่ยวข!องแทนได!
องคประกอบการพิจารณา
หากเปSนการศึกษาดูงานจะนับให!ได!ในกรณีที่เปSนการศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของผู!เรียนโดย
ต!องมีรายงานสรุปผลการเรียนรู!ของผู!เรียนเปSนรายบุคคลด!วย และต!องมีหนังสือขอความรวมมือหรือหนังสือ
ตอบรับความรวมมือด!วย
การคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาได!
ครบทุกรายการ
จํานวนสาขางานที่เปbดสอนทั้งหมด *
* ในกรณีที่สาขาวิชาใด ๆ ไมมีสาขางานยอย การนับจํานวนสาขางานให!นับสาขาวิชานั้น ๆ เทียบหนวยเปSนสาขางานแทน

๒๖ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

x ๑๐๐

ข,อมูลที่ใช,ในการพิจารณา
๑. จํานวนสาขางานที่เปbด
๒. รายงานผลการฝMกประสบการณ; พร!อมทั้งผลการประเมินการฝMกประสบการณ;ที่ประเมินโดยครู
นิเทศจากสถานประกอบการ จําแนกตามสาขางานที่เปbดสอนรายปI
๓. สัญญาความรวมมืออยางเปSนทางการระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ หนวยงานหรือ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวข!อง

๒๗ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรฐานที่ ๓
ด,านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช,สถานศึกษาเป9นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มี
การจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณผู,บริหารมีภาวะผู,นํา มี
ระบบฐานข,อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงมีระบบดูและผู,เรียน มีการพัฒนา
และดู แ ลสภาพแวดล, อมภู มิทัศ นอาคารสถานที่ มี ก ารบริ หารจั ดการวั สดุอุปกรณ มี ก ารพั ฒนาครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ก ารบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณมี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การ
อาชีวศึกษากับเครือขาย
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
คําอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึก แตละสังกัดและอํานาจหน!าที่ให!ถือปฏิบัติดังนี้ คือ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให!เปSนไปตาม พ.ร.บ.การอาชีว
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ;การสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการการประชุมวาระการดํารงตําแหนงและการพ!นจากตําแหนงของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให!เปSนไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก!ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให!เปSนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข!อง
การประเมิ น ความพึ งพอใจของคณะกรรมการสถานศึ กษาหรื อวิ ทยาลั ย ในการปฏิบั ติ งานรวมกั บ
สถานศึกษาโดยผู!ทรงคุณวุฒิภายนอกให!ใช!แบบประเมิน มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑ – ๕
ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มิได!ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได!เปSน
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเปSนผู!เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ให! ความเห็น ชอบ ให! ทํา หน!า ที่ป ระเมิน ความพึ งพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลั ย ในการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ซึ่งบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหน!าที่ประเมิน ๒ ด!านดังกลาว อาจเปSนบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันก็ได!
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา มีวัตถุประสงค;เพื่อให!สถานศึกษารับทราบข!อมูลและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไปให!ใช!
แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑ – ๕ )
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวัตถุประสงค;
เพื่อให!คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
รับทราบข!อมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน!าที่ที่กําหนดไว!ในกฎหมายที่เกี่ยวข!อง

