แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไปเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้น
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน
โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของ
สถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

1. หลักฐานจากการทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ
ปวช.และระดับปวส.ในแต่ละชั้นปีจาแนกจาม
ประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด
1.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด (ไม่
รวมพักการเรียน)
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน
ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามชั้นปี
ประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ฐานเกี
สถานศึ
 กษามี
 ก าร   1. หลั ก
 ่ยวกั
 บการก
  าหนดกลุ
   ่มตั วอย่
 า ง การ
                     
ประเมินความพึงพอใจที่มสร้
ี างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบ
ต่อคุณภาพของผู้เรีย3น ประเมินค่า(Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บเก็บ
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะข้อมูล
ที่พึงประสงค์ ด้าน
2.หลักฐานการส่งแบบสอบถามไปยังสถาน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านประกอบการ บุคคลในชุมชน หน่วยงานที่รับ
สมรรถนะวิชาชีพโดย ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของสถาน
สถานประกอบการ
หน่วยงานควรไม่น้อยกว่าประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มี
5 แห่งและบุคคลในชุมชนต่อคุณภาพ ครบทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
ควรไม่น้อยกว่5าคน มี
4.ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลใน
การสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ ชุมชนที่มีส่วยเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
โดยใช้แบบประเมินมาตราครบทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
ส่วนประมาณค่Rati
า( ng
scale) 1-5 เพื่อเก็บเก็บ 5.ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มสถานประกอบการหน่วยงานและบุคคลในชุมชน
ตัวอย่างและครอบคลุม ที่มีต่อคุณภาพ ครบทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
คุณภาพของผู้เรียนทั3้ง
ด้าน มีการเก็บข้อมูลจาก6. มีการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและ
กลุ่มตัวอย่างและนา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้ง 3 กิจกรรม คือ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล -ด้านประชาธิปไตย
-ด้านความมีวินัยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์
อย่างถูกต้อง
อดทนเสียสละ

กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

สถานศึ
 กษามี
 ก าร   จิตสาธารณะ
  ความประหยั
    ด และการน้
   อ มน าหลั
 ก                        
ประเมินความพึงพอใจที่มปรั
ี ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ต่อคุณภาพของผู้เรีย3น ชีวิตประจาวัน
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ-ด้านความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์(ค่านิยมความ
เป็นไทย อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม)
ที่พึงประสงค์ ด้าน
* ทั้ง 3 ด้าน จะต้องมี
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้าน1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัด
สมรรถนะวิชาชีพโดย กิจกรรม
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก 2. การประชุมวางแผนในการดาเนินการครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาที่
สถานประกอบการ
หน่วยงานควรไม่น้อยกว่าเกี่ยวข้อง
5 แห่งและบุคคลในชุมชน3. มีรายงานการประชุมการดาเนินการร่วมกัน
ควรไม่น้อยกว่5าคน มี 4. มีการดาเนินโครงการตามที่ได้วางแผน ครบทั้ง
3 ด้าน โดยมีรายงานผล ครบ PDCA
การสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย
โดยใช้แบบประเมินมาตรา-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
ส่วนประมาณค่Rati
า( ng -มีการประชุมโครงการ
scale) 1-5 เพื่อเก็บเก็บ -มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่ม-มีผลการดาเนินโครงการ
ตัวอย่างและครอบคลุม -มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
คุณภาพของผู้เรียนทั3้ง -มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
กลุ่มตัวอย่างและนา -รูปภาพประกอบการรายงาน
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล ให้ครบ PDCA
อย่างถูกต้อง
5.นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามการพัฒนา
3 ด้าทัน้ง
(กิจกรรม บังคับ )
-เกียรติบัตรการได้รับการยกย่องต่างๆ
-โล่รางวัลต่างๆ
-รายงานผลการได้รับรางวัล

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ร้อยละของผู

   ้เรี ยนที
 ่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดย
พิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

่งแต่
 1. มี คาสั
 งตั้ง คณะกรรมการจั
     ด ทาข้
 อ สอบ
                      
มาตรฐานวิชาชีพ
-มีรายงานการทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-มีการนาข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน ไปทดลองใช้( รายงานการใช้)
-มีการอนุมัติการใช้ข้อสอบ
-นาข้อสอบไปใช้ในการสอบนักศึกษาและนาผล
การสอบมาวิเคราะห์และรายงานผลต่อวิทยาลัย
ฯ
2.หลักฐานผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับ
ปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน เกี่ยวกับ
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร
-ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
-รายงานสถิติการเข้าสอบของนักศึกษา
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ใน
ระดับ ปวช.และปวส.จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ร้อยละของผู

   ้เรี ยนที
 ่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(VNET)ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
เทียบกับนักเรียนที่
ลงทะเบียนเข้าสอบ
โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของ
สถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1.หลั
  กฐานด้
 านผู ้เรียนในระดั
   บ  ปวช.
  3 จ าแนก
                      
