
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างา น  
จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมร รถนะวิชาชีพ  
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................ ............................... 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ..................................................................................................................................................... (1.1-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (1.1-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (1.1-3) 
4. .......................................................................................................................... ....... (1.1-4) 
5. ..................................................................................................................................................... (1.1-5) 

รายการหลักฐาน 
1.1-1 ........................................................................................................................................................... 
1.1-2 ............................................................................................................................................................ 
1.1-3 ............................................................................................................................................................ 
1.1-4 ............................................................................................................................................................ 
1.1-5 ............................................................................................................................................................ 



 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งาน
ท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีติดตามได้ 
        - จ านวนผู้ท างาน 
        - จ านวนผู้ศึกษาต่อ 
        - จ านวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (3) ร้อยละของ รวม (2) เทียบกับ (1) 
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2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     (1) จ านวนการส ารวจ 
     (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
         - จากสถานที่ท างาน 
         - จากสถานศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
         - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
         - รวม 
     (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบ (1) 
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3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย 3.51 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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– 5.00 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
     (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบ (1) 
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4. สถานศึกษามีจ านวนข้อ มูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย 
3.51 – 5.00ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูล
ตอบกลับ 
    (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย 3.51 
– 5.00 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบกับ (1) 
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5. สถานศึกษามีจ านวนข้อ มูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (1) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย 3.51 
– 5.00 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาท่ีศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (3) ร้อยละของ รวม (2)  เทียบกับ (1) 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 

ที่ ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขา
ที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้อง
ภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

…………..... …………..... 

2 สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน 
จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล 
สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

…………..... …………..... 

3 สถาบันการศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

…………..... …………..... 

4 สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

…………..... …………..... 

5 สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

…………..... …………..... 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 
ข้อ 

5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3, 4 หรือ 3, 5 
หรือ 4,  5 รวม 4 ข้อ 

4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, และ 3 หรือ 4 หรือ 5 
รวม 3 ข้อ 

3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุป ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 
 



จุดเด่น 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ประเด็นการประเมิน 
ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... (1.2-1) 
รายการหลักฐาน 
1.2-1  ................................................................................................................................................................ 
 
ตัวบ่งช้ีที่  1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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1. จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น ……………. ……………. ………. 
2. ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (2) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ 1 
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3. ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน 
    ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวช. ข้อที่ 14 (4) 

 
 

 
 

 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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ิบัต

ิกา
ร

ฉุก
เฉ

ิน
กา

รแ
พท

ย์ 

    ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวส. ข้อที่ 13 (4) 
    (1) จ านวนผู้พ้นสภาพผู้เรียน 
    (2) ร้อยละของผู้พ้นสภาพผู้เรียน เทียบกับข้อ 1 

 
……………. 
……………. 

 
……………. 
……………. 

 
………
…..…. 

4. ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
    (1) จ านวนผู้เรียนที่ลาออก 
    (2) ร้อยละของผู้ลาออก เทียบกับข้อ 1 

 
……………. 
……………. 

 
……………. 
……………. 

 
………
…..…. 

5. ผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    (1) จ านวนผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    (2) ร้อยละของผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ 1 

 
……………. 
……………. 

 
……………. 
……………. 

 
………
…..…. 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจา กประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.0 
 
 
 
 
ผลการประเมิน  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น เท่ากับ........... 
ระดับคุณภาพ 
   ค่าคะแนน =                        =   ..................    =    .................. 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน คะแนน 
ดีมาก 4.51-5.00 5 

ดี 3.51-4.50 4 
พอใช้ 2.51-3.50 3 

ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 1 

สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก    ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 
 

………… × 5 
80 

สูตรค ำนวณ =          ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน                            

                                            80 

x 5 



จุดเด่น 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยง านที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถา นศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
  2. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน 
  3. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา แล ะกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
  5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนด 
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. .................................................................................................... ............................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... ........................................ 
4. ................................................................................................................. .................................................. 
5. ...................................................................................... ........................................................ 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ........................................................................... .......................................................................... (2.1-1) 
2. ................................................................................................................... .................................. (2.1-2) 