๒๘ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข!อง
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอยางน!อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอํานาจหน!าที่ที่
กําหนดไว!ในกฎหมายที่เกี่ยวข!อง
(๔) สถานศึกษาดําเนินการให!ผู!ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให!ผู!ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหน!าที่ที่กําหนดไว!ในกฎหมายที่เกี่ยวข!อง
๔. หลักฐานกรประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
รวมกับสถานศึกษา โดยผู!ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู!ทรงคุณวุฒิภายนอก
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๒๙ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝeายในสถานศึกษา ผู!เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวข!องทั้งภาครัฐและมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปIที่สอดคล!องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ข!อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร!อมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปI
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวข!องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
(๒) สถานศึ กษามี การจัด ทํา แผนปฏิบัติ การประจํา ปI ที่ สอดคล!องกั บแผนพั ฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปI
(๔) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข!อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(๕) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปI
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดทําแผนการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeาย
ในสถานศึกษา ผู!เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวข!องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. หลั กฐานการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ การประจํ า ปIโ ดยการมี ส วนรวมของครู และบุคลากรทุกฝe า ยใน
สถานศึกษา
๓. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปI
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข!อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปI
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)
ดีมาก
และ (๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
พอใช!
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ต!องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ต!องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๓๐ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๓
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค;ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตามอัตลักษณ;
ปรัชญา วิสัยทัศน; พันธกิจ ที่ได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวข!อง
อัตลักษณ; หมายถึง คุณลักษณะของผู!เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน; พันธกิจ และวัตถุประสงค;ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ;โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล!องกับอัตลักษณ;ของสถานศึกษา โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวข!อง
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงานโครงการ
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. วัตถุประสงค;ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ; ปรัชญา วิสัยทัศน; พัธกิจของสถานศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล!องกับอัตลักษณ;ของสถานศึกษา
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวข!อง
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนโครงการ
๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๕. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)
ดีมาก
และ (๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
พอใช!
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ต!องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ต!องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๓๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู,นําของผู,บริหารสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผู!บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานต!นสังกัดโดยใช!ภาวะผู!นําและการมี
สวนรวมของผู!ที่เกี่ยวข!องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู!นําของผู!บริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช!แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ผู,บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู!อํานวยการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนยาบายของหนวยงานต!นสังกัด
(๒) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาอยางน!อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
(๓) สถานศึกษามีการจัดประชุมผู!ปกครอง ผู!ที่มีสวนเกี่ยวข!องกับการจัดการอาชีวศึกษาอยางน!อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
(๔) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก
ฝeายในสถานศึกษา ผู!ปกครอง รวมทั้งผู!ที่มีสวนเกี่ยวข!องไปใช!ในการพัฒนาสถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีกาประเมินผลการบริหารผลการบริหารงานและภาวะผู!นําของผู!บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช,ในกาพิจารณา
๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานต!นสังกัด
๒. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
๓. รายงานการประชุมผู!ปกครอง ผู!ที่มีสวนเกี่ยวข!องกับการจัดการอาชีวศึกษา
๔. หลักฐานการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝeาย
ในสถานศึกษา ผู!ปกครอง รวมทั้งผู!ที่มีสวนเกี่ยวข!องไปใช!ในการพัฒนาสถานศึกษา
๕. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู!นําของผู!บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๓๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๕
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข,อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีระบบข!อมูลสาระสนเทศและมีระบบสํารองข!อมูลสารสนเทศเพื่อปdองกันการสูญหายของ
ข!อมูล โดยมีข!อมูลพื้นฐานอยางน!อย ๙ ประเภท ได!แก ข!อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข!อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข!อมูลตลาดแรงงาน ข!อมูลบุคลากร ข!อมูลงบประมาณและการเงิน ข!อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข!อมูลครุภัณฑ; ข!อมูลอาคารสถานที่ และข!อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข!อมูลจะต!องครบถ!วน เชื่อมโยงอยาง
เปSนระบบ และเปSนปRจจุบัน มีการดําเนินการให!ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา และผู!เรียนสามารถ
เข!าถึงและใช!ประโยชน; จากฐานข!อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ ในการ
บริหารจัด การระบบฐานข!อมู ลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝeา ยในสถานศึกษาและ
ผู!เรียนโดยใช!แบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีข!อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข!อมูลอื่น ที่จําเปSนสําหรับสถานศึกษาที่ครบถ!วน
และเชื่อมโยงเปSนระบบ และมีระบบสํารองข!อมูลสารสนเทศเพื่อปdองกันการสูญหายของข!อมูล
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข!อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและเปSนปRจจุบัน
(๓) หลั ก ฐานที่ ที่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝe า ยในสถานศึ ก ษาและผู! เ รี ย นใช! ป ระโยชน; จ ากฐานข! อ มู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา
(๔) หลั กฐานการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข! อมู ล สารสนเทศ ของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา และผู!เรียน
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๓๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๖
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการวิเคราะห;และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางน!อย ๕ ด!าน
ได!แก ความปลอดภัย ด!านการทะเลาะวิวาท ด!านสิ่งเสพติด ด!านสังคม ด!านการพนันและการมั่วสุม โดยการมี
สวนรวมของครูและบุ คลากรทุกฝe า ยในสถานศึ กษา ผู! เ รี ย นและผู! ป กครองมีการดํ า เนิ น งาน ตามแผนงาน
โครงการ มีการประเมินผละและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีผลทําให!ความเสี่ยงในด!านตาง ๆ ลดลง
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการวิเคราะห;และจัดทําแผน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สําคัญอยางน!อย ๕ ด!าน ได!แก
ด!านความปลอดภัย ด!านการทะเลาะวิวาท ด!านสิ่งเสพติด ด!านสังคม ด!านการพนันและการมั่วสุม
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เรียนและผู!ปกครอง
(๒) สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการ
(๓) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๔) สถนศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช!ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
(๕) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางน!อย ๓ ด!าน
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการวิเคราะห;และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางน!อย ๕ ด!าน
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เรียน และผู!ปกครอง
๒. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
๓. หลักฐานกาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปใช!ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
๕. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด) ในแตละด!าน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)
ดีมาก
และ (๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
พอใช!
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ต!องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ต!องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๓๔ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๗
ระดับคุณภาพในการจัดทําระบบดูแลผู,เรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู!เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู!เรียน มีการแตงตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบ
เครือขายผู!ปกครองเพื่อรวมกันดูแลผู!เรียน สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผู!เรียน มีระบบดูแลผู!เรียนกลุม
เสี่ยงและสงเสริมผู!เรียนปRญญาเลิศ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู!เรียน
(๒) สถานศึกษามีการแตงตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให!ผู!เรียนพบครูที่ปรึกษาอยางน!อยสัปดาห;ละ ๑ ครั้ง
(๓) สถานศึกษามีระบบเครือขายผู!ปกครองเพื่อรวมกันดูแลผู!เรียน
(๔) สถานศึกษามีแผนกงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุกนการศึกษาแกผู!เรียนอยางน!อยร!อยละ ๑๐
ของจํานวนผู!เรียนที่ร!องขอ
(๕) สถานศึกษามีระบบดูแลผู!เรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผู!เรียนปRญญาเลิศ
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู!เรียน
๒. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให!คําปรึกษาแกผู!เรียน
๓. หลักฐานการดําเนินงานของระบบเครือขายผู!ปกครอง เพื่อรวมกันดูแลผู!เรียน
๔. หลักฐานการดําเนินงานของระบบดูแลผู!เรียนกลุมเสี่ยง และสงเสริมผู!เรียนปRญญาเลิศ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๓๕ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๘
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสุขภาพแวดล,อม และภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช,
อาคารสถานที่ ห,องเรียน ห,องปฏิบัติการ โรงฝ=กงาน ศูนยวิทยบริการ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล!อมและภูมิทัศน;ของสถานศึกษาและการใช!อาคาร
สถานที่ ห!องเรียน ห!องปฏิบัติการ โรงฝMกงาน ศูนย;วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช!แบบประเมิน
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
ประเด็นการพิจารณา
(๑) ศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูและสภาพแวดล!อมและภูมิทัศน;ของสถานศึกษา
และการใช!อาคารสถานที่ ห!องเรียน ห!องปฏิบัติการ โครงฝMกงาน ศูนย;วิทยบริการ โดยการมีสวน
รวมของครู และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา และผู!เรียน
(๒) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดล!อมและภูมิทัศน;ของสถานศึกษาและการใช!
อาคารสถานที่ ห!องเรียน ห!องปฏิบัติการ โรงฝMกงาน ศูนย;วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝeาย
ในสถานศึกษาและผู!เรียน
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล!อมและภูมิทัศน;ของถาน
ศึกษาและการใช!อาคารสถานที่ ห!องเรียน ห!องปฏิบัติการ โรงฝMกงาน ศูนย;วิทยบริการ โดยการมี
สวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดล!อมและภูมิทัศน;ของสถานศึกษา และการใช!
อาคารสถานที่ ห!องเรียน ห!องปฏิบัติการ โรงฝMกงาน ศูนย;วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝeาย
ในสถานศึกษา และผู!เรียน
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๓๖ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๙
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
คําอธิบาย
สถานศึ กษามี การจั ด หา การใช!วั ส ดุ ครุ ภั ณฑ; และคอมพิ ว เตอร; สอดคล! องกั บ แผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
โดยใช!แบบประเมิน มาตรสวนประมาณ (Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา ครุภัณฑ; และคอมพิวเตอร;
(๒) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๓) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกา การใช!วัสดุ ครุภัณฑ; และคอมพิวเตอร; โดย
ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช!วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; และคอมพิวเตอร;
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดกา การใช!วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ;และ
คอมพิวเตอร;
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหา การใช!วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; และคอมพิวเตอร;
โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๓๗ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึ กษาด ำเนิ นการพั ฒนาครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาในสถานศึ กษาในด! า นวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร!างสรรค; สงเสริมให!มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องค;กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและ
สงเสริม สนับสนุนให!ครูและบุคลากรทางการศึกษาได!รับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
* คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูด!วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ;และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุมสุขภาวะ
ทั้ง ๔ ด!าน ได!แก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ; สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตและวิญญาณ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได!รับการอบรมด!านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมน!อยกวาร!อยละ ๗๕
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได!รับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองาน
สร!างสรรค;จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมน!อยกวาร!อยละ ๕
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข!ารวมโครงการและเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องค;กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมน!อยกวาร!อย
ละ ๕
(๔) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได!รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ไมน!อยกวาร!อยละ ๗๕
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได!รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองด!าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองค;กรภายนอกไมน!อยกวาร!อยละ ๕
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒. ข!อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได!รับการฝMกอบรมด!านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ข!อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได!รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร!างสรรค;จากหนวยงานทัง้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
๔. ข!อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได!เข!ารวมโครงการแลกเปลีย่ น ครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องค;กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
๕. ข!อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได!รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
๖. ข!อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได!รับประกาศเกียรติคุณยกยองด!านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหนวยงานหรือองค;กรภายนอก

