
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาย้อนหลัง ๓ ปี 
สรุปผลการประเมินตนเองภายใน ย้อนหลงั 3 ปี  ปกีารศึกษา 2553 ,2554 และ 2555 

ตารางสรุปรวม  ค่าเฉลี่ย 2553 ค่าเฉลี่ย 2554 
มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 2553 ค่าเฉล่ีย 2554 ผลการเปรียบเทียบ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

 ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศึกษา
วิชาชีพ 

2.78 ดี 2.89 ดี เพ่ิม ดี 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

2.83 ดี 2.83 ดี คงที่ ดี 

มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.80 ดี 2.80 ดี คงที่ ดี 
มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 1.50 ปรับปรุง 2.00 พอใช้ เพ่ิม ดี 
มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย   2.33 พอใช้ 2.67 ดี เพ่ิม ดี 
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 2.67 ดี 2.67 ดี คงที่ ดี 

รวม 2.49 ด ี 2.64 ด ี เพิ่ม ด ี

เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 

ระดับการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี   ปรับปรุง   1.00-1.66 คะแนนเท่ากับ 1  
     พอใช้   1.67-2.33 คะแนนเท่ากับ 2 
     ดี    2.34-3.00 คะแนนเท่ากับ 3 
 

ตารางสรุปรวม  ค่าเฉลี่ย 2555 
 

มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย 2555 
คะแนน ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศกึษาด้านอาชีวศึกษา 4.00 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.83 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  4.00 ดี 
มาตรฐานที ่6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 ดีมาก 
รวม 4.62 ดีมาก 

 
  



ตารางแสดงรายละเอียดตามมาตรฐานและตวับ่งชี้ (2553-2554)  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมิน ผลการพฒันา 

2553 2554  
มาตรฐานที่ 1ผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศกึษาวิชาชพี    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนดตามช้ันปี 

78.59(3) 82.64(3) ค่าเฉล่ียเพิม่  
ระดับคงที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2  รอ้ยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

100.00(3) 100.00(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสาร ด้านการฟัง   การอ่านการเขียน  และการ
สนทนาทั้งภาษาไทย                                        
 และ ภาษาต่างประเทศ  

100.00(3) 100.00(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความรู้และ
เทคโนโลยีที่จําเป็น ในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

100.00(3) 100.00(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  รอ้ยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม 
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

87.59(3) 99.92(3) ค่าเฉล่ียเพิม่  
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  รอ้ยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

68.37(2) 61.17(2) ค่าเฉล่ียลดลง 
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  รอ้ยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

81.76(3) 100.00(3) ค่าเฉล่ียเพิม่  
ระดับคงที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8  รอ้ยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทําในสถานระกอบการ/  ประกอบอาชีอิสระและ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

69.93(3) 77.36(3) ค่าเฉล่ียเพิม่  
ระดับคงที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 9  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.51(2) 4.16(3) ค่าเฉล่ียเพิม่  
ระดับเพิ่ม 

รวม 2.78 2.89 ค่าเฉลี่ยเพิ่ม  
ระดบัคงที ่

 
  



มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมิน ผลการพฒันา 

2553 2554 
มาตรฐานที่ 2 หลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน    
ตัวบ่งช้ีที่ 10  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในการฝึกทักษะ
วิชาชีพมีการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการ
สอน 

100(3) 
 
 
 
 

 100(3) 
 
 
 
 

ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 12  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

25.88(3) 13.00(2) ค่าเฉล่ียลด 
ระดับลด 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 13  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

1:1(3) 1:1(3) ตรงตามเกณฑ์ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบการ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทย
บริการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 15  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดล้อม  สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษา 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 16  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา 
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

62.21(1) 15.18(1) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่ง ช้ีที่  17  จํานวนครั้ งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

28(3) 28(3) ตรงตามเกณฑ์ 

ตัวบ่ง ช้ีที่ 18  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับ  สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกติ 

20(3) 50(3) ตรงตามเกณฑ์ 

 
  



