
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  

ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ 
ความสามารถาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็น
ที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้ส าเร็จก ารศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ  
และประกอบอาชี พอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท าง าน  
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 านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสม รรถนะวิชาชีพ  
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ประเด็นการประเมิน 

 1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน  
จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 



 4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมู ลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

 5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผลด าเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
จากแบบบันทึกข้อมูลการจบของผู้เรียนในระดับ ปวส. ทั้งสองหลักสูตร 

2. กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผลจัดท าแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามจะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จ 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3. จัดส่งแบบสอบถามท่ีใช้เก็บรวมรวมข้อมูลไปยังสถานบริการด้านสุขภาพท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาปฏิบัติงาน  

4. รวบรวมแบบสอบถามเพ่ือน ามาใช้สรุปผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีผลการด าเนินการ ดังนี้  คือ 

1. มีข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี (1.1-1) 

2. มีแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยครอบคลุมคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ (1.1-2) 

3. มีสรุปผลการด าเนินการที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ (1.1-3) 

 

รายการหลักฐาน 

1.1-1 ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
1.1-2 ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
1.1-3 สรุปผลการด าเนินการที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีติดตามได ้
        - จ านวนผู้ท างาน 
        - จ านวนผู้ศึกษาต่อ 
        - จ านวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (๓) ร้อยละของ รวม (๒) เทียบกับ (๑) 
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ผ่าน 

2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน 
จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     (1) จ านวนการส ารวจ 
     (๒) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
         - จากสถานที่ท างาน 
         - จากสถานศกึษาที่ศึกษาต่อ 
         - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
         - รวม 
     (๓) ร้อยละของ รวม (๒)  เทียบ (๑) 
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ผ่าน 
3. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (๑) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (๒) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐ 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
     (3) ร้อยละของ รวม (๒)  เทียบ (๑) 

 
 
 

15 
 

15 
- 
- 

15 
100.00 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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4. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความ  
พึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐ 
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (๑) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (๒) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐ 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (๓) ร้อยละของ รวม (๒)  เทียบกับ (๑) 

 
 
 

15 
 

15 
- 
- 

15 
100.00 
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35 
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ผ่าน 

5. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความ  
พึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (๑) จ านวนข้อมูลตอบกลับ 
    (2) จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมิน เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕๐๐ 
        - จากสถานที่ท างาน 
        - จากสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ 
        - จากผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ 
        - รวม 
    (3) ร้อยละของ รวม (๒)  เทียบกับ (๑) 
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส า เร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

2 สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล ตอบกลับไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

3 สถาบันการศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย ๓.๕๑ 
– ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

4 สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปเฉลี่ย 
๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

  

5 สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ 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 ต้องปรับปรุงด่วน 

 

สรุป ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้  

ดีมาก ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

จุดเด่น 

1. ทุกหลักสูตร มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ที่ได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี มากกว่าร้อยละ ๗๕ 

2. ทุกหลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับมากกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ 

3. ทุกหลักสูตรมีจ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

จุดด้อย 

- 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษาควรมีการจัดท าแบบบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ สถานที่ท างาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน เป็นต้น เพ่ือ
ความสะดวกในการส ารวจข้อมูล  

2. หากไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับ กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษาควรด าเนินการสอบถาม
และติดตามต่อไป  

 
 



ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

จัดเก็บข้อมูล จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึ กษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน และผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีผลการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

มีข้อมูลจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเ ข้าของรุ่น ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เรียน
ของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน และผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
(1.2-1) 

รายการหลักฐาน 

1.2-1  สรุปผลข้อมูลร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
รว
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๑. จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 18 22 40 
๒. ผู้เรียนของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    (๑) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
    (๒) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ ๑ 

 
15 

83.33 

 
20 

90.91 

 
35 

87.50 
๓. ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภาพผู้เรียน 
    ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวช. ข้อที่ ๑๔ (๔) 
    ตามระเบียบ ศธ.ฯ ปวส. ข้อที่ ๑๓ (๔) 
    (๑) จ านวนผู้พ้นสภาพผู้เรียน 
    (๒) ร้อยละของผู้พ้นสภาพผู้เรียน เทียบกับข้อ ๑ 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

๔. ผู้เรียนของรุ่นที่ลาออกไปศึกษาต่อที่อ่ืน 
    (๑) จ านวนผู้เรียนที่ลาออก 
    (๒) ร้อยละของผู้ลาออก เทียบกับข้อ ๑ 