๓๘ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

* จากคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ด!านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๔ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การมหาชน)

๓๙ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ สอดคล! อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปI ข อง
สถานศึกษาในด!านวัสดุฝMก อุปกรณ;และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ
การสงเสริ ม สนั บ สนุ น ให! ค รู แ ละผู! เ รี ย นจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดงโครงการนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด!านการปลูกฝRงจิตสํานึกและ
เสริมสร!างความเปSนพลเมืองไทยและพลโลก
งบดําเนินการ หมายถึง คาใช!จายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปI ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดินและสิ่งกอสร!าง
คาครุภัณฑ; คาเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยาฐานะของครู และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝMก อุปกรณ;และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอนไมน!อยกวาร!อย
ละ ๑๐ ของงบดําเนินการ
(๒) สถานศึกษามีรายได!หรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใช!วัสดุในการจัดการเรียนการสอน ไม
น!อยกวาร!อยละ ๒๕ ของคาวัสดุฝMก
(๓) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝMก อุปกรณ;และสื่อสําหรับการบริหารวิชาการและวิชาชีพไมน!อยกวา
ร!อยละ ๑ ของงบดําเนินการ
(๔) สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนให!ครูและผู!เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัยไมน!อยกวาร!อยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ
(๕) สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด!านการปลูกฝRงจิตสํานึกและ
เสริมสร!างความเปSนพลเมืองไทยและพลโลก ไมน!อยกวาร!อยละ ๕ ของงบดําเนินการ
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานแสดงงบดําเนินการของสถานศึกษา
๒. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝMกอุปกรณ;และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
๓. หลักฐานรายได!หรือมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใช!วัสดุฝMกในการจัดกาเรียนการสอน
๔. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝMก อุปกรณ;และสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
๕. หลักฐานรายจายในการสงเสริม สนับสนุนให!ครูและผู!เรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวดจัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัย
๖. หลักฐานรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด!านการปลูกฝRงจิตสํานึกและเสริมสร!าง
ความเปSนพลเมืองไทยและพลโลก

๔๐ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๔๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ ในด!านภูมิปRญญาท!องถิ่น ผู!เชี่ยวชาญ ผู!ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณวัสดุ อุปกรณ;
ครุภัณฑ; ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
(๒) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปRญญาท!องถิ่น ผู!เชี่ยวชาญ ผู!ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศรวมพัฒนาผู!เรียนไมน!อยกวาร!อยละ ๘๐ ของจํานวนสาขางานที่เปbดสอน
(๓) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษาไมน!อยกวา ๒๐ แหง
(๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; ฯลฯ เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมน!อยกวา ๕ รายการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดกาเรียนการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. แผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ
๒. ข!อมูลสาขางานที่เปbดสอนในสถานศึกษา
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปRญญาท!องถิ่น ผู!เชี่ยวชาญ ผู!ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ รวมพัฒนาผู!เรียน ในแตละสาขางาน
๔. ข!อมูลสถานประกอบการทั้งประเทศและหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา
๕. รายการทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; ฯลฯ ที่สถานศึกษาได!รับการ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
๖. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและ หรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุง
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๔๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