3. ..................................................................................................................................................... (2.1-3) 
4. ................................................................................ ................................................. (2.1-4) 
5. ..................................................................................................................................................... (2.1-5) 

รายการหลักฐาน 
2.1-1 ............................................................................................................................................................ 
2.1-2 ............................................................................................................................................................ 
2.1-3 ............................................................................................................................................................ 
2.1-4 ............................................................................................................................................................ 
2.1-5 ............................................................................................................................................................ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 

การด าเนินการ (มี / ไม่มี) 

ผ่า
น 

/ ไ
ม่ผ

่าน
เก

ณ
ฑ์ 

กล
ุ่มผ

ู้บร
ิหา

ร 

กล
ุ่มค

รูแ
ละ

บุค
ลา

กร
ทา

งก
าร

ศึก
ษา

 

กล
ุ่มผ

ู้เรีย
น 

1. …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

……… ……… ……… ……… 

2. …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

……… ……… ……… ……… 

3. …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

……… ……… ……… ……… 

4. …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

……… ……… ……… ……… 

5. …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

……… ……… ……… ……… 

 
 
 
 
 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา

คุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน 
.............. .............. 

2 สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ” 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกคน 

.............. .............. 

3 สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

.............. .............. 

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

.............. .............. 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่
ก าหนด และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

.............. .............. 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2  และ 3  3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก    ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 
 



ตัวบ่งช้ีที่  2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประเด็นการประเมิน 
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  
ได้อย่างถูกต้อง 
  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
  3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด 
  5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานต ามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ........................................................................................................................... ........................................ 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................... ........................................ 
5. ............................................................................................................... ................................ 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ........................................................................................................ ............................................. (2.2-1) 
2. ........................................................................... .......................................................................... (2.2-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (2.2-3) 
4. ................................................................................................................................. (2.2-4) 
5. ..................................................................................................................................................... (2.2-5) 

รายการหลักฐาน 
2.2-1 ............................................................................................................................................................ 
2.2-2 ............................................................................................................................................................ 
2.2-3 ............................................................................................................................................................ 
2.2-4 ............................................................................................................................................................ 

    2.2-5 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



ตวับ่งชี้ท่ี  2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 

(มี/ไม่มี) 
ผ่าน / ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

............... ............... 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ร่วมทั้ง
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบาย
ส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

............... ............... 

3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมแ ละเป้าหมาย และ
ด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

............... ............... 

4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรมและเป้าหมายที่
ก าหนด 

............... ............... 

5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

............... ............... 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  
ได้อย่างถูกต้อง 

………… ………… 

2 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน ต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

………… ………… 

3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนด
แผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและด าเนินงานเพ่ือให้
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

………… ………… 

4 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตร วจสอบการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

………… ………… 



ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

………… ………… 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 , 2  และ 3  3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2  2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1  1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
ตัวบ่งช้ี  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนก ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตา มหนังสือ  
ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
  2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิ ชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
  3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรมประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 



  4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐาน อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก .ค.ศ ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี  
  5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................ ........................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. .................................................................................. ............................................................. 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ........................................................................... .......................................................................... (2.3-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (2.3-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (2.3-3) 
4. .................................................................. ............................................................... (2.3-4) 
5. ..................................................................................................................................................... (2.3-5) 

รายการหลักฐาน 
2.3-1 .............................................................................................................................................. 
2.3-2 .............................................................................................................................................. 
2.3-3 .............................................................................................................................................. 
2.3-4 .............................................................................................................................................. 