 
3 

16.67 

 
2 

09.09 

 
5 

12.5 
๕. ผู้เรียนของรุ่นท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา    



ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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    (๑) จ านวนผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    (๒) ร้อยละของผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เทียบกับข้อ ๑ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 

ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก าหนดผลจากประเด็นการ พิจารณา ตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน 5.0 

 

 

 

ผลการประเมิน  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น 87.50 
ระดับคุณภาพ 
   ค่าคะแนน =                        =   5.00     =    ดีมาก 

 

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 

 

 

87.50 × 5 
๘๐ 

สูตรค านวณ =          ร้อยละจากประเด็นการประเมิน                            

                                         80 
X5 



จุดเด่น 

 ทุกหลักสูตรส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ 80 

จุดด้อย 

- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 วิทยาลัย ฯ ควรจัดท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคการศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวม ทั้งการประสานความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ประเด็นการประเมิน 

  1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม 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. สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 

  5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีการก าหนด  
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

๑. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่
ผู้เรียนในกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานชื่อวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  

๒. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้ด าเนินกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานชื่อวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2561  ผู้อ านวยการวิทยาลัย ฯ และคณาจารย์ ได้พบปะกับ ผู้เรียน  และได้มีการ
ชี้แจงอัตลักษณ์วิทยาลัย “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ”  

3. กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมจั ดโครงการพัฒนา พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนให้แก่
ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 ส่วนกลุ่มงานหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ได้จัดท าโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคการศึกษา  

 

 



ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีผลการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. มีกิจกรรมกา รสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ ผู้เรียน ในกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชทานชื่อวิทยาลัย (2.1-1)  

2. มีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจแล ะโดยการมีส่วนร่วมของทุก
คน ในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อวิทยาลัย (2.1-1) 

3. หลักสูตร ปวส. ทั้งสองหลักสูตรมีการจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม (2.1-2) (2.1-3) 

 

รายการหลักฐาน 

2.1-1 สรุปกิจกรรมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ ผู้เรียนในกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชทานชื่อวิทยาลัย 

2.1.2 สรุปผลโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม  

2.1.3 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑  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. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ ผู้เรียนใน
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานชื่อวิทยาลัย เมื่อวันที่  8 มกราคม 
2561 

มี มี มี ผ่าน 

๒. มีการด าเนินกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานชื่อวิทยาลัยเมื่อวันที่ 
8 มกราคม 2561 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ได้พบปะ
กับผู้เรียน และได้มีการชี้แจงอัตลักษณ์วิทยาลัย “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
มีน้ าใจ” 

มี มี มี ผ่าน 

3.มีการจัด โครงก ารพัฒนา พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียน
ให้แก่ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 ส่วนกลุ่มงานหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ได้จัดท า
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา  

 

ไม่มี มี มี ไม่ผ่าน 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนร่วมกัน 

  

2 สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ” 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และ กลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดย
การมีส่วนร่วมของทุกคน 

  

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. มีกิจกรรมการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้เรียน 

 2. มีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

 3. หลักสูตร ปวส. ทั้งสองหลักสูตรมีการจัดท าโครงการคุณธรรม จริยธรรม 

จุดด้อย 
 ยังขาดกิจกรรม/โครงการที่จัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
จัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 วิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่ให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนได้เข้า
ร่วมพร้อมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒  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 และ ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม  
และเป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายที่ก าหนด 

  5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนา
ต่อไป 

 การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
พันธกิจของวิทยาลัยฯ  ให้กบัครใูนวิทยาลัยฯ และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน 

2. ผู้บริหาร ครูในวิทยาลัยฯ และผู้เรียน ร่วมกันก าหนด มีการการเสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
3.  ผู้อ านวยการฯ มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
4.  ผู้อ านวยการฯ มีการประเมินผลโครงการ และก าหนดแนวทางการพัฒนาในล าดับถัดไป 

 ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีผลการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. ครใูนวิทยาลัยฯ และผู้เรียน ร่วมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของวิทยาลัยฯ (2.2-1) 

2. มีการจัดท าโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้านของวิทยาลัยฯ (2.2-2) 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดย ผู้อ านวยการฯ (2.2-3) 
4. การประเมินผลโครงการ และก าหนดแนวทางการพัฒนาในล าดับถัดไปโดย ผู้อ านวยการฯ 

 