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าสอบ (มีรายงาน
จานวนผู้เรียนต่อวิทยาลัยฯ)
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET)จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา(องค์กรมหาชน)(สทศ.)
-ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป เทียบ
กับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าสอบในระดับ ปวช.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
(รายงานผลต่อวิทยาลัยฯ)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ร้อยละของผู

   ้เรี ยนที
 ่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(VNET)ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เข้าสอบ โดยพิจารณา
จากภาพรวมของ
สถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1.หลั
  กฐานด้
 านผู ้เรียนในระดั
   บ  ปวช.
  3 จ าแนก
                      
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าสอบ (มีรายงาน
จานวนผู้เรียนต่อวิทยาลัยฯ)
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET)จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา(องค์กรมหาชน)(สทศ.)
-ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
สอบในระดับ ปวช.จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน
(รายงานผลต่อวิทยาลัยฯ)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ หน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ร้อยละของผู

   ้เรี ยนที
 ่
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
เทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบโดยพิจารณา
จากภาพรวมของ
สถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1.หลั
  กฐานด้
 านผู ้เรียนในระดั
   บ  ปวช.
  และ
 ปวส.
                      
ในแต่ละชั้นปี จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
-หลักฐานการดาเนินการให้สถาบันจากภายนอก
ดาเนินการจัดการสอบให้
-นาผลการสอบนั้นมาวิเคราะห์และรายงานผลต่อ
วิทยาลัยฯ (ทุกขั้นตอนต้องเป็นสถาบันที่ไปติดต่อ
ขอให้เป็นหน่วยงานที่มาทดสอบผู้เรียนให้เท่านั้น
ดาเนินการ) เช่น การออกข้อสอบให้ การควบคุม
การสอบ สรุปยอดของนักศึกษาเข้าสอบ
รายงานผลการดาเนินการ
2.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
รับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช.
และ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ร้อยละของผู

   ้เรี ยน 
สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
นั้นโดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของ
สถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. รายงานนั
  กศึก ษาแรกเข้
   า ณ  เดื อนมิ
 ถ ุนายน
                      
หรือข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
-แบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล
เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
2. รายงานการจบการศึกษาของนักศึกษาทั้งหมด
ตามแบบรายงานผล การเรียนของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
3. รายงานข้อมูลของผู้ไม่สาเร็จการศึกษาพร้อม
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
เช่นลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น
4. รายงานผล ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ร้อยละของผู

   ้สาเร็
 จ 
การศึกษาที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี เทียบกับ
ผู้สาเร็จการศึกษาโดย
พิจารณาจากภาพรม
ของสถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลผู ้สาเร็
 1. ข้อมู
จ การศึ
  กษาทั
  ้งหมดระดั
   บ ปวช.
                      
และ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา สามขาวิชา
สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา
2554
2. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทาใน
1 ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ พร้อม
ข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน
3. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สามขาวิชา สาขางานที่ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและ
สถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าศึกษา
(ทั้ง ข้อ 2 ,3,4 ต้องมีรายงานต่อวิทยาลัยฯ)
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
เทียบ กับผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ
จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
ประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ใน 3 ด้านคือด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่ม
สถานประกอบการ
หน่วยงานหรือกลุ่ม
สถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30
ของจานวนสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานสถานศึกษา
ผู้รับบริการ มีการ
สร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึง
พอใจ เก็บข้อมูล
ครอบคลุมคุณภาพทั้ง
3 ด้าน และนาผล
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ฐานเกี
 1. หลั ก
 ่ยวกั
 บการก
  าหนดกลุ
   ่มตั วอย่
 า ง  สร้ าง                        
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่Rati
า( ng scale) 1-5 เพื่อเก็บเก็บข้อมูการ
ล
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จ
การศึกษาเข้าทางานที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
-พร้อมมีหลักฐานการส่ง แบบประเมินให้สถาน
ประกอบการ
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่
รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพทั
3 ้ง
ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
สถานศึกษาและผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3
ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

1. สถานศึ

  กษามี ก าร 
สารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร
2. สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการ
ทดลองใช้หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการ
ประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการ
นาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
ตามข้อ(1) –(4)ไม่เกิน
3 ปี ไปใช้ อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของ
จานวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
ภายใน 3 ปีก่อนการ
ประเมินภายนอกต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อย 7 รายวิชา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลสาขางานที
 1. ข้อมู
   ่เปิ ดสอนในสถานศึ
     ก ษา                          
2. แบบสารวจความต้องการของสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร (มีหลักฐาน
กาส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ)
3. นาแบบสอบถามที่ได้จากสถานประกอบการมา
วิเคราะห์ผล แล้วรายงานผลต่อวิทยาลัย
4. ประชุมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน แล้วมีรายงานการประชุม
5. หลักฐานการนาหลักสูตรที่ได้ไปทดลองใช้เพื่อ
ประเมินหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา มีรายงาน
การทดลองใช้
6. หลักฐานที่สาขางานทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
7. รายงานร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทียบ กับสาขา
งานที่เปิดสอนในสถานศึกษา