 
 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมิน ผลการพฒันา 

2553 2554 
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)    
ตัวบ่งช้ีที่ 19  จํานวนคน – ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 20  อัตราส่วนของผู้สอนประจําที่มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 21  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 1:20(3) 1:18(3) ตรงตามเกณฑ์ 
รวม 2.83 2.83 ค่าเฉลี่ยคงที ่

ระดบัคงที ่
มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
ตัวบ่งช้ีที่ 22  จํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

36(3) 36(3) ตรงตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 23  จํานวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติด
ให้กับผู้เรียน 

1ครั้ง/ปี 
ร้อยละ 88.12 

 (2) 

1ครั้ง/ปี  
ร้อยละ 86.39 

(2) 

ค่าเฉล่ียลดลง 
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 24  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้า 

11.12(3) 12.18(3) ค่าเฉล่ียเพ่ิม 
ระดับคงที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 25  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมทีส่่งเสริม
ด้านวิชาการคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมทีดี่งามในวิชาชีพ  
รวมทั้งด้าน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 26  จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
รวม 2.80 2.80 ค่าเฉล่ียคงที ่

ระดับคงที ่
  



มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมิน ผลการพฒันา 

2553 2554 
มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม    
ตัวบ่งช้ีที่ 27  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ี
ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

12(2) 16(3) ตรงตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 28  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริการวิชาชีพและท้องถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน ต่องบดําเนินการ 

.02(1) .03(1) ค่าเฉล่ียเพ่ิม 
ระดับคงที่ 

 
รวม 1.50 2.00 ค่าเฉล่ียเพ่ิม 

ระดับเพ่ิม 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมิน ผลการพฒันา 

2553 2554 
มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย      
ตัวบ่งช้ีที่ 29  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและ
โครงงานที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ / ห รื อ ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น  ท้ อ ง ถิ่ น  
และประเทศซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 

8(3) 8(3) ตรงตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 30  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้างพัฒนาและ
เผยแพร่นวัตกรรม  สิ่ งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานต่อ
งบประมาณทั้งหมด        

0.40(1) 0.61(2) ค่าเฉล่ียเพ่ิม 
ระดับเพ่ิม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 31  จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

7(3) 5(3) ตรงตามเกณฑ์ 

รวม 2.33 2.67 ค่าเฉลี่ยเพิ่ม 
ระดบัเพิม่ 

  



มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมิน ผลการพฒันา 

2553 2554 
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ    
ตัวบ่งช้ีที่ 32  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

8(3) 8(3) ตรงตาม
เกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 33  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

100(3) 100(3) ค่าเฉล่ียคงที ่
ระดับคงที่ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 34  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา 

ปฏบิตัิ ข้อ 1, 
2 และข้อ 5 
รวม 3 ข้อ 

(2) 

ปฏบิตัิ ข้อ 1, 
2 และข้อ 3 
รวม 3 ข้อ 

(2) 

มีการ
เปลี่ยนแปลง 
ระดับคงที่ 

 
รวม 2.67 2.67 ค่าเฉล่ียคงที ่

ระดับคงที่ 

 

 

 



ตารางแสดงรายละเอียดตามมาตรฐานและตัวบง่ช้ี (2555) 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศกึษาด้านอาชีวศกึษา จํานวน 9 ตัวบง่ชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 
2.00 ขึ้นไป 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคณุภาพของผู้เรียน 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

3 พอใช ้

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

2 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ 2 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 32  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ด ี

 
  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 5 ตัวบง่ชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  5 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 25  

คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรอืวิทยาลัย  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

5 ดีมาก 

  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  4 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ  4 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 58  
คะแนนเฉลี่ย 4.83 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชพี จํานวน 1 ตัวบง่ชี ้   
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 5  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 
จํานวน 2 ตัวบง่ชี ้ 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ ผู้เรียน  

4 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู  

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 4  
คะแนนเฉลี่ย 4 ดี 

 
 
 
 
 
  



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่6 ด้านการปลกูฝังจิตสาํนกึและเสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 20  
คะแนนเฉลี่ย 5 ดีมาก 

มาตรฐานที ่7 ด้านการประกันคณุภาพการศกึษา จํานวน 2 ตัวบง่ชี ้   
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน  5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

4 ดี 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 9  
คะแนนเฉลี่ย 4.5 ดีมาก 

 