รายการหลักฐาน 

     2.2-1  สรุปผลโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน 

     2.2-2  รายงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้านของวิทยาลัย 



     2.2-3   รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เสนอผู้อ านวยการ  

 2.2-4   รายงานการประเมินผลโครงการและก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เสนอผู้อ านวยการ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายส าคญัที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

มี ผ่าน 

๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการ
สื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ร่วมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ี หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

มี ผ่าน 

๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ
เป้าหมาย และด าเนินงานเพ่ือให้นโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

มี ผ่าน 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการ ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรมและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

มี ผ่าน 

๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

มี ผ่าน 

 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  
ได้อย่างถูกต้อง 

  

2 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน 

  



ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน
ได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
เป็นอย่างด ี

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

  

4 ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด 

  

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 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ และ การจัดท าโครงการ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อที่น าผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ในการสรุปผลโครงการ ควรเขียนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ  



ตัวบ่งช้ี  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนก ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

ประเด็นการประเมิน 

  1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ  
ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

  ๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่ สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

  ๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 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 
๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเ สริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี  

  5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

การด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. มีการส ารวจจ านวนครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. และส ารวจข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดจากงานทะเบียน และ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนครตู่อผู้เรียน 

2. มีการส ารวจวุฒิการศึกษาของครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. และรายละเอียดการฝึกอบรมของครผูู้สอนใน
หลักสูตร ปวส. 

3. มีการส ารวจข้อมูลของครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. เกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

4. มีการจัดสรรครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. ให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ในการประชุมจัดท าปฏิทิน
การศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบวิชา 



5. มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการใช้รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณเป็นหนึ่งในเกณฑ์ภาระงาน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลามีผลการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

1. มีจ านวนครใูนหลักสูตร ปวส. เทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2.3-1) 

2. ครใูนหลักสูตร ปวส. ทุกคนมีวุฒิการศึกษาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  (2.3-2) 
3. จ านวนครใูนหลักสูตร ปวส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อป ี(2.3-3) 
4. มีครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานฯ (2.3-4) 
5. ครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ .......ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด (2.3-5) 

รายการหลักฐาน 

2.3-1 ผลการวิเคราะห์สัดส่วนครแูละผู้เรียน 

2.3-2 วุฒิการศึกษาของครูและรายวิชาที่สอน 

2.3-3   รายงานสรุปการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพของครูผู้สอน 

2.3-4 รายงานการจัดสรรครูผู้สอนในหลักสูตร ปวส. ให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.3-5  รายชื่อครูที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๑. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก .ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณ ี
     (๑) จ านวนครูทั้งหมด 
     (๒) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (๓) สัดส่วน (๑) : (๒) 
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๒. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา 
    (๑) จ านวนครูทั้งหมด 
    (๒) จ านวนครูที่จบการศึกษาหรือเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
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๓. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อป ี
    (๑) จ านวนครูทั้งหมด 
    (๒) จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    (๓) ร้อยละของ  (๒) เทียบกับ  (๑) 
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๔. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนั งสือ ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/
๕๕  ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑แล้วแต่กรณ ี
    (๑) จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
    (๒) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
    (๓) สัดส่วน  (๑) : (๒) 
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๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 
    (๑) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (๒) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการประกาศ 
เกียรติคุณ ยกย่อง 
    (๓) ร้อยละของ (๒) เทียบกับ (๑) 
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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 ๐๒๐๖ .๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี 

  

2 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน 
เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่ สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

  

3 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้
ศึกษา ฝึกอบรมประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 

  

4 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี  

  

5 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรร ณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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. มีจ านวนครใูนหลักสูตร ปวส. เทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. ครใูนหลักสูตร ปวส. ทุกคนมีวุฒิการศึกษาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
3. จ านวนครใูนหลักสูตร ปวส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวชิาการ ศึกษาดูงาน

ด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อป ี
4. ครผูู้สอนในหลักสูตร ปวส. มีเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 

          ควรส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ครูผู้สอนในหลักสูตร ปวส . ได้รับรางวัลหรือประกาศเกีย รติคุณ
ให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

วิทยาลัยฯ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ครูผู้สอนในหลักสูตร ปวส. ให้ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก โดยอาจมอบหมายให้ ครูส่งผลงานเข้าประกวด เช่น งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ค าอธิบาย 

  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อส 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 
  ๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของงบด าเนินการ 
  ๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความ รู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
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 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนากา ร การส่งเสริมการด ารงตน  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน 

1. วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย 
ของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

2. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนใน 
แต่ละไตรมาศ 

3. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 



4. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การ 
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

5. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรัก 
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการด าเนินงาน 

 ๑ วิทยาลัยฯ ,มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2561 มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆครบทั้ง 4 หัวข้อ (ข้อ 2-5)  (2.4-1) 

๒. วิทยาลัยฯ มี รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 20.30 
ของงบด าเนินการ  (2.4-2) 

๓. วิทยาลัยฯ มี รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของงบด าเนินการ (2.4-2) 

๔.วิทยาลัยฯ มี รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน  คิดเป็นร้อยละ 22.45 ของงบด าเนินการ 
(2.4-2) 

๕ .วิท ยาลัยฯ มี รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 8.19 ของงบด าเนินการ (2.4-2) 

 
รายการหลักฐาน 

2.4-1    แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 
 2.4-2  แบบสรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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งบด าเนินการ..............275,828...................บาท     
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ 
(๑) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๒ 
(๒) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๓ 
(๑) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๔ 
(๒) ตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๕ 

 
 
มี 
มี 
มี 
มี 

   
 

ผ่าน 

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบงบด าเนินการ 

 
 
 

56,000 

20.30 

   

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับงบด าเนินการ 

 
 
 

13,460 
4.88 

   
 
 
 

ผ่าน 
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า การ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับงบด าเนินการ 

 
 
 
 
 

61,938 

22.45 

   
 
 
 
 

ผ่าน 
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม
ด้าน การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริ มการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 
(๑) จ านวนเงินรายจ่าย 
(๒) ร้อยละของ (๑) เทียบกับงบด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

22,610 
8.19 

   
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
 

 

 

 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

  

2 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

  

3 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

  

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

  

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนั นทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 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 

  - มีงบประมาณในการด าเนินการครอบคลุมในหัวข้อที่ 2-5  
จุดด้อย 

  - รายละเอียดบางโครงการยังระบุงบด าเนินการส าหรับระดับปวส. ยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  - ระบุรายละเอียดงบประมาณแยกให้ชัดเจนส าหรับหลักสูตรระดับปวส.ทั้ง 2 สาขา  

 
 
 
 
 

 

  



ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ค าอธิบาย 

  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา   
มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก ากับ
ดูแลในการจั ดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและ
การเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ แล ะข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัด และมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเภท 
  ระบบฐานข้อมูล  หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือบ ารุงรักษาข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล 
ประเด็นการประเมิน 
  ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย 
  ๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใ ช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  ๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ  
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
   (๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ป ระโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
 

การด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  มีการด าเนินงานดังนี้ 

1. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และ
ปลอดภัย โดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทุกวัน มีการทาสีอาคารเรียน มีการท า Big cleaning day เป็น
ต้น 



2. มีการจัดสรรใหค้รใูนหลักสูตร ปวส. จัดท าตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
วัสดุอุปกรณ์ทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้วย 

3. มีการก ากับ ดูแล จัดหา และการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
4. มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย ๔  ประเภท 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 

วิทยาลัยมีระบบ Firewall Fortigete 200D เพ่ือป้องกันผู้บุกรุกระ บบฐานข้อมูลจากภายในและ
ภายนอก ใช้ส าหรับป้องกันระบบ Network (เครือข่าย ) จากการสื่อสารทั่วไปที่ถูกบุกรุกจากผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต มีการรักษาความปลอดภัยในระบบ Network หรือระบบเครือข่ายเป็นการก าหนด
กฎเกณฑ์ในการควบคุมการเข้า-ออก หรือการควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย 

(๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   วิทยาลัยมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล โดยมีระบบ log in ก่อนใช้งานระบบ 
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 

วิทยาลัยมีการติดตั้งโปรแกรม Anti virus เพ่ือป้องกัน และก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย และมีการ
อัพเดทฐานข้อมูลโปรแกรม Anti virus อยู่เสมอ 

(๔) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
วิทยาลัยมีการ update ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 

(๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
 5. มีการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 
 
ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
1. ภูมทิัศน์ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย (2.5-1) 
2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และ อ่ืนๆ มีสภาพที่พร้อมใช้

งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม (2.5-1) 
3. มีการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่

จัดการเรียนการสอน (2.5-2) 
4. มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 5 ประเภท (2.5-3)-(2.5-

7) 
5. บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 

อย่างมีคุณภาพ )  (2.5-8) 
 