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการให้ครู
จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเทคนิค
วิธีการสอนที่
หลากหลายที่มุ่ง
สมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู ผ
ู้สอนทั
 1. ข้อมู
 ้งหมดในสถานศึ
     ก ษา                           
2. หลักฐานคาสั่งหมอบหมายวิชาสอนหรือ
ตารางสอน
3. รายงานสรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนการ
สอนของครู แต่ละคน ทุก รายวิชาที่สอน (กรณี
ครูบันทึกข้อความใช้แผนการสอนเดิม ให้มีการ
เขียนในบันทึกว่าได้ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างไรในหน่วยการเรียนใด)
4. ร้อยละของครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนกับครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา
-สรุปรายงานจานวนครูที่จัดทาแผนการสอนด้วย
เทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการให้ครู
จัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
เทคนิคที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์
และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการให้ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ให้มีการ
นิเทศการจัดการเรียน
การสอนและให้ครู
บันทึกหลังสอน ให้ครู
นาผลจากการสอน
ด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย และผล
การนิเทศการสอนไป
จัดทาวิจัยและนา
ผลการวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการ
สอน

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. รายงานข้
  อมูล รายวิ
  ชาทั ้งหมดที
   ่สถานศึ
  ก ษา                         
จัดการเรียนการสอน
2. คาสั่งหมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน
4. รายงานการนิเทศการสอนที่มีเรื่องการใช้สื่อ
การสอน ใช้เทคนิคกาสอนที่หลายหลาย มุ่ง
สมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. รายงานการส่งบันทึกหลังสอนของครูทุกคน
6. รายงาน การส่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า1
รายวิชาที่ทาการสอนทั้งหมด( 1 เรื่อง ต่อ 1 ปี )
7. หลักฐานการนาผลการวิจัยของครูไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 1 เรื่อง
ต่อ 1 ปี

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการให้ครูทุก
คนกาหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
วัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน
มีการวัดผล
ประเมินผลตามแผน
การจัดการเรียนการ
เรียนรู้ใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่
หลากหลายและ
เหมาะสม ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดผล
และประเมินผลและ
นาผลการวัด
ประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชา
ที่สอน

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู ผ
ู้สอนทั
 1. ข้อมู
 ้งหมดในสถานศึ
     ก ษา                           
2. คาสั่งมอบหมายวิชาที่สอนหรือตารางสอน
3. รายงาน การกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน ครูทุกคน ทุกรายวิชาที่สอน
4. การวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชา
5. วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชา
6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
เช่น การให้ร่วมการตั้งเกณฑ์การวัดผลชิ้นงาน
เกณฑ์การให้จิตพิสัย
7. การนาผลการวัดและประเมินผลไปใช้พัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจของครูทุกคน ในทุกรายวิชา
เช่น การปรับปรุงการสอนตามบันทึกหลังสอน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

1. สถานศึ

  กษามี ก าร   1. รายงานข้
  อมูล สถานประกอบการ
      หน่
  วยงานที
  ่                        
ผ่านการคัดเลือกและทาความร่วมมือในการส่ง
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร (ร่วมทา MOU )
และทาความร่วมมือใน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 2. รายงานการนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกงาน
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา (รายงานครบ PDCA)
งาน
2. สถานศึกษามีการ 3. มีคู่มือการฝึกงานให้กับนักศึกษาฝึกงานทุกคน
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน
4. รายงานผลการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถาน
การฝึกงานพร้อมมี
ประกอบการ
คู่มือการฝึกงาน
3. สถานศึกษามีการ
5. ครูผู้สอนทารายงานการเข้านิเทศนักศึกษา
นิเทศฝึกงานของ
ฝึกงาน งานทวิฯทาหน้าที่รวบรวมแล้วรายงาน
ผู้เรียนในสถาน
ผลการเข้านิเทศ สรุปเป็นจานวนครั้ง จานวน
ประกอบการ
ครูที่เข้านิเทศ
หน่วยงาน
4. สถานศึกษามีการ
วัดผลการฝึกงานของ 6. การวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ผู้เรียนร่วมกับสถาน ประกอบการ หน่วยงาน
ประกอบการ
7. เสนอโครงการสัมมนาการฝึกงาน
หน่วยงาน
5. สถานศึกษามีการ
สัมมานาการฝึกงาน 8. การเชิญสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่
ของผู้เรียนเพื่อนาผล เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
ไปปรับปรุงโดยเชิญ
9. รายงานผล โครงการสัมมนาการฝึกงาน ( ครบ
สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง PDCA )
เข้าร่วมการสัมมนา
10. ครูผู้สอนส่งรูปเล่มสีชมพู่กับงานประกัน
คุณภาพฯ