มาตรฐานที่ ๔
ด,านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน ๑ ตัวบงชี้
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล,องกับความต,องการของท,องถิ่น ชุมชน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชําโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู!รับบริการโดยใช!แบบ
ประเมินมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ๑ – ๕
ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียนที่เข!ารวมโครงการ กิจกรรมตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไปให!
นับเปSนจํานวนผู!เข!ารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ทุกสาขางานดําเนินงานไมน!อยกวา ๒ โครงการ กิจกรรม ตอปI
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ไมน!อยกวาร!อยละ ๖๐ เข!ารวม
โครงการ กิจกรรม
(๔) สถานศึกษาดําเนินการให!ผู!เรียนในแตละสาขางาน ไมน!อยกวาร!อยละ ๖๐ เข!ารวมโครงการ
กิจกรรม
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู!รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ –
๕.๐๐
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
๒. ข!อมูลสาขางานที่เปbดสอนในสถานศึกษา
๓. ข!อมูลผู!เรียนในแตละสาขางาน
๔. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
๕. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขางาน
๖. ข!อมูลการเข!ารวมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
๗. ข!อมูลการเข!ารวมโครงการ กิจกรรม ของผู!เรียนในแตละสาขางาน
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู!รับบริการ

๔๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๔๔ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

มาตรฐานที่ ๕
ด,านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร,างสรรค หรืองานวิจัย จํานวน ๒ ตัวบงชี้
สงเสริมให,ครู และผู,เรียนจัดทําแผนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร,างสรรคหรืองานวิจัยที่เป9น
ประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสร,างสรรค หรืองานวิจัยของผู,เรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให!ผู!เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๓ จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให!มีการประกวด แสดงและ
เผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใช!ประโยชน;ในสถานศึกษามีการสงเสริมให!เข!ารวมแสดง แขงขันและ
ได!รับรางวัลหรือนําไปใช!ประโยชน;ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ให!ผู!เรียนจัดทําแผนและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ผู!เรียนระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จัดทําโครงการ
สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ;เฉลี่ย ระดับชั้น
ปวช. ๓ จํานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปวส. ๒ จํานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
(๓) สถานศึกษาได!จัดประกวดและได!นําโครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัยไมน!อยกวา
ร!อยละ ๕๐ ของจําวนผลงานทั้งหมดไปใช!ประโยชน;ในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได!นําโครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย ไมน!อยกวาร!อยละ ๒๕ ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให!โครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัย ไมน!อยกวาร!อยละ ๕
ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใช!ประโยชน;หรือได!รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลผู!เรียน ระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๓ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน
๒. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ;งาน
สร!างสรรค; หรืองานวิจัย
๓. ข!อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัยในระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส.
๒ ในแตละสาขางาน
๔. ข!อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย ที่ได!รับรางวัลหรือนําไปใช!ประโยชน;ใน
สถานศึกษา
๕. ข!อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัยที่ได!รับการเผยแพร
๔๕ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. ข!อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัยที่ได!รับรางวับหรือนําไปใช!ประโยชน;ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๔๖ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒
ระดับคุณภพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร,างสรรคหรืองานวิจัยของครู
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนให!ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย
และจัดให!มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใช!ประโยชน;ในสถานศึกษา
มีการสงเสริมให!เข!ารวมแสดง แขงขันและได!รับรางวัลหรือนําไปใช!ประโยชน;ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค หรือ
ชาติ
งานวิจัยของครูต!องครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้
๑. มีเปdาประสงค;
๒. มีการระบุปRญหา
๓. มีวิธีการดําเนินการ
๔. มีการเก็บและบันทึกข!อมูล
๕. มีการวิเคราะห;และสรุปผลความรู!ที่ได!จากการดําเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึ ก ษาสงเสริ ม สนั บ สนุ น ให! ค รู จั ด ทํ า และดํ า เนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดง นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ;
งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัย
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูทุกคน จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย
(๓) สถานศึกษาได!จัดประกวดและได!นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรือานวิจัยไมน!อยกวา
ร!อยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใช!ประโยชน;ในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษา ได!นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัย ไมน!อยกวาร!อยละ ๕๐ ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร ตอสาธารณชน
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให! นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค; หรืองานวิจัย ไมน!อยกวาน!อยละ
๕ ของจํานนผลงานทั้งหมดนําไปใช!ประโยชน;หรือได!รับรางวัล ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูผู!สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา กรจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ; งาน
สร!างสรรค; หรืองานวิจัย
๓. ข!อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัย
๔. ข!อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัยที่ได!รับรางวัลนําไปใช!ประโยชน;ใน
สถานศึกษา
๕. ข!อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ; งานสร!างสรรค;หรืองานวิจัยที่ได!รับรางวัลหรือนําไปใช!ประโยชน;ใน
ระดับชุชน จังหวัด ภาค และชาติ

๔๗ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๔๘ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