    2.3-5 ........................................................................................................................... 
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1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 
ลงลงวันที่ 22 มกราคม 2557  หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
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โรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ ี
     (1) จ านวนครูทั้งหมด 
     (2) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (3) สัดส่วน (1) : (2) 

 
……… 
……… 
……… 

 
……… 
……… 
……… 

 
……… 
……… 
……… 

 
……… 
……… 
……… 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
ทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้
เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา 
    (1) จ านวนครูทั้งหมด 
    (2) จ านวนครูที่จบการศึกษาหรือเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

 
 
 

….… 
……. 

 

 
 
 

..…… 
…….. 

 

 
 
 

…..…
…..… 

 

 
 
 

…..…
…..… 

 
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวชิาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อป ี
    (1) จ านวนครูทั้งหมด 
    (2) จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    (3) ร้อยละของ  (2) เทียบกับ  (1) 

 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทาง
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก .ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/55 ลง
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณ ี
    (1) จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
    (2) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
    (3) สัดส่วน  (1) : (2) 

 
 
 
 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

 
 
 
 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

 
 
 
 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

 
 
 
 
 
 

…..… 
…….. 
…….. 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
    (1) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (2) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการประกาศ 
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เกียรติคุณ ยกย่อง 
    (3) ร้อยละของ (2) เทียบกับ (1) 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
…….. 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

……….. ……….. 

2 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดู แล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน 
เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

……….. ……….. 

3 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้
ศึกษา ฝึกอบรมประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

……….. ……….. 

4 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก .ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/55 ลงลงวันที่ 22 มกราคม 
2557  หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ .ศ. 
2551 แล้วแต่กรณี  

……….. ……….. 

5 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

……….. ……….. 

 
 
 



ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นค่า ใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน ค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 
การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ 
  2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของงบด าเนินการ 



  3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 
  4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
  5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. .......................................................... ..................................................................................... 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ..................................................................................................................................................... (2.4-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (2.4-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (2.4-3) 
4. ................................ ................................................................................................. (2.4-4) 
5. ..................................................................................................................................................... (2.4-5) 

รายการหลักฐาน 
2.4-1 ............................................................................................................................................................ 
2.4-2 ............................................................................................................................................................ 
2.4-3 ............................................................................................................................................................ 
2.4-4 ............................................................................................................................................................ 

    2.4-5 ....................................................................................................................................... 
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งบด าเนินการ.................................บาท     
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการกิจกรรม
ต่างๆ 
(1) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 2 
(2) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 3 
(3) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 4 
(4) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 5 

 
 

............... 

............... 

............... 

............... 

 
 

............... 

............... 

............... 

............... 

 
 

............... 

............... 

............... 

............... 

 
 
............... 

 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบด าเนินการ 
(1) จ านวนเงินรายจ่าย 
(2) ร้อยละของ (1) เทียบงบด าเนินการ 

 
 
 

............... 

............... 

 
 
 

............... 

............... 

 
 
 

............... 

............... 

 
 
 

............... 
 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือ
ท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 
(1) จ านวนเงินรายจ่าย 
(2) ร้อยละของ (1) เทียบกับงบด าเนินการ 

 
 
 
 

............... 

............... 

 
 
 
 

............... 

............... 

 
 
 
 

............... 

............... 

 
 
 
 

............... 
 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดท า การประกวด การแสดง โครงการพั ฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
(1) จ านวนเงินรายจ่าย 
(2) ร้อยละของ (1) เทียบกับงบด าเนินการ 

 
 
 
 
 

............... 

............... 

 
 
 
 
 

............... 

............... 

 
 
 
 
 

............... 

............... 

 
 
 
 
 

............... 
 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้าน การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ กีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
(1) จ านวนเงินรายจ่าย 
(2) ร้อยละของ (1) เทียบกับงบด าเนินการ 

 
............... 
............... 

 
............... 
............... 

 
............... 
............... 

 
............... 

 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

........... ........... 

2 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

........... ........... 

3 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

........... ........... 

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

........... ........... 

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

........... ........... 