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

่งแต่
1. สถานศึ

 กษามี
     1. มี คาสั
 งตั้ง คณะกรรมการสถานศึ
       ก ษาหรื
 อ                     
คณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัย
2. มีระเบียบการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่
2. มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษากาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือวิทยาลัยอย่างน้อย
3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
ภาคเรียนละ1 ครั้ง
3. สถานศึกษาดาเนินการ วิทยาลัยในเรื่องร่วมกาหนดวิสัยท้ศน์ พันธกิจ
นโยบาย
ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย -มีบันทึกเชิญประชุม
ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ -มีรายงานการประชุม
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
4. มีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
เกี่ยวข้อง
4. สถานศึกษาดาเนินการ -การเข้าร่วมประชุม
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก -การเข้าร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตร แผน
ประเมินความพึงพอใจของประจาปี
คณะกรรมการสถานศึกษา-มีการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา
5. สถานศึกษาดาเนินการ 5. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ภายนอกประเมินความพึงพอใจของ
ประเมินคุณภาพการ คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
6. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษาจั ดทา 
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา
ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
และมีการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่สอดคล้อง
กับแผนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษามีการ
ดาเนินตามแผน มี
การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน
และเสนอแนะ
ปรับปรุง พร้อมทั้ง
จัดทารายงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. สถานศึ
 กษาจั
 ดทาแผนพั
  ฒ นาการจั
   ดการศึ
  ก ษา                        
-มีการประชุมการจัดทาแผนฯ
-มีรายงานการประชุมโดย การมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปี (ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
-รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
-แบบประเมินความพึงพอใจของประชามคมในสถานศึกษา
ในเรื่องการพัฒนาตามหลักปรัชญา วิสัยทัศฯ พันธกิจ
และจุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษา
-รายงานผลการประเมิน
5.นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามปรัชญา
-เกียรติบัตรการได้รับการยกย่องต่างๆ

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
พัฒนาสถานศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ที่
ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. มี การส
ารวจความคิ
     ดเห็ น ในการจั
  ด ทา อั ต                          
ลักษณ์ของสถานศึกษา
-มีรายงานผลการดาเนินการ
2. มีการนาความคิดเห็นเข้าเป็นวาระในที่ประชุม
การจัดทาอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
-มีรายงานการประชุม
3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา อัต
ลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
-มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
รายงานการประชุม
4. หลักฐานการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. รายงานผลการดาเนินโครงการที่สนับสนุนและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
-สรุปรายงานจานวนโครงการทั้งหมดที่สอดคล้อง
และที่มีรายงานผลการดาเนินงานต่อสะพาน
ศึกษา
6. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ผู้บ

ริหารสถานศึ
   กษามี
 
การบริหารงานตาม
นโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด
โดยใช้ภาวะผู้นาและ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องและการ
ประเมินผลการ
บริหารงานและภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดย
คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating
scale ) 1-5

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. มี การประชุ
 มครู
 บุค ลากรทางการศึ
     กษาอย่
  า ง                         
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
-รายงานการประชุม
2. มีการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
-มีรายงานการประชุม
3. หลักฐานการนาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
-มีรายงานผลการดาเนินการ
4. การประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
-มีแบบประเมิน
-มีสรุป รายงานผล

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

สถานศึ

 กษามี ระบบ
    1. มี ระบบฐานข้
  อมูลสารสนเทศอย่
     างน้
 อ ย 9                          
ประเภท ครบละมีระบบสารองข้อมูลและป้องกัน
ข้อมูลสารสนเทศมี
-มีรายงานผลการดาเนินการ
ระบบสารองข้อมูล
เพื่อป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล โดยมี 2. มีการรายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน9 ประเภท สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
3.ครู บุคลากร นักเรียนเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์
สถานศึกษา ข้อมูล
-รายงานสถิติจานวนเข้าใช้ของนักศึกษา ครู
นักเรียน ข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูล บุคลากร(ห้องเนตฯ)
อาคารสถานที่ ข้อมูล -รายงานการนาข้อมูลข่าวสารเข้าเว็บไซด์
งบประมาณและการเงิน สถานศึกษา (รายงานเป็นรายภาคเรียน)
-มีรายงานผลการจัดลาดับความสาคัญและความ
ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ปลอดภัยในการใช้งานและผู้ใช้ทุกระดับมีความ
ข้อมูลครุภัณฑ์ และ เข้าใจ
-มีการรายงานผลการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการ
ข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัดข้อมูลสามารถ บริหารจัดการและตัดสินใจจนเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบและเป็น
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ปัจจุบัน มีการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยครูและบุคลากร
ดาเนินการให้ครู
รียน ประโยชน์
บุคลากรนักเรียนเข้า ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เในการใช้
ถึงเพื่อใช้ประโยชน์มี -มีรายงานผลการประเมิน (ภาคเรียน แยกเป็น
การประเมินความพึง งานศูนย์ข้อมูล และห้องบริการอินเทอร์เน็ต )
พอใจในการบริหาร
จัดการระบบฐาน
ข้อมูลโดยครู
บุคลากรทุกฝ่ายและ
ผู้เรียน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
วิเคราะห์และจัดทา
แผนงานโครงการ
บริหารความเสี่ยงที่
สาคัญอย่างน้อย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้าน
สิ่งเสพติด ด้านสังคม
ด้านการพนัน และ
การมั่วสม โดยมีส่วน
ร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน
และผู้ปกครอง มีการ
ดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการ มี
การประเมินผลและ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและมีผลทา
ให้ความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ลดลง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