มาตรฐานที่ ๖
ด,านการปลูกฝ8งจิตสํานึกและเสริมสร,างความเป9นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
จํานวน ๔ ตัวบงชี้
ปลูกฝ8งจิตสํานึกและเสริมสร,างความเป9นพลเมืองไทยและพลโลก ในด,านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป9นประมุข ทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดล,อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑
ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด,านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป9นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
คําอธิบาย
สถานศึกษาดํ าเนิน การให! ครู และบุ คลากรทุกฝeา ยในสถานศึกษาทุ กคน และผู!เ รีย นทุ กคนเข! ารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย; สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลตอ
ภาพลักษณ;ของสถานศึกษาโดยใช!แบบสอบประเมินมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ครูและลุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียนที่เข!ารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไปให!
นับเปSนจํานวนผู!เข!ารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีจํ านวนโครงการ กิจ กรรม การปลูกฝRงจิต สํา นึกด!า นการรักชาติ เทิ ดทู นพรมหา
กษัตริย; สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมน!อยกวา ๕ โครงการ กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ผู!เรียนทุกคนเข!ารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย; สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย;
ทรงเปSนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาทุกคนเข!ารวมโครงการ กิจกรรม
การปลู กฝR งจิ ต สํ า นึ ก ด! า นการรั กชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย; สงเสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกด!านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย; สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรง
เปSนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
และผู!เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๔๙ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;
ของสถานศึ กษาในการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ด! า นการรั กชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย; สงเสริ ม การ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย; ท รงเปS น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๐๐
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
๒. ข!อมูลผู!เรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ กิ จ กรรม การปลู กจิ ต สํ า นึ ก ด! า นการรั กชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย; สงเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
๔. ข! อ มู ล ผู! เ รี ย นที่ เ ข! า รวมโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝR ง จิ ต สํ า นึ ก ด! า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย; สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๕. ข!อมูลครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ที่เข!ารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝRงจิตสํานึก
ด! า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย; สงเสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย; สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย;ทรงเปSนประมุข
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย; สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย;
ทรงเปSนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๖) หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย; สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พระมหากษั ต ริ ย; ท รงเปS น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๕๐ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๖.๓
ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานึกด,านการอนุรักษสิ่งแวดล,อม
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทุกฝeายสถานศึกษาทุกทาน และผู!เรียนทุกคนเข!ารวม
โครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมี
การประเมินความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;ของสถานศึกษาโดยใช!แบบ
ประเมินมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อมไมน!อยกวา
๕ โครงการกิจกรรม
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ผู!เรียนทุกคนเข!ารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการ
อนุรักษ;สิ่งแวดล!อม
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาเข!ารวมโครงการกิจกรรม การ
ปลูกจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการ
อนุรักษ;สิ่งแวดล!อมโดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;
ของสถานศึกษาในการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
๒. ข!อมูลผู!เรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม
๔. ข!อมูลผู!เรียนที่เข!ารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม
๕. ข!อมูลครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ที่เข!ารวมโครงการกิจกรรมการปลูกฝRงจิตสํานึก
ด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม
๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;
สิ่งแวดล!อม โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านการอนุรักษ;สิ่งแวดล!อม

๕๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๕๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๖.๓
ระดับคุณภาพในการสงเสริมด,านการกีฬาและนันทนาการ
คําอธิบาย
สถานศึกษาดํ าเนิน การให! ครู และบุ คลากรทุกฝeา ยในสถานศึกษาทุ กคน และผู!เ รีย นทุ กคนเข! ารวม
โครงการ กิจกรรม ด!านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล การดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม โดย
ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียนเพื่อนําไปปรับปรุง การบริหารจัดการและมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;ของสถานศึกษาโดยใช!แบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ๑ – ๕
ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียนที่เข!ารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไปให!
นับเปSนจํานวนผู!เข!ารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ด!านการกีฬาและนันทนาการ ไมน!อยกวา ๕ โครงการ
กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให! ผู!เรียนทุกคนเข!ารวมโครงการ กิจกรรมด!านการกีฬาและนันทนาการ
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ทุกคนเข!ารวมโครงการกิจกรรม
ด!านการกีฬาและนันทนาการ
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด!านการกีฬาและนันทนาการ
โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;
ของสถานศึกษา ในการสงเสริมด!านการกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
๒. ข!อมูลผู!เรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ กิจกรรม ด!านการกีฬาและนันทนาการ
๔. ข!อมูลผู!เรียนที่เข!ารวมโครงการ กิจกรรมด!านการกีฬาและนันทนาการ
๕. ข!อมูลครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ที่เข!ารวมโครงการ กิจกรรม ด!านการกีฬาและ
นันทนาการ
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด!านการกีฬาและนันทนาการ
๗. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด!านการกีฬาและนันทนาการโดย
ครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ;ของ
สถานศึกษาในการสงเสริมด!านการกีฬาและนันทนาการ

๕๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๕๔ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๖.๔
ระดับคุณภาพในการปลูกฝ8งจิตสํานึกด,านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการให!ความรู!และสร!างความเข!าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให!แกครูและบุคลากร
ทุกฝeายในสถานศึกษา และผู!เรียน เพื่อนําไปใช!ประโยชน; มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน มีการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
และผู!เรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอก
สถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝRงจิตสํานึกด!านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช!แบบประเมินมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ๑ – ๕
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการให!ความรู!และสร!างความเข!าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให!แกครูและ
บุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีสวนรวมในของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝRง
จิตสํานึกด!านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการให!ความรู!และสร!างความเข!าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให!แกครูและบุคลากร
ทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา และผู!เรียน
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษาและผู!เรียน
๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู!เกี่ยวข!องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝRง
จิตสํานึกด!านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕๕ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๖.