 
 
 



 
รายการหลักฐาน 

2.5-1 แบบสรุปข้อมูลการด าเนินการด้านอาคารสถานที่ 

2.5-2 แบบสรุปข้อมูลการก ากับ ดูแล จัดหา และการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

2.5-3 ภาพอุปกรณ์และระบบ Firewall 

2.5-4 ระบบภาพระบบ login 

2.5-5 ภาพโปรแกรม Anti virus ในเครื่องลูกข่าย 

2.5-6 รายการ update ฐานข้อมูล 

2.5-7 รายงานการส ารองฐานข้อมูล 

2.5-8 รายงานการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 

 

ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและ
ปลอดภัย 

มี ผ่าน 

๒. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีคว ามปลอดภัย 
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

มี ผ่าน 

๓. สถานศึกษามีการก ากับ ดูแล ในการจัดหา การใช้การ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี ผ่าน 

๔. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมู ลอย่างน้อย ๔ ประเภท 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายใน
และภายนอก 
(๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัส

มี ผ่าน 



ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

และก าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
(๔) มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

มี ผ่าน 

 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

  

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

  

3 สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 

  

4 สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดก ารระบบ
ฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  

5 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ 

  

 
ระดับคุณภาพ 

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



สรุประดับคุณภาพตัวบ่งชี้  

ดีมาก ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
จุดเด่น 
วิทยาลัยมีการระบุงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอนใน
แผนปีงบประมาณประจ า มีการควบคุม ก ากับติดตามระบบความปลอดภัยในวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ  
จุดด้อย 
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ค าอธิบาย 

  สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน  

  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

  ๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่ เกิน ๔๐ คน 

  ๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน  
การสอน 

  4. สถานศึ กษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

  ๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายงาน 

การด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  มีการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ทรัพยากรที่ทางหลักสูตรมีการวางแผนคือ ครูพิเศษ มีการสรุปผลการสอนของ ครูพิเศษโดยผู้เรียน 
และน าผลมาสะท้อนให้ ครูในหลักสูตรเห็นเพ่ือพิจารณาต่อว่าควรมีการจ้าง ครูพิเศษคนเดิม หรือเปลี่ยน เมื่อ
ได้ผลการพิจารณาแล้ว ก็เสนอต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้ฝ่ายทะเบียนติดต่อครพิูเศษ และส่งให้ฝ่ายแผน
จัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ   
 ๒. มีการส ารวจแหล่งฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพโดยการส่งแบบสอบถามไปยังแหล่งฝึกที่เป็น
โรงพยาบาลต่าง ๆ ก่อนที่ ผู้เรียนจะเข้าฝึกทักษะจริงอย่างน้อย 6 เดือน ในปีที่ผ่าน ๆ จะมีโรงพยาบาลที่เป็น
แหล่งที่รับฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตอบกลับมาเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกอย่างน้อย 25 แหล่ง  

๓. ทางหลักสูตรมีการวางแผนเพื่อเชิญ ครูพิเศษ หรือวิทยากร  แบบรายชั่วโมง โดยการจัดท าลงใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการเชิญสอนครูพิเศษจ านวน 6 รายวิชา 
และมีการเชิญวิทยากรในการจัดโครงการเพื่อผู้เรียนจ านวน ๔ โครงการ  



 ๔. ผู้เรียนหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล สมาคม สถานประกอบการจ านวน  
15  คน  โดยมผีู้เรียนทั้งหมด 71 คน  คิดเป็นสัดส่วน ๑๕:71 ส่วนผู้เรียนหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์...รอข้อมูล 

 ๕. หลักสูตรได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชมรมร้านขายยา จังหวัดยะลา โดยได้รับหนังสือที่เก่ียวข้อง
กับข้อมูลทางด้านยา จ านวน 2 รายการ (14 เล่ม) และได้รับความช่วยเหลือจากสถานประกอบการร้านขายยา
บ้านรักษ์ยา จังหวัดยะลา เป็นยาเม็ด ยาน้ าและยาใช้ภายนอกจ านวน 8 รายการ  

 

ผลการด าเนินงาน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. มีแผนงานโครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา  (2.6-1) 
2. มีโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งที่รับฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตอบกลับมาเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าฝึกอย่าง

น้อย 25 แหล่ง (2.6-2) 
3. มีแผนเชิญสอนเพ่ือเป็นครพิูเศษจ านวน 6 รายวิชา และมีแผนการเชิญวิทยากรในการจัดโครงการเพื่อ