่งแต่
 1. มี คาสั
 งตั้ง คณะกรรมการบริ
      หารความเสี
    ่ยง                        
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีการกาหนดความเสี่ยงของสถานศึกษา แล้ว
นามาเรียงลาดับความเสี่ยง การจัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
-มีการรายงานการประชุม
3. มีแผนการบริหารความเสี่ยง
4. มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง
5. มีการดาเนินโครงการบริหารความเสี่ยงตามที่
สถานศึกษากาหนด
5.1 รายงานผลโครงการ ครอบคลุม ทั้ง 5 ความ
เสี่ยงประกอบด้วย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA
6. หลักฐานการนาผลการ

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ดาเนินการตามแผนไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลแสดงสถิติของฝ่ายปกครองฝนด้าน
การบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านที่มี
สถิติ เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ฝ่ายปกครองรายงานผลการดาเนินการ ทั้งด้าน
ด้านความปลอดภัย
ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่งเสพติด
ด้านสังคมปัญหาการท้องในวันเรียน
ด้านการพนันและการมั่วสุม

ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษาจั ดระบบ
 
ดูแลผู้เรียนโดยการ
ปฐมนิเทศผู้เรียน มี
การแต่งตั้งครูที่
ปรึกษา มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อดูแลผู้เรียน
ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียน มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญา
เลิศ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. มี โครงการปฐมนิ
   เทศนั
  กศึ กษาใหม่
                          
-รายงานโครงการประกอบด้วย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
ให้ครบ PDCA
2. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากลุ่มเรียน
3. รายงานสรุปผลการเข้าพบนักเรียนในที่ปรึกษา
ของครูที่ปรึกษา (งานที่ปรึกษาสรุปยอดรวม
ทั้งหมด เป็นภาคเรียนรายงานวิทยาลัยและให้
งานประกันไว้ 1 ชุด)
4.มีการจัดตั้งระบบเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน
- หลักฐานการจัดตั้ง
-มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบเครือข่าย
ผู้ปกครอง
-มีการประชุม และมีรายงานการประชุม

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษาจั
 ด ระบบ
 
ดูแลผู้เรียนโดยการ
ปฐมนิเทศผู้เรียน มี
การแต่งตั้งครูที่
ปรึกษา มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อดูแลผู้เรียน
ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียน มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียน
ปัญญาเลิศ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 5. แผนงานโครงการจั
     ด ระบบดู
  แลผู ้เรี ยน                           
-มีการเสนอแผนต่อสถานศึกษา(ถ่าย
เอกสารรายงานเก็บที่งานประกันฯ 1 ชุด)
6. หลักฐานการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
(งานแนะแนวสรุปยอดการสนับสนุนทุน ทุกภาค
เรียนเสนอต่อสถานศึกษา ถ่ายเอกสารรายงาน
เก็บที่งานประกันฯ 1 ชุด )
7. หลักฐานการดาเนินโครงการดูแลผู้เรียนกลุ่ม
เสี่ยง
-ครอบคลุม ทั้ง 5 ความเสี่ยงประกอบด้วย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยา
บริหาร

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. มี การประชุ
 มจั ดท าแผนโครงการในการพั
        ฒ นา                        
และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาในการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริหาร
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้เรียน
ผู้ปกครองนักเรียน
-มีการสารวจความต้องการในการพัฒนา
-มีรายสรุปงานผลการสารวจ
-มีรายงานการประชุม
-มีแผนโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
2. มีการนาแผนการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาไป
ดาเนินการ
-มีโครงการในแต่ละภาคเรียน
-มีรายงานผลโครงการประกอบด้วย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale )
1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยา
บริหาร