๕๖ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

มาตรฐานที่ ๗
ด,านการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบงชี้
จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕ และนําผลการประเมินมาใช,ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑
ระดับคุณภาพในการระบบการประกันคุณภาพภายใน
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดให!มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐาน
การศึ ก ษา ประกอบด! ว ยการประเมิ น คุ ณภาพในการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษาและการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไว!ในกฎกระทรวง วาด!วยระบบหลักเกณฑ;และวิธีการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึ ก ษามี การกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวข!องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) สถานศึกษาได!ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษาได!จัดให!มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให!มีการประเมินคุณภาพใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได!จัดทํารายงานประจําปIที่เปSนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๕) สถานศึกษาได!จัดให!มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจาผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวข!อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. หลั กฐานการติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพศึ กษาและการประเมิ น คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๔. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปI
๕๗ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

๕. หลักฐานการนําผลการประเมิ นคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช!ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
๕
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
๔
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
๓
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
๒
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
๑

๕๘ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒
ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๑ การจัดการ
อาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบงชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้โดยมีผลการ
ตัดสินของตัวบงชี้ได!ตามเกณฑ;สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก
ประเด็นการพิจารณา
จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ;สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๙
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๑๒
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๔.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๗.๑
เกณฑการตัดสิน
จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ;สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน
๓๐ – ๓๔ ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใดที่อยู
ดีมาก
ในเกณฑ;ต!องปรับปรุงหรือต!องปรับปรุง
เรงดวน
ดี
๒๔ – ๒๙ ตัวบงชี้
๑๘ – ๒๔
พอใช!
ต!องปรับปรุง
๑๒ – ๑๗ ตัวบงชี้
ต!องปรับปรุงเรงดวน ต่ํากวา ๑๒ ตัวบงชี้

๕๙ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

สวนที่ ๒ การฝ=กอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๘
ด,านการจัดการฝ=กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้
จัดการฝ=กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล,องกับความต,องการของชุมชนสถานประกอบการ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เข!ารับการฝMกอบรม ชุมชนสถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวข!อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการจัดทําแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI ที่
สอดคล!องกับแผนพัฒนาการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอย ประเมินผล และเสนอ
ข!อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร!อมทั้งจัดทํารายงานตามแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เข!ารับการฝMกอบรม ชุมชนสถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวข!อง ทั้งภาครัฐและเอกชชน
(๒) สถานศึกษามีการจัดทําแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI ที่สอดคล!องกับ
แผนพัฒนาการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI
(๔) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข!อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(๕) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาโดย
การมีสวนรวมของครูละบุคลากรทุกฝeายในสถานศึกษา ผู!เข!ารับการฝMกอบรม ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวข!องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. หลักฐานการจัดทําแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝeายในสถานประกอบการ
๓. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข!อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. รายงานตามแผนการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปI
๖๐ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๖๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๒
ระดับคุณภาพในการใช,และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล,องกับความต,องการ
ของชุมชน สถานประกอบการ
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการใช!และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหมหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระโดยรวมกับชุมชน สถานประกอบการเพื่อให!สอดคล!องกับความต!องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการสํารวจข!อมูลความต!องการในการพัฒนาหลักสูตร
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน สถานประกอบการ
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช!หลักสูตร
(๔) สถนศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(๕) สถานศึกษามีนําหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล!วตามข!อ (๑) – (๔) ไมเกิน ๒ ปI ไปใช!
อยางน!อยร!อยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาที่จัดการฝMกอบรม
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลรายวิชาที่จัดการฝMกอบรมในสถานศึกษา
๒. รายงานการสํารวจความต!องการหรือความจําเปSนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๓. หลักฐานความรวมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๔. หลักฐานการทดลองใช!หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๖. หลักฐานที่สถานศึกษาได!นําหลักฐานสมรรถนะรายวิชา ที่พัฒนาแล!วไมเกิน ๒ ปIไปใช!ในการ
จัดการฝMกอบรม
๗. ร!อยละของรายวิชาที่ได!นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่พัฒนาแล!วไมเกิน ๒ ปIไปใช!ในการ
จัดการฝMกอบรมในสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) (๔)
ดีมาก
และ (๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓) และ (๔)
พอใช!
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) และ (๓)
ต!องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ (๒)
ต!องปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๖๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๓
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู,รายวิชา
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรู!รายวิชาด!วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค;และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรู!รายวิชา
ด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษามีครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตาม (๑) ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของ
จํานวนครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตาม (๑) ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของ
จํานวนครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษามีครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตาม (๑) ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของ
จํานวนครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตาม (๑) ร!อยละ ๘๐ ของจํานวน
ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝMกอบรม
๓. แผนการจัดกาเรียนรู! ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค; และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นแตละคนทุกรายวิชาที่สอน
๔. ร!อยละของครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่จัดทําแผน การจัดการเรียนรู!รายวิชาด!วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค; และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับ
ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๖๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๔
ระดับคุณภาพในการฝ=กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการให!ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู!รายวิชาด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลายที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช!สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม กําหนดและแจ!งหลักเกณฑ;และวิธีการการวัดและประเมินผล ให!ผู!เข!ารับฝMกอบรมกอน
การจั ด การฝM กอบรม ใช! วิ ธี การวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายและเหมาะสม และนํ า ผลจากการวั ด และ
ประเมิ น ผลไปใช! ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะผู! เ ข! า รั บ การฝM ก อบรม ที่ มุ งเน! น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค;และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝMกอบรม
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น รายวิ ช าตามแผนการจั ด การเรี ย นรู! ร ายวิ ช าด! ว ยเทคนิ ควิ ธี การสอนที่ ห ลากหลายที่ มุงเน! น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช!สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
(๓) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกําหนด และแจ!งหลักเกณฑ;และ
วิธีการวัดและประเมินผลให!ผู!เข!ารับฝMกอบรมทราบกอนการจัดการฝMกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝMกอบรม
(๔) สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให! ค รู ผู! ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น ใช! วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝMกอบรม
(๕) สถานศึกษาดําเนินการให!ครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นําผลจากการวัดและประเมินผลไป
ใช!ในการพัฒนาสมรรถนะผู!เข! ารับฝMกอบรม ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
จัดการฝMกอบรม
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. ข!อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝMกอบรม
๓. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝMกอบรม
๔. หลักฐานของรายวิชาที่ดําเนินการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการจัดการ
เรียนรู!รายวิชาด!วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน!นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค; และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช!สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝMกอบรม
๖๔ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. หลักฐานการกําหนดและแจ!งหลักเกณฑ;และวิธีการวัดและประเมินผลให!ผู!เข!ารับการฝMกอบรม
ทราบกอนการจัดการฝMกอบรมของครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝMกอบรม
๗. หลักฐานการใช!วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ของครูผู!สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชา ที่จัดการฝMกอบรม ๘. หลักฐานการผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช! ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู! เ ข!า รั บการฝM กอบรมที่ มุงเน!น สมรรถนะอาชีพ และบูร ณาการ
คุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค;และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝMกอบรม
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๖๕ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๕
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝ=กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกเหนือจากที่
ได!รับจากหนวยงานต!นสังกัด ในด!านภูมิปRญญาท!องถิ่น ผู!เชี่ยวชาญ ผู!ทรงคุณวุฒิด!านสถานประกอบการ ด!าน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
(๒) สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปRญญาท!องถิ่น ผู!เชี่ยวชาญ ผู!ทรงคุณวุฒิ เปSนวิทยากรหรือรวมเปSน
ผู!สอนในการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๓) สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให!เข!ามามีสวนรวมในการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
(๔) สถานศึกษาได!รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; ฯลฯ ใน
การจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. แผนงาน โครงการการระดมทรัพยากร ในการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. ข!อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝMกอบรม
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปRญญาท!องถิ่น ผู!เชี่ยวชาญ ผู!ทรงคุณวุฒิ เปSนวิทยากรหรือรวมเปSนผู!สอนใน
การฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔. ข!อมูลสถานประกอบการ ที่มีสวนรวมในการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. รายการทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ; ครุภัณฑ; ฯลฯ ที่สถานศึกษาได!รับการ
สนับสนุนในการจัดการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๖. รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข!อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข!อ