ผู้เรียนจ านวน ๔ โครงการ (2.6-3) 
4. ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล สมาคม สถานประกอบการ มากกว่า 1 ทุน (2.6-4) 
5. วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือที่เก่ียวข้องกับข้อมูลทางด้านยา จ านวน 2 รายการ (14 เล่ม)  และได้รับความ

ช่วยเหลือจากสถานประกอบการร้านขายยาบ้านรักษ์ยา จังหวัดยะลา เป็นยาเม็ด ยาน้ าและยาใช้ภายนอก
จ านวน 8 รายการ (2.6-5) 

รายการหลักฐาน 

2.6-1 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.6-2   แบบส ารวจความสามารถในการรับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพที่ตอบรับให้ ผู้เรียน
สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ 

2.6-3 หนังสือเชิญครูพิเศษและวิทยากร 

2.6-4 รายชื่อผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล สมาคม สถานประกอบการ 

2.6-5 หนังสือสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากชมรมและสถานประกอบการ  
 

 

 



ประเด็นการประเมิน 
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1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกับบุคลากร ชุมชน สมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพ ยากรในการบริหารจัด
การศึกษา 

มี   ผ่าน 

๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของค วามร่วมมือ ๑ 
แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน 
(๑) จ านวนผู้เรียน 
(๒) จ านวนบุคคล หน่วยงานท่ีร่วมมือ 
(๓) สัดส่วนระหว่าง (๒) กับ (๑) 

 
 
 
 

๗๑ 
๒๕ 
1 : 

2.84 

  
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนใน
ทุกสาขาท่ีจัดการเรียนการสอน 

6 ครั้ง  ผ่าน 

๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยมีสัดส่วน ๑ ทุน
ต่อผู้เรียน ไม่เกิน 100 คน 
(๑) จ านวนผู้เรียน 
(๒) จ านวนทุนการศึกษา 
(๓) สัดส่วนระหว่าง (๒) กับ (๑) 

 
 
 

๗๑ 
2 

1 : 30 

  
 
 
 
 

ผ่าน 
๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณ ฑ์หรือสิ่ง
อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนไม่
น้อยกว่า ๕ รายการ 

8  ผ่าน 

 
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา 

  

2 สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึก ษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่ เกิน 

  



ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๔๐ คน 
3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 

สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร 
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

  

4 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

  

5 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลื อจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ 
หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายงาน 

  

 
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 
ได้รับความร่วมมือจาก บุคคล ชมรม และสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินการผ่านทุกข้อ 
จุดด้อย 
- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการส อนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนา
รายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ค าอธิบาย 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ 

ประเด็นการประเมิน 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด  
การเรียนรู้รายวิชา และการบันทึกหลังการสอน 
  ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  
เพ่ือเป็นข้อมลูในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
  ๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
      (1) การระบุปัญหา 
      (๒) การระบุวัตถุประสงค์ 
      (3) วิธีการด าเนินการ 
      (4) การเก็บข้อมูล 
      (5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 

  การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ คือ 
1. มีการจัด ให้ครูที่ รับผิดชอบในรายวิชาที่สอน  จัดท า แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครูผู้สอนมีการบันทึกการสอนในแบบบันทึกหลังการสอน 
3.  มีการตรวจสอบการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชา 



4. จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหน้าภาควิชาหรือครทูี่มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

5. ครผูู้รับผิดชอบรายวิชามีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
   
ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินการดังนี้ คือ 

1. หลักสูตร ปวส . มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา (3.1-1) 

2. มีการบันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา (3.1-2) 
3. มีผลการตรวจสอบการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชา (3.1-3) 
4. มีผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหน้าภาควิชาหรือครูที่มีประสบการณ์

ด้านการสอน  (3.1-4) 
5. มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง (3.1-5) 

 
รายการหลักฐาน 
 3.1-1   แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 3.1-2   บันทึกหลังการสอน 
 3.1-3   รายงานการตรวจสอบการวัดและประเมินผล 
 3.1-4   รายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3.1-5   เล่มวิจัยในชั้นเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 

ประเด็นการประเมิน 
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จ านวนคร ู 17 12 29 - 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุ ก
รายวิชาทีส่อน 
    (๑) จ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 

 

 

17 

 

 

 

12 

 

 

 

29 

 
 
 
 
 