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ล เกี
 3. รางวั
 
 ยรติ บัตร เกี่ย วกั บการจั
  ด การทาง
                       
สิ่งแวดล้อม ที่ได้จากชุมชน หรือ
คาชมเชยจากบุคลภายนอก ทั้งชุมชน จังหวัด
ภูมิภาค
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยาบริหาร โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา และผู้เรียน แยกเป็นแผนกวิชา
ในเรื่องดังนี้
-ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน (เป็นแต่ละ
แผนกวิชา)
-อาคารสถานที่
-วิทยาบริการ
รายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
-รายงานผลการดาเนินการในเรื่องการปรับปรุง
การดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้อง ปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยาบริหาร

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
จัดหา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา มีการ
ประเมินความพึง
พอใจของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและ
ผู้เรียน มีการนาผล
การประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงการ
บริหารจัดการ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. มี แผนงานโครงการจั
     ดหา
  การใช้
  วัส ดุ  อุปกรณ์
                     
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผน
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดหา
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ จัดทาใน
รูปแบบวิจัย 5 บท
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ
-รายงานผลการนาไปใช้

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดหาทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
มีโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ส่งเสริม
สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลจ านวนครู
 1. ข้อมู
  และบุ
 คลากรทางการศึ
     ก ษาแต่
                     
ละภาคเรียน
2. มีการประชุมการทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ระยะสั้นหรือระยะยาว
-รายงานการประชุม
-มีแผนการพัฒนาบุคลากรระยะสั้นหรือระยะยาว
3. มีการจัดอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพไม่น้องกว่าร้อยละ 75
ประกอบด้วย
-โครงการจัดอบรม
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งาน
ประกัน อย่างละ 1 ชุด)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ
 กษา   
ดาเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดหาทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
มีโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ส่งเสริม
สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู และบุ คลากรทางการศึ
 4. ข้อมู
     กษาที
  ่ได้ รับ                         
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5
-สรุปรายงานผลการจัดทุนการวิจัยต่อวิทยาลัย
-สรุปรายงานผลการส่งวิจัยของครูที่ได้รับทุน
พร้อมรูปเล่ม
5. โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
-ข้อมูลครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน
-จัดประชุมแลกเปลี่ยน มีรายงานการประชุม (ให้
แต่ละแผนกวิชาจัดทา)
-รายงานโครงการ
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งาน
ประกัน อย่างละ 1 ชุด)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ
 กษา   
ดาเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดหาทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
มีโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ส่งเสริม
สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 6. สถานศึ
 กษาให้
  ครูและบุ
  คลากรทางการศึ
      กษา                         
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75
-รายงานสรุปจานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สวัสดิการบ้านพัก หลักฐานบันทึกการขอ
อนุญาต
-หลักฐานส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก เรียนต่อ
สายวิชาชีพครู งานบุคลากรรวบรวมสรุปรายงาน
ต่อสถานศึกษา
7. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเกียรติคุณยกย่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
-สรุปรายงานจานวนครูและบุคลากรที่ได้รับ
เกียรติคุณยกย่อง
ในแต่ละปีการศึกษา รายงานต่อวิทยาลัย
(รายงานสรุปเก็บไว้ที่งานประกันคุณภาพ 1 ชุด)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
บริหารการเงินและ
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของ
สถานศึกษา ในด้าน
วัสดุฝึก อุปกรณ์และ
สื่อสาหรับการจัดการ
เรียนการสอน การ
บริการวิชาการ
วิชาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจักทาและ
ดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง
โครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยดาเนินตาม
โครงการกิจกรรมด้าน
ปลูกจิตสานึก
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพล
โลก

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. สถานศึ
 กษามี
  รายงานรายจ่
    าย  ค่า วัสดุ                           
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ วิชาชีพ
-หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
-รายจ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
จัดการเรียนการสอน
2. รายได้หรือมูลค่าของผลผลิตผลงานการใช้วัสดุ
ฝึกในการจัดการเรียนการสอน
-แผนกวิชารายงานสรุปมูลค่าของผลผลิตที่เกิด
จากการเรียนการสอนของนักเรียน ต่อวิทยาลัย
(งานแผนงานเป็นผู้ดูแลและให้รายงาน)
3. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวดจัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
-รายงานหลักฐานการจ่าย
-รายงานโครงการ
4. หลักฐานรายจ่ายในการดาเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
-รายงานหลักฐานการจ่าย

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
ระดมทรัพยากรใน
การจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครือข่าย ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครูภัณฑ์
ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. แผนงานโครงการระดมทรั
        พยากรในการ
                         
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา (แยก
เป็นปีการศึกษา)
-รายงานข้อมูลการเปิดสอนโดยงานหลักสูตรฯ
เป็นผู้รายงาน
3.หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในหรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน ใน
แต่ละสาขา
-แผนกวิชาดาเนินเป็นโครงการแผนก ทุกๆภาค
เรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผล
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งานประกัน อย่าง
ละ1 ชุด)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ
 กษามี ก าร  
ระดมทรัพยากรใน
การจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครือข่าย ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครูภัณฑ์
ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลสถานประกอบการทั
 4. ข้อมู
       ้งในและหรื
    อ                          
ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา(ไม่
น้อยกว่า 20 แห่ง)
-รายงานการทา MOU ของแผนก
5. มีรายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ครูภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
อาชีวศึกษา