๖๖ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๖
ร,อยละของครูผู,สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได,รับการพัฒนา
คําอธิบาย
จํ า นวนครู ผู! ส อนหลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น ที่ ได! รั บ การพั ฒ นาด! า นวิ ช าชี พที่ ส อดคล! องกั บ หลั กสู ต ร
วิช าชี พระยะสั้น รายวิช าที่ รั บผิ ดชอบเทีย บร! อยละกั บ จํา นวนครู ผู!ส อนหลักสูต รวิช าชี พระยะสั้น ทั้ งหมดใน
สถานศึกษา จําแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได!รับการพัฒนา ด!านวิชาชีพที่สอดคล!องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใสสถานศึกษาโดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. ข!อมูลครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. ข!อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝMกอบรม
๓. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝMกอบรม
๔. ข! อมู ล การพั ฒ นาครู ผู! ส อนหลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น ที่ ส อดคล! องกั บ หลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น
รายวิชาที่รับผิดชอบ
๕. ร! อ ยละของครู ผู! ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น ที่ ไ ด! รั บ การพั ฒ นาด! า นวิ ช าชี พ ที่ ส อดคล! องกั บ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา ที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู!สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมด
ในสถานศึกษา จําแนกตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๕๐

๖๗ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๗
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
คําอธิบาย
สถานศึกษามี การบริห ารงบดํ า เนิ นการด!า นการฝM กอบรมหลั กสู ต รวิ ชาชี พระยะสั้ นในด! า นวั ส ดุ ฝM ก
อุปกรณ; สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปSนวิทยากรหรือรวมเปSนผู!สอนมร
การฝMกอบรมหลั กสูต รวิช าชีพระยะสั้น สอดคล! องกั บ แผนการฝMกอบรมหลั กสูต รวิช าชีพระยะสั้น ประจํ า ปI
การศึกษา
งบดําเนินการด,านการฝ=กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง เงินงบประมาณที่ได!รับจัดสรร
จากหนวยงานต!นสังกัด เพื่อใช!ในการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามเปdาหมายที่กําหนดและรวมทั้งเงิน
คาลงทะเบียนที่ได!รับจากผู!เข!ารับการฝMกอบรม
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการด!านการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด!านวัสดุฝMก
อุปกรณ; สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเปSนวิทยากรหรือรวม
เปSน ผู!สอนในการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล!องกับ แผนการฝMกอบรมหลักสูต ร
วิชาชีพระยะสั้นประจําปIของสถานศึกษา
(๒) สถานศึกษามีรายจายด!านวัสดุฝMก อุปกรณ; สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึ กษา ที่ เ ชิ ญ เปS นวิ ทยากรหรือรวมเปS น ผู!ส อนในการฝM กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น
คิดเปSนร!อยละ ๒๕ – ๒๙.๙๙ ของงบดําเนินการด!านการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๓) สถานศึ กษามี ร ายจายด! า นวั ส ดุ ฝM ก อุ ป กรณ; สื่ อการสอน รวมทั้ งคาตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึ กษา ที่ เ ชิ ญ เปS นวิ ทยากรหรือรวมเปS น ผู!ส อนในการฝM กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น
คิดเปSนร!อยละ ๓๐ – ๓๔.๙๙ ของงบดําเนินการด!านการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๔) สถานศึ กษามี ร ายจายด! า นวั ส ดุ ฝM ก อุ ป กรณ; สื่ อการสอน รวมทั้ งคาตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึ กษาที่ เ ชิ ญ เปS น วิ ทยากรหรื อรวมเปS น ผู! ส อนในการฝM กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น
คิดเปSนร!อยละ ๓๕ – ๓๙.๙๙ ของงบดําเนินการด!านการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๕) สถานศึ กษามี ร ายจายด! า นวั ส ดุ ฝM ก อุ ป กรณ; สื่ อการสอน รวมทั้ งคาตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึ กษาที่ เ ชิ ญ เปS น วิ ทยากรหรื อรวมเปS น ผู! ส อนในการฝM กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น
คิดเปSนร!อยละ ๔๐ ขึ้นไปของงบดําเนินการด!านการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานแสดงงบดําเนินการด!านการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝMก อุปกรณ; สื่อการสอน ในการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. หลักฐานรายจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปSนวิทยากรหรือรวมเปSนผู!สอนใน
การฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