ผ่าน 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียน
การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน 
    (๑) จ านวนครูที่จัดการเรี ยนการสอนตามแผนฯ และมีบันทึกหลัง
การสอน 

 

17 

 

12 

 

29 

 

ผ่าน 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการ
วัดผลและการ ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 
    (๑) จ านวนครูที่น าผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 

 

17 

 

 

12 

 

 

29 

 

 

ผ่าน 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 
    (๑) จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 

17 

 

12 

 

29 

 

ผ่าน 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา 
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัยอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุวัตถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาหรือวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   (๑) จ านวนครูที่แก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 

 

17 

 

 

 

12 

 

 

 

29 

 

 

 

ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

  

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และการบันทึกหลังการสอน 

  

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 

  

5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย 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 
................................................................................................................................................................................................. 
จุดด้อย 
................................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.................................................................................................................................................................................................  
 



ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน 

1.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

2.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ ๑ จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

5.  สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ คือ 

1.  มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ในการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของครู และจากการนิเทศงานที่แหล่งฝึก 

2.  ครผูู้สอนมีการด าเนินการพัฒนารายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้เรียน 
3.  ครผูู้สอนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอน ทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และก ากับดูแลให้

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
4.  ครผูู้สอนมีการตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ด าเนินการ

พัฒนาหรือปรับปรุงแล้ว 
5.  มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุกสาขางานที่

จัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน    วิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินการดังนี้ คือ 

1.  มีรายงานความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู 
และจากการนิเทศงานที่แหล่งฝึก (3.2-1) 

2.  มีการด าเนินการพัฒนารายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้เรียน (3.2-2) 
3.  มีสื่อการสอน ทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และก ากับดูแลให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  (3.2-3) 
4.  มีการตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ด าเนินการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงแล้ว (3.2-4) 
5.  มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุกรายวิชา  

(3.2-5) 



รายการหลักฐาน 

3.2-1  รายงานความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

3.2-2  รายงานผลการด าเนินการพัฒนารายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้เรียน 

3.2-3  ข้อมูลรายการสื่อการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  

3.2-4  รายงานผลการปรับปรุงรายวิชา 

3.2-5  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – ๔ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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จ านวนครู    - 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูล
ความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
   (๑) จ านวนครูที่ศึกษาส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิ ชา
หรือกลุ่มวิชา 

    
 

ผ่าน 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาตาม ข้อ ๑ จากเอกสารอ้างอิงที่เช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    (๑) จ านวนครูที่พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

    
 
 

ผ่าน 
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
    (๑) จ านวนครูที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแล
ให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์  

    
 
 

ผ่าน 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 
    (๑) จ านวนครูที่สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและน าผลไปปรับปรุงแก้ไข 

    
 
 

ผ่าน 
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการ ประเมิน ข้อ 
๑ – ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
    (๑ ) จ านวนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ไม่เกิน ๓ ปี 

    
 

ผ่าน 

 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

  

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ตาม ข้อ ๑ จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

  

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา 

  

5 สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ – 
๔ ไม่เกิน ๓ 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 
................................................................................................................................................................................................. 
จุดด้อย 
................................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
.................................................................................................................................................................................................  
 



ตัวบ่งช้ี  ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับสาขาท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์
จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 
 

การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ คือ 

1. จัดส่งผู้เรียนออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลชุมชน  และมีครูไปนิเทศ
ผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

2. หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรมจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนจ านวน 9 โครงการ ส่วนหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน จัดโครงการให้ผู้เรียนจ านวน 8 
โครงการ 

3. วิทยาลัยฯ จัดการสอบรวบยอด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 

4. วิทยาลัยฯ  มีการมอบเกียรติบัตรและ/หรือเงินรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก 
 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินการดังนี้ คือ 

1.  ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฝึกโดยการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลชุมชน และได้รับการนิเทศจากครูอย่างน้อย ๑ ครั้ง (3.3-1) 



2.  ผลจากการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของทั้งสองหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  (3.3-2) 

3.  มีผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบรวบยอดสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก ร้อยละ..... ของจ านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  (3.3-3) 

4.  ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด (3.3-4) 
 

รายการหลักฐาน 

 3.3-1   แผนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและแผนการนิเทศ 

 3.3-2   รายงานผลจากการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 3.3-3   รายงานผลการสอบรวบยอด 

 3.3-4   รายงานการได้รับได้รับรางวัล ประกา ศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกของ ผู้เรียนหลักสูตร ปวส . 

