
    
    

 
 
 
 

 
 

คู่มือกํากับติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล 
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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คํานํา 
เอกสาร “คู่มือกํากับติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน” เล่มนี ้

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย ได้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษาประเภท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ บริหารธุรกิจและท่องเท่ียว ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชา
พณิชยการ การโรงแรมและการท่องเท่ียว และบริหารธุรกิจ มีท้ังหมด 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา รอบท่ี 3 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล เพ่ือนําไปเป็น
แนวทางในการจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป  

 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย 
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บทท่ี 1 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน    
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บทที่ 1 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักการ

ดําเนินงาน  เป็น 3 ส่วน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมี
การพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงานและธรรมชาติของหน่วยงาน
ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็น 2 รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบท่ี 1 ระบบประกันคุณภาพสําหรับสาขาวิชา ดําเนินการตาม 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี ้
รูปแบบท่ี 2 ระบบประกันคุณภาพสําหรับโรงเรียน ดําเนินการตาม 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี ้

1.1.1  การประเมินคุณภาพภายใน 
เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกัน

คุณภาพภายใน และภายนอกได้ โรงเรียนจึงทบทวนและปรับปรุงการประเมินคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประเมินระดับคุณภาพและผลลัพธ์การดําเนินงานท่ีตอบสนองความต้องการจากภายนอก 
ได้แก่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนได้
พิจารณาตามจุดเน้นของโรงเรียนพณิชยการเชียงราย คือ การผลิตนักเรียนนักศึกษาและคิดค้นนวัตกรรม 
การวิจัย สว่นประกอบสําคัญท่ีนํามาพิจารณามีดังนี ้

1. ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอาชีวศึกษารอบท่ีสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ 
สมศ. 

2. ตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. ผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อดัชนีท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพณิชย-
การเชียงราย 

5. ข้อเสนอแนะจากผู้เก่ียวข้องและหน่วยงานต่างๆ 
 
1.2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 

กิจกรรมดําเนินการ มีค   เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ 

1. หน่วยงานวางแผนดําเนินการ 
(P) 

            

2. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัว
บ่งชี ้(D) 

            

3. สาขาวิชาจัดทํา SARเตรียมการ
ประเมินและมีการแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดับโรงเรียน 

            

4. ประเมินระดับสาขาวิชา 1 (C) 
 
 

            
 

กิจกรรมดําเนินการ มีค   เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ 



    
    

5. คณะนําผล (4) มาจัดทํา SAR 
เตรียมการประเมินระดับโรงเรียน 
2 (C) และ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

            

6. โรงเรียนนําผล (5) มาจัดทํา
SAR เตรียมการประเมินคุณภาพ
จากภายนอก สมศ. 

            

7. โรงเรียนส่งรายงานประกัน
คุณภาพประจําปี (SAR) 

            

8. ประเมินระดับโรงเรียน จาก 
สมศ. (C) 

            

9. วางแผนปรับปรุงและ
ดําเนินการปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) และนําผลการ
ประเมินมาจัดทําสาขาลยุทธ์
ประจําปี เสนอตั้งงบประมาณ (P) 

            

 
1.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีโรงเรียนพณิชยการเชียงรายมีรูปแบบการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 
คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา/งาน   ระดับโรงเรียน 

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายสาขาวิชา/งาน 
2. ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณหน่วยงานละ 1 วัน โดยหน่วยงานระดับสาขาวิชา ดําเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน โรงเรียนพณิชยการเชียงราย ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน  

3. โรงเรียนพณิชยการเชียงราย เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ (ผู้อํานวยการโรงเรียน) จากภายในโรงเรียน และ
กรรมการประเมินฯ (ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ) หรือบุคคลท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินฯตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของ สมศ. หรือของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง หรือ ท่ีโรงเรียนเห็นชอบ  ประมาณ 3-5 คนโดยมี ผู้ประเมินจากต่างสาขาวิชา อย่างน้อย         
1 คน เพ่ือนําเสนอให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดทําคําสั่งแต่งตั้งต่อไป 

4. การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชากําหนดให้จัดส่งภายในวันท่ี 30  
มิถุนายนของทุกป ีหากสาขา/งานไม่สามารถจัดทํา SAR ฉบับสมบูรณ์ได้ทัน ขอให้สาขา/งานจัดส่งเฉพาะ
ข้อมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน (Common Data Set) ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก่อน เพ่ืองาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จัดทํารายงานประกัน
คุณภาพ ของโรงเรียน โดยต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและสอดคล้องตรงกันกับ SAR ของสาขาวิชา/งาน ส่วน 
SAR ฉบับสมบูรณ์ สามารถจัดส่งได้ภายหลังแต่ต้องส่งก่อนคณะกรรมการเข้าไปประเมินคุณภาพประจําปี
ของสาขาวิชา 



    
    

5. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละสาขาวิชา/งานแล้วเสร็จ 
ต้องจัดส่งรายงานผลการประเมินมายังงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในเวลา 1 เดือน 
 คณะกรรมการประเมินระดับ.............................. 

1. ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 – 7 คน  
2. เป็นผู้ประเมินจากภายนอกโรงเรียนท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสมศ. 

อย่างน้อย 1 คน และกรรมการผู้ประเมินจากภายในจากต้นสังกัด (สช.) หรือตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดระบบประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    
    

บทที ่2 
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

 
การกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนพณิชยการเชียงราย ให้
ความสําคัญกับการกําหนดตัวบ่งชี้ท่ีครอบคลุม 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ และเป็นไปตามมาตรฐานการการ
อาชีวศึกษา 7  มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  
(1-13)  มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  จํานวน 15  ตัวบ่งชี้                  (14 – 
28)  มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  (29 – 33)  มาตรฐานท่ี  4  การบริการ
วิชาชีพสู่สังคม  จํานวน  2  ตัวบ่งชี ้(34-35) มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย  จํานวน  4  ตัวบ่งชี้  
(36 – 39)  มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผู้นําและการจัดการ  จํานวน  3  ตัวบ่งชี้            (40 – 42)  และ
มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  2   ตัวบ่งชี้  (43 – 44)  

  
การกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดให้ประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 3 คะแนน สําหรับการ
ประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย หรือไม่บรรลุเป้าหมาย 
และมีพัฒนาการ หรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้นตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิตสําหรับเกณฑ์ประเมินแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เกณฑ์เชิงปริมาณ ได้แก่ จํานวน สัดส่วนร้อยละ 
และเกณฑ์เชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบข้อ (เป็นเกณฑ์ให้คะแนนโดยนับจํานวนข้อท่ีทําได้) และแบบระดับ 
(เป็นเกณฑ์ให้คะแนนการดําเนินงานเรียงลําดับแบบข้ันบันได) คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน สําหรับคณะวิชา โรงเรียนเกษตรศาสตร ์
 
การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งช้ี 
 

การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้มีความหมายของคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3 
คะแนน ซึ่งมีความหมายของการให้คะแนน ดังนี ้

- คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดบางส่วนและต่ํากว่ามาตรฐานท่ีควร
จะเป็น หรือผลการดําเนินงานต่ํากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น 

- คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในระดับท่ียอมรับได้และใกล้เคียงกับ
มาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานท่ีใกล้เคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด หรือมีผลการดําเนินงานท่ีได้มาตรฐาน 

ในกรณีท่ียังไม่มีการดําเนินการ หรือไม่มีผลการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การ
ประเมินคะแนน 1 ให้ถือว่าได้คะแนน 0 

 
 
 
 
 



    
    

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 

การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการกําหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปีท่ี
ประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนด หรือสูงกว่าเป้าหมาย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ท้ังนี ้การกําหนดเป้าหมายต้องมีหลักฐานรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการประจําหน่วยงานอ้างอิงด้วย โดยการกําหนดเป้าหมายไม่ควรกําหนดต่ํากว่าผล
การดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 
การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

การประเมินพัฒนาการ ไม่มีการกําหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปีท่ีประเมิน
เทียบกับผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยตัวบ่งชี้ท่ีมีพัฒนาการพิจารณาจากคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน 2 กรณี ดังนี้ 

1.  ผลการดําเนินงานในปีท่ีประเมินสูงกว่าผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา หรือ 
2.  ผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 และผลการดําเนินงานในปีท่ีประเมินก็อยู่

ในเกณฑ์ระดับ 3 เช่นเดียวกันในกรณีท่ีไม่มีผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไม่มี
การประเมินในตัวบ่งชี้ดังกล่าว จะถือว่ายังไม่มีพัฒนาการสําหรับการสรุปผลการประเมินองค์ประกอบ 
หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบคุณภาพ จะมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน เช่นเดียวกับเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
รายละเอียดการแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองค์ประกอบสรุปได้ดังนี ้

 
ตารางท่ี 2.1 การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองค์ประกอบ 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
1.50 การดําเนินงานของหน่วยงานยังไม่ได้คุณภาพ 
1.51 – 2.00 การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
2.01 – 2.50 การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพระดับดี 
2.51 – 3.00 การดําเนินงานของหน่วยงานได้คุณภาพระดับดมีาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
    