๖๘ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

๖๙ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๘
ร,อยละของผู,สําเร็จการฝ=กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝ=กอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
คําอธิบาย
จํานวนผู!สําเร็จการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝMกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบ
ร!อยละกับ จํานวนผู!ลงทะเบียนเข!ารับการฝMกอบรมทั้งหมดยกเว!นผู!เข!ารับการฝMกอบรมที่ออกกลางคัน จําแนก
ตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
จํานวนผู!สําเร็จการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ร!อยละ =

ที่มีผลคะแนนการฝMกอบรมเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จํานวนผู!ลงทะเบียนเข!ารับการฝMกอบรมทั้งหมด – ผู!เข!ารับการฝMกอบรมที่ออกกลางคัน

x

๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!สําเร็จการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝMกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
เที ย บกั บ ผู!เ ข! า รับ การฝM กอบรมทั้ งหมด ทั้งนี้ ยกเว!น ผู! เข! า รั บการฝM กอบรมที่ออกกลางคั น โดยพิ จารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด!านผู!เข!ารับการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชาเกี่ยวกับ
๑.๑ ข!อมูลผู!ลงทะเบียนเข!ารับการฝMกอบรม
๑.๒ ข!อมูลผู!เข!ารับการฝMกอบรมที่ออกกลางคัน
๑.๓ ข!อมูลผู!เข!ารับการฝMกอบรมที่มีผลคะแนนการฝMกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร!อยละของผู!สําเร็จการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝMกอบรม ๒.๐๐ ขึ้น
ไปเทีย บกับ ผู!ล งทะเบี ยนเข!า รับการฝMกอบรมทั้ งหมด ทั้งนี้ ยกเว!น ผู! เข!า รับ การฝMกอบรมที่ ออก
กลางคันจําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๕๐

๗๐ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๙
ร,อยละของผู,สําเร็จการฝ=กอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข,า
คําอธิบาย
จํานวนผู!สําเร็จการฝMกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร!อยละกับจํานวนผู!ลงทะเบียนเข!ารับการ
ฝMกอบรมแรกเข!าของรุนนั้นจําแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
การคํานวณ
ร!อยละ =

จํานวนผู!สําเร็จการฝMกอบรม
จํานวนผู!ลงทะเบียนเข!ารับการฝMกอบรมแรกเข!าของรุน

x ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
ร!อยละของผู!สําเร็จการฝMกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับผู!ลงทะเบียนเข!ารับการฝMกอบรมแรกเข!าของรุน
นั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด!านผู!เข!ารับการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชาเกี่ยวกับ
๑.๑ ข!อมูลผู!ลงทะเบียนเข!ารับการฝMกอบรม
๑.๒ ข!อมูลผู!สําเร็จการฝMกอบรม
๒. ร! อยละของผู! สํ า เร็ จ การฝM ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เที ย บกั บ ผู! ล งทะเบี ย นเข! า รั บ การ
ฝMกอบรมแรกเข!าของรุนนั้น จําแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ร!อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ร!อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
ร!อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
ร!อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวาร!อยละ ๕๐

๗๑ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบงชี้ที่ ๘.๑๐
ระดับความพึงพอใจของผู,สําเร็จการฝ=กอบรมที่มีตอการนําความรู,ความสามารถไปใช,ประโยชน
คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู!สําเร็จการฝMกอบรมที่มีตอการนําความรู! ความสามารถ
ที่ได!รับจากการฝMกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช!ประโยชน; ตามวัตถุประสงค;ของตน เชน ประกอบอาชีพ
พัฒนาอาชีพ อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว เปSนต!น
มีการสร!างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช!มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพื่อ
เก็บข!อมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางโดยกําหนดกลุมตัวอยางไมน!อยกวาร!อยละ ๓๐ ของจํานวนผู!สําเร็จการ
ฝMกอบรมแตละรายวิชา
* คุ ณ ภาพชี วิ ต หมายถึ ง การดํ า รงชี วิ ต อยู ด! ว ยการมี สุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ; และมี ค วามมั่ น คงซึ่ ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ด!าน สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ; สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิต
และวิญญาณ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สร!างเครื่องมือเพื่อเก็บข!อมูล เก็บ
ข!อมูลจากกลุมตัวอยาง นําข!อมูลมาวิเคราะห;
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๕๐ -๕๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๖๐ -๖๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๗๐ -๗๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปSนร!อยละ ๘๐ ขึ้นไปเมื่อ
เทียบกับข!อมูลที่ได!รับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช,ในการพิจารณา
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสร!างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช!มาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บข!อมูล การเก็บข!อมูลจากกลุมตัวอยางการนํา
ข!อมูลมาวิเคราะห;
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู!สําเร็จการฝMกอบรมที่มีตอการนําความรู!ความสามารถไปใช!
ประโยชน;ตามวัตถุประสงค;ของตน จําแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา

๗๒ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช!
ต!องปรับปรุง
ต!องปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

* จากคูมือการประเมินมาตรฐานภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ด,านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

๗๓ มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕