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
บริหารจัดการการ
บริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและ
ผู้เรียนทุสาขางาน
และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู แ
ละบุ คลากรทุ
 1. ข้อมู
  ก ฝ่ายในสถานศึ
    ก ษา                         
-รายงานเป็นรายภาคเรียน
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
การจัดทาแผน ประกอบด้วย
-การประชุม จัดทาแผนงานโครงการ กิจกรรม
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
-รายงานการประชุม
5.สารวจความต้องการของชุมชนและรายงานผล
6. โครงการกิจกรรม การบริการวิชาการวิชาชีพ ของแต่ละ
สาขางาน
-รายงานผล
7. ข้อมูล การเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ของครู และบุ
คลาการทุกฝ่ายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
-โครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-หนังสือขออนุญาตการออกให้บริการ
-หนังสือขอความอนุเคราะห์
-ใบลงเวลาการเข้าร่วม ของครูและนักเรียนในแต่
ละสาขางาน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ
 กษามี ก าร  
บริหารจัดการการ
บริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและ
ผู้เรียนทุสาขางาน
และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 -รายงานผลการด
     าเนิ
 น โครงการ
                            
-รูปภาพประกอบ
-สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา
-รายงาน รายชื่อชุมชนหน่วยงานและ
สถานศึกษาที่รับบริหาร
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
- รายงานผลการประเมิน ของแต่ละสาขางาน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนระดับ ปวช.3
ปวส.2 จัดทา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ตามรายวิชา
โครงการ และอื่นๆ
และจัดให้มีการ
ประกวด และ
แสดงผลงานเผยแพร่
ผลงาน รวมทั้งการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมเข้าร่วมแสดง
และแข่งขันและได้รับ
รางวัลหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัดภาค
และชาติ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลผู ้เรียน  ระดั บ ปวช.
 1. ข้อมู
  3  และปวส.
   2                          
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การ
ประกวด จัดแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์
-รายงานผลโครงการจัดประกวดผลงานวิชา
โครงการโครงงาน
-สรุปรายงานจานวนโครงงานที่ได้รับรางวัลจาก
ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
(งานวิจัยรวบรวมสรุปผลงานต่อสถานศึกษา)
3. สรุปรายงานจานวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ในแต่ละปีการศึกษา
4. รายงานผลงานนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล ระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ
-มีรายงานสรุปจานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ในชุมชน สถานศึกษา
-มีรายงานสรุปจานวนผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย และจัดให้มี
การประกวด จัด
แสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมทั้งการนา
ผลงาน ไปใช้
ประโยชน์ใน
สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วม
แสดง แข่งขัน และ
ได้รับรางวัลหรือ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู ท
ั้งหมดในสถานศึ
 1. ข้อมู
     กษา
                          
2. มีการจัดประกวด จัดแสดงผลนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
-โครงการจัดแสดงผลงานครู
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งานประกัน อย่าง
ละ1 ชุด)
3. สรุปรายงานผลงานครูที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สรุปรายงานผล ผลงานครูที่ได้รับการเผยแพร่
5. สรุปรายงานผล ผลงานครูที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม มี
การประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ โดย
ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายและนักเรียน เพื่อ
นาผลไปปรับปรุง การ
บริหารจัดการ และมี
การประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู แ
ละบุ คลากรทุ
 1. ข้อมู
  ก ฝ่ายในสถานศึ
    ก ษา                         
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
3. มีการดาเนินโครงการ
3.1 โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
3.2 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
3.3 โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.4 โครงการทะนุบารุงศาสนา
3.5 โครงการศิลปะ และวัฒนธรรม
ทุกโครงการประกอบด้วย
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งาน
ประกัน อย่างละ 1 ชุด)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ
 กษา   
ดาเนินการให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม มี
การประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ โดย
ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายและนักเรียน เพื่อ
นาผลไปปรับปรุง การ
บริหารจัดการ และมี
การประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ฐานประเมิ
 4. หลั ก
   นความพึ
  ง พอใจของผู
    ้ที่                           
เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา
ชุด)
5. หลักฐานประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาการปลูกฝังจิตสานึกการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการหึครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน
และนักเรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี
การประเมินผลการ
ดาเนินโครงการโดย
ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายและผู้เรียนเพื่อ
นาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการและมี
การประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู แ
ละบุ คลากรทุ
 1. ข้อมู
  ก ฝ่ายในสถานศึ
    ก ษา                         
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
3.โครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ครู บุคลกรทุกฝ่ายและ
นักเรียนทุกคนเข้าร่วม )
ทุกโครงการประกอบด้วย
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ มีจานวนยอดครู
บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5 โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งานประกัน อย่าง
ละ1 ชุด)
4. มีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษา   
ดาเนินการให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ มีการ
ประเมินผล การ
ดาเนินงานตาม
โครงการกิจกรรม
โดยครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายและผู้เรียน
เพื่อนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในด้าน
การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ลครู แ
ละบุ คลากรทุ
 1. ข้อมู
  ก ฝ่ายในสถานศึ
    ก ษา                         
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
3.โครงการ กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ (ครู บุ
คลกรทุกฝ่ายและนักเรียนทุกคนเข้าร่วม )
ทุกโครงการประกอบด้วย
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ มีจานวนยอดครู
บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5 โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งานประกัน อย่าง
ละ1 ชุด)
4. มีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อด้านกีฬาและ
นันทนาการ
-มีรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก ารให้
 