 
ระดับคุณภาพ 

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

 



สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับ
ดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุง รักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัด และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ประเภท 
  ระบบฐานข้อมูล  หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือบ ารุงรักษาข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล 
 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย 
  2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ  
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
   (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
   (4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 



   (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 

   (1) …………………………………………………………………………………………………………. 
   (2) …………………………………………………………………………………………………………. 
   (3) …………………………………………………………..………………………………………………. 
   (4) ……………………………………………………………..……………………………………………. 
   (5) ………………………………………………………..…………………………………………………. 

5. ............................................................. .................................................................................. 
ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 

1. ..................................................................................................................................................... (2.5-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (2.5-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (2.5-3) 
4. ...................................................... ........................................................................... (2.5-4) 
5. ..................................................................................................................................................... (2.5-5) 

รายการหลักฐาน 
2.5-1 ............................................................................................................................................................ 
2.5-2 ............................................................................................................................................................ 
2.5-3 ............................................................................................................................................................ 
2.5-4 ............................................................................................................................................................ 

    2.5-5 ....................................................................................................................................... 
  

ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย 

…………….. …………….. 

2. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

…………….. …………….. 

3. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้การบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 

…………….. …………….. 



ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 
4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ บริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ คือ 
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัด
ไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(4) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

…………….. …………….. 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

…………….. …………….. 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

........... ........... 

2 สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

........... ........... 

3 สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 

........... ........... 

4 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

........... ........... 

5 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เ รียน 
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ 

........... ........... 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเดน็การประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 



ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 

ตวับ่งชี้ท่ี  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน  
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุ มชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูง านของผู้เรียน 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่ เกิน 40 คน 
  3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุ กสาขางานที่จัดการเรียน 
การสอน 
  4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
  5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุค คล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายงาน 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 



4. ................................................................................................................................................................... 
5. ...................................... ......................................................................................................... 

 
ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 

1. ..................................................................................................................................................... (2.6-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (2.6-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (2.6-3) 
4. ................................................................................................................................. (2.6-4) 
5. ..................................................................................................................................................... (2.6-5) 

รายการหลักฐาน 
2.6-1 ............................................................................................................................................................ 
2.6-2 ............................................................................................................................................................ 
2.6-3 ............................................................................................................................................................ 
2.6-4 ............................................................................................................................................................ 

    2.6-5 ....................................................................................................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
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เท
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ผ่า
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1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคลากร 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบกา ร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

...........  

 
 

........... 

 
 

........... 
2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 
40 คน 
(1) จ านวนผู้เรียน 
(2) จ านวนบุคคล หน่วยงานที่ร่วมมือ 
(3) สัดส่วนระหว่าง (2) กับ (1) 

 
 
 
 

………..… 
………….. 
………….. 

 
 
 
 

………..… 
………….. 
………….. 

 
 

 
 

………..… 
 

 

3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ 
วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน 

 
 

………..… 

 
 

………..… 

 
 

………..… 
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมา คม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ ทุนการศึกษา

 
 

 
 

 
 



ประเด็นการประเมิน 
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ให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 
(1) จ านวนผู้เรียน 
(2) จ านวนทุนการศึกษา 
(3) สัดส่วนระหว่าง (2) กับ (1) 

 
………..… 
………….. 
………….. 

 
………..… 
………….. 
………….. 

 
………..… 

 
 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 
 
 

………..… 

 
 
 

………..… 

 
 
 

………..… 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรใน
การบริหารจัดการศึกษา 

........... ........... 

2 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่ เกิน 40 คน 

........... ........... 

3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วม
พัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

........... ........... 

4 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมี
สัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

........... ........... 

5 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สม าคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายงาน 

........... ........... 

  
 
 



ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ......คะแนน ……………………….. 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ ......คะแนน ……………………….. 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ ......คะแนน ……………………….. 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ ......คะแนน ……………………….. 
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ ......คะแนน ……………………….. 

 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนา
รายวิชา หรือก าหนด รายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 
ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
  2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด 
การเรียนรู้รายวิชา และการบันทึกหลังการสอน 



  3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก า กับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  5. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
      (1) การระบุปัญหา 
      (2) การระบุวัตถุประสงค์ 
      (3) วิธีการด าเนินการ 
      (4) การเก็บข้อมูล 
      (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
   
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. .................................................. ............................................................................................. 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ..................................................................................................................................................... (3.1-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (3.1-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (3.1-3) 
4. .......................................................... ....................................................................... (3.1-4) 
5. .................................................................................................................................................... (3.1-5) 

รายการหลักฐาน 
3.1-1 ............................................................................................................................................................ 
3.1-2 ............................................................................................................................................................ 
3.1-3 ............................................................................................................................................................ 
3.1-4 ............................................................................................................................................................ 

    3.1-5 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ประเด็นการประเมนิ 
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จ านวนคร ู .............. .............. .............. .............. 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ด้วยเ ทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน 
    (1) จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 
 

.............. 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
จัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและ
มีการบันทึกหลังการสอน 
    (1) จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตามแผนฯ และมี
บันทึกหลังการสอน 

 
 
.............. 

 
 

.............. 

 
 
.............. 

 
 
.............. 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
น าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
    (1) จ านวนครูที่น าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
    (1) จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
.............. 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคน
แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดย
การศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่ง
ประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อ
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   (1) จ านวนครูที่แก้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 
 

.............. 



 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอ นที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

........... ........... 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และการบันทึกหลังการสอน 

........... ........... 

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

........... ........... 

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป 

........... ........... 

5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 
รายวิชา 

........... ........... 

 
ระดับคุณภาพ 

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

 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับส นุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
      4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
       5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1–4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................. ...................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. ............................................................................... ............................................................... 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ..................................................................................................................................................... (3.2-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (3.2-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (3.2-3) 
4. ................................................. ................................................................................ (3.2-4) 
5. .................................................................................................................................................... (3.2-5) 

รายการหลักฐาน 
3.2-1 ............................................................................................................................................................ 
3.2-2 ............................................................................................................................................................ 
3.2-3 ............................................................................................................................................................ 
3.2-4 ............................................................................................................................................................ 

    3.2-5 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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จ านวนครู .............. .............. .............. .............. 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึ กษา 
ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชา 
   (1) จ านวนครูที่ศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

 
 

.............. 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่
เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (1) จ านวนครูที่พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 

 
 
 

.............. 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่
พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
    (1) จ านวนครูที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สื่อการ
สอนและก ากับดูแลให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
    (1) จ านวนครูที่สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุ น ก ากับ
ดูแลให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไข 

 
 
.............. 

 
 

.............. 

 
 
.............. 

 
 
.............. 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตาม
ประเด็นการประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขา
งานที่จัดการเรียนการสอน 
    (1) จ านวนรายวิชาหรือกลุ่ม วิชาที่พัฒนาตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ไม่เกิน 3 ปี 

 
 
.............. 

 
 

.............. 

 
 
.............. 

 
 
.............. 

 
 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากั บ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความ

ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
........... ........... 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาตาม ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

........... ........... 

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

........... ........... 

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

........... ........... 

5 สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 
– 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

........... ........... 

 
ระดับคุณภาพ 

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

 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ี  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน 

1.สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ม าตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์
จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบยีนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................................... 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ..................................................................................................................................................... (3.3-1) 
2. ..................................................................................................................................................... (3.3-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (3.3-3) 
4. .................................... ............................................................................................. (3.3-4) 
5. ........................................................ ......................................................................... (3.3-5) 

รายการหลักฐาน 
3.3-1 ........................................................................................................................................................... 
3.3-2 ........................................................................................................................................................... 
3.3-3 ............................................................................................................................................................ 
3.3-4 ............................................................................................................................................................ 
3.3-5 ............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



ตัวบ่งช้ี  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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1.สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (1) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (2) จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
     (3) ร้อยละของ (2) เทียบกับ (1) 