 

ตัวบ่งช้ี  ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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๑ . สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (๑) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (๒) จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
     (๓) ร้อยละของ (๒) เทียบกับ (๑) 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ไม่
ผ่าน 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึก ประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้อง กับสาขางานท่ี
เรียนโดยมีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
     (๑) จ านวนผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
     (๒) จ านวนผู้เรียนที่ได้ฝึกสอดคล้องกับสาขางานและได้รับการนิเทศ 

 
 
 

19 
19 

 
 
 

27 
27 

 
 
 

93 
93 

 
 
 
 

ผ่าน 
๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขาที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น

    
 



ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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กลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
     (๑) จ านวนผู้เรียนที่ท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
     (๒) จ านวนโครงการ 
     (๓) จ านวนผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
     (4) ร้อยละของ (๓)  เทียบกับ (๒) 

 
 
 
 
 

ผ่าน 
๔. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ก าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการ
ประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
     (๑) จ านานผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
       (๒ ) จ านวนผู้เรียน ที่ผ่า นเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์  
          จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก 
       (๓) ร้อยละของ  (๒) เทียบกับ  (๑) 

    
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (๑) จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     (๒) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 
     (๓) ร้อยละของ  (๒)  เทียบกับ  (๑) 

    
 
 
 
 

ผ่าน 
 

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

  

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนโดยมีครู
นิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

  

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตาม

  



ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

4 สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก าหนด 
โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมิน
ครัง้แรกไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

  

5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยก
ย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 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. ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฝึกโดยการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามที่โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลชุมชน และได้รับการนิเทศจากครูอย่างน้อย ๑ ครั้ง  

2.  ผลจากการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของทั้งสองหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด   

3.  มีผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบรวบยอดสมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   

4.  ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรยีนทั้งหมด  



 
จุดด้อย 
  วิทยาลัยฯ ไม่มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ ควรมีการศึกษา /ทบทวนเกี่ยวกับการ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๔  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแตล่ะคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ 
กิจกรรม 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
 

การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ คือ 

1. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

2. วิทยาลัยฯ  จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม  
และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 



3. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

4. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 

5. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
 
 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินการดังนี้ คือ 

1. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จ านวน ...... 
กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-1) 

2. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน ...... กิจกรรมและ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-2) 

3. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ จ านวน ...... กิจกรรมและ
ก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-3) 

4. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน ...... กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
(3.4-4) 

5. วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม จ านวน ...... กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม (3.4-5) 
 

รายการหลักฐาน 

3.4-1  รายงานกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

3.4-2  รายงานกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเขา้ร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

3.4-3  รายงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการและการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

3.4-4  รายงานกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 



3.4-5   รายงานกิจกรรมทีผู่้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ ปวส. 
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           จ านวนผู้เรียนทั้งหมด     
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม 
     (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน........................กิจกรรม 
     (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

    

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
     (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน....................กิจกรรม 
     (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

    

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านก ารกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
    (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน.....................กิจกรรม 
    (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

    

๔. สถานศึกษาส่งเสริม ส นับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับ
ดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
    (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน.....................กิจกรรม 
    (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

    

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
    (๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมจ านวน.....................กิจกรรม 
    (๒) จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

    

 

 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

  

2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

  

3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

  

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

  

5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ 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 
............................................................................................................................................................................................ 
จุดด้อย 
............................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ประเด็นการประเมิน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. สถานศกึษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการดังนี้ คือ 

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3. วิทยาลัยฯ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. วิทยาลัยฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
5. วิทยาลัยฯจัดให้มีการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจากสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 

16 สิงหาคม 2561 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินการดังนี้ คือ 

1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
(4.1-1) (4.1-2) 

2. มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (4.1.3) 
3. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา (4.1-4) 
4. มีรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  (4.1-5) 
5. มีการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจากสถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

(4.1-6) 
 



รายการหลักฐาน 

4.1-1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1-2   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4.1.3   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1-4  รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.1-5  รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

4.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจากสถาบันพระบรมราชชนก  

 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 

ประเด็นการประเมิน การด าเนินการ 
(มี/ไม่มี) 

ผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

  

2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

๔. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

  

๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก 

  

 

 

 



ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน  

ที ่ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

  

2 สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

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

จุดด้อย 
............................................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................ 

 