ความรู้และสร้างความ
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ มี
การวางแผนโครงการ
ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและ
ผู้เรียนดาเนินตาม
แผนงาน มีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินการโดยครูครู
และ บุคลากรทุกฝ่าย
และผู้เรียนเพื่อนาไป
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการมีและมีการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

ฐานการให้
 1. หลั ก
   ความรู
  ้และสร้
  างความเข้
    าใจ                         
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน
-รายงานการแจกแผ่นพับ
-โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
มีรายงานครบ PDCA ประกอบด้วย
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ มีจานวนยอดครู
บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5 โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้งานประกัน อย่าง
ละ1 ชุด)

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ
 กษามี ก ารให้
 
ความรู้และสร้างความ
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ มี
การวางแผนโครงการ
ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและ
ผู้เรียนดาเนินตาม
แผนงาน มีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินการโดยครู
และ มีและมีการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 2. มี การจั
ด ทาแผนงานโครงการในการบริ
          ห าร                         
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-มีการจัดการประชุมทาแผนงานโครงการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-มีรายงานการประชุม
-มีแผนงานโครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. มีการดาเนินงานตามแผนงาน
-มีรายงานการดาเนินการตามโครงการ
4. มีการประเมินผลการแผนงานโครงการในการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
โดยครูบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนเพื่อนาไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
-รายงานผลการประเมิน
5. มีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกจิตสานึก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-มีรายงานการประเมินต่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษาจั ดให้ม ี 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดย
ดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. มีแ ผนการปฏิ
 บ ัติงานประกั
   นคุ ณ ภาพ                            
2.มีคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
3. มีหลักเกณฑ์แนวทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. มีเครื่องมือกากับและติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินการ
5. มีการประชุมร่วมกันกาหนดเป้าหมายกลยุทธ์
การประกันคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
-มีรายงานการประชุม
-มีรายการการเผยแพร่การทาความเข้าใจให้
สาธารณชนทราบ
6. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

9. หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ครูและบุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลใน
ส่วนงานต่างๆของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งรายงานผลให้สาธารณชน
รับทราบ
-แบบประเมินการทางานของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนงาน
ต่างๆ
-รายงานผลการประเมิน

ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

สถานศึ

 กษามี ก าร  
ดาเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 ส่วนที่ 1 การ
จัดการอาชีวศึกษา 7
มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้
และแสดงถึงคุณภาพ
ของการดาเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผล
การตัวสิ้นของตัวบ่งชี้
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดี
มาก

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

 1. ผลการตั
  ดสิน 34 ตัวบ่ งชี้                                
-มาตรฐานที1่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.9
-มาตรฐานที2่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.5
-มาตรฐานที3่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.12
-มาตรฐานที4่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
-มาตรฐานที5่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.2
-มาตรฐานที6่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4
-มาตรฐานที7่ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.2
2. รายงานการนาผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาการดาเนินการในปีถัดไป
-รายงานผลการดาเนินการ
3. ผลการประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
-รูปเล่มประเมินจากคณะกรรมการ
4.ผลการประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญคุณภาพสูงขึ้น
-รูปเล่มประเมินจากคณะกรรมการ
5.ผลการประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยบริหาร
การศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
-รูปเล่มประเมินจากคณะกรรมการ

แบบฟอร์มตรวจประเมิน งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
กิจกรรมที่ตอบสนองตัว
บ่งชี้/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

ผลการตรวจ
ประเมิน
มี

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติม

ผู้ตรวจประเมิน

ไม่มี

สถานศึ

 กษามี ก าร    6.ผลการประเมิ
    น ในภาพรวมของสถานศึ
        กษา
                      
-รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน
ดาเนินงานตาม
แต่ละปี
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 ส่วนที่ 1 การ
จัดการอาชีวศึกษา 7
มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้
และแสดงถึงคุณภาพ
ของการดาเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผล
การตัวสิ้นของตัวบ่งชี้
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดี
มาก