 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 
 
 

.............. 
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่
สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียน
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
     (1) จ านวนผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
     (2) จ านวนผู้เรียนที่ได้ฝึกสอดคล้องกับสาขางานและได้รับการ
นิเทศ 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก า กับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียนเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 
     (1) จ านวนผู้เรียนที่ท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
     (2) จ านวนโครงการ 
     (3) จ านวนผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
     (4) ร้อยละของ (3)  เทียบกับ (2) 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 
4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 
     (1) จ านานผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ ทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
       (2) จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์  

 
 
 
 
 
 

.............. 
 

.............. 

 
 
 
 
 
 

.............. 
 

.............. 

 
 
 
 
 
 

.............. 
 

.............. 

 
 
 
 
 
 

.............. 
 

.............. 
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          จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก 
       (3) ร้อยละของ  (2) เทียบกับ  (1) 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

 
.............. 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (1) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (2) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 
     (3) ร้อยละของ  (2)  เทียบกับ  (1) 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

.............. 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
20 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

........... ........... 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมี
ครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

........... ........... 

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิ ดขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

........... ........... 

4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

........... ........... 

5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

........... ........... 

 



 
ระดับคุณภาพ 

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

 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ประเด็นการประเมิน 

1.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดแูลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 



3. .............................................................................. ..................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................... .......................................................................... 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ....................................................................... .............................................................................. (3.4-1) 
2. .................................................................... ................................................................................. (3.4-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (3.4-3) 
4. ........................................................ ......................................................................... (3.4-4) 
5. ................................................................................................................................. (3.4-5) 

รายการหลักฐาน 
3.4-1 ............................................................................................................................................................ 
3.4-2 ............................................................................................................................................................ 
3.4-3 ............................................................................................................................................................ 
3.4-4 ............................................................................................................................................................ 
3.4-5 ............................................................................................................................................................ 
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จ านวนผู้เรียนทั้งหมด .............. .............. .............. .............. 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกค รองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
     (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน........................กิจกรรม 
     (2) จ านวนผู้เรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
     (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน....................กิจกรรม 
     (2) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 

.............. 

.............. 
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
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    (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน.....................กิจกรรม 
    (2) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

.............. 

.............. 
.............. 
.............. 

.............. 

.............. 
.............. 
.............. 

4. สถานศึก ษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 
    (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน.....................กิจกรรม 
    (2) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ 
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
    (1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน.....................กิจกรรม 
    (2) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 

 
 
 
 

.............. 

.............. 
 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

........... ........... 

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

........... ........... 

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้า นการกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

........... ........... 

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

........... ........... 



ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

........... ........... 

 
ระดับคุณภาพ 

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

 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นการประเมิน 

1.สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 



การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 
1. ................................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................................... 
5. ................................................................................................................................................................... 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 
1. ..................................................................................................................................................... (4.1-1) 
2. .................................................................... ................................................................................. (4.1-2) 
3. ..................................................................................................................................................... (4.1-3) 
4. .................................................... ............................................................................. (4.1-4) 
5. ..................................................... ............................................................................ (4.1-5) 

รายการหลักฐาน 
4.1-1 ............................................................................................................................................................ 
4.1-2 ............................................................................................................................................................ 
4.1-3 ............................................................................................................................................................ 
4.1-4 ............................................................................................................................................................ 
4.1-5 ............................................................................................................................................................ 

 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 
1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

..................... ..................... 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

..................... ..................... 

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

..................... ..................... 

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

..................... ..................... 

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

..................... ..................... 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  
ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

........... ........... 

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ........... ........... 
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
........... ........... 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ........... ........... 
5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
........... ........... 

 
ระดับคุณภาพ 

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

 
สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  
 ดีมาก   ดี   พอใช้  ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
จุดเด่น 

1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ................................................................................................................................................................ 

    2. ................................................................................................................................................................ 
 
 
 