บทที ่3 
ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ข้อกําหนดท่ี 1.1 ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตามช้ันปี 

คําอธิบาย  

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป ี
เม่ือเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละชั้นป ี 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จ จาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นการปฏิบัติจริง จัดหลักสูตร 3 ช่องทางให้ สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน โครงการ
สอนซ่อมเสริม โครงการปรับพ้ืนฐานการเรียนของผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้นและต้อง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้เรียนท้ังหมดในแต่ละชั้นปี (ปวช. ปีท่ี 1 , 2 ,3 และ ปวส. ปีท่ี 1 , 2) ท่ีลงทะเบียน
เรียนในปีการศึกษานั้น  

2.จํานวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพแต่ละชั้นปีตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน  

3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพแต่ละหลักสูตรตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป ี
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตดัสิน 
ร้อยละของผู้เรียน ท้ังหมดท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
 

ด ี           มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้       ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
 

ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ตามช้ันป ี ประจําปกีารศึกษา ............................ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕53 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดตามชั้นปี คือ ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน  จําแนกตามชั้นปี  เม่ือเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละชั้นปี  โดยมีเกณฑ์ประเมิน
ดังนี ้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ประเภทวิชาสาขาวิชา 
สาขางาน / ช้ันปี / 

ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนในแต่ละระดับช้ันปีเปรียบเทียบกับจํานวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์ 

ปวช. 1 (1.50) ปวช. 2 (1.75) ปวช.3 (2.00) 

รว
มล

งเร
ียน

 

รว
มผ

่าน
เก

ณ
ฑ์ 

คิด
เป็

นร
้อย

ละ
 

ลง
เรีย

น 

ผ่า
น 

ร้อ
ยล

ะ 

ลง
เรีย

น 

ผ่า
น 

ร้อ
ยล

ะ 

ลง
เรีย

น 

ผ่า
น 

ร้อ
ยล

ะ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 
การบัญช ี             

การขาย             

คอมพิวเตอร ์             

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
สาขางานการท่องเท่ียว             

รวม ปวช.             
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
 

ประเภทวิชาสาขาวิชา 
สาขางาน / ช้ันปี / 

ระดับช้ัน 

จํานวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนในแต่ละระดับช้ันปีเปรียบเทียบกับจํานวนผู้เรียนท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ 

ปวส. 1 (1.75) ปวส. 2 (2.00) 

รว
มล

งเร
ียน

 

รว
มผ

่าน
เก

ณ
ฑ์ 

คิด
เป็

นร
้อย

ละ
 

ลง
เรีย

น 

ผ่า
น 

ร้อ
ยล

ะ 

ลง
เรีย

น 

ผ่า
น 

ร้อ
ยล

ะ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาพณิชยการ 
การบัญช ี          

การตลาด          

คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ          

รวม ปวส.          

รวม ปวช.และ ปวส.    

                                                                               
ลงชื่อ............................................... 
     (............................................) 

ฝ่ายทะเบียน วัดผล 
 
หมายเหต ุ   ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  ดังนี ้

1. ระดับ ปวช. สาขาวิชา...  ปวช. 1  = 1.50 ,  ปวช. 2   = 1.75  ,  ปวช. 3 = 2.00 2. 
ระดับ ปวส. สาขาวิชา.... ปวส. 1  = 1.75 ,  ปวส. 2   = 2.00 

3. แต่ละระดับท้ังหมดรวม ≥  ร้อยละ 75 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู ้

คําอธิบาย  

ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์วิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอน
แบบเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเม่ือเทียบกับผู้ยื่นคําร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในแต่
ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น จัด
สาขาการเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม จัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
วิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้ เรียนท่ียื่นคําร้องขอเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2. จํานวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินการเทียบโอนความรู้ หรือประสบการณ์
วิชาชีพในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเม่ือเทียบกับจํานวนผู้ยื่นคํา
ร้อง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียน ท้ังหมดท่ีมีผลสัมฤทธิ์เทียบกับผู้ยื่นคําร้อง ด ี           มากกว่าร้อยละ 74  

พอใช้       ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผลร้อยละ   ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
ตาราง   แสดงจํานวน นักเรียน นักศึกษา  ทั้งหมดที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 

ท่ี สาขาวิชาท่ีเทียบโอน 
จํานวนผู้ท่ีย่ืน
คําร้องขอ
เทียบโอน 

จํานวนผู้ท่ีได้
การเทียบโอน 

ร้อยละผู้ท่ี
ได้รับการขอ
เทียบโอน 

หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(....................................................................) 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
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ข้อกําหนดท่ี 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ใน งานอาชีพได้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร ์ และคณิตศาสตร ์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 

คําอธิบาย  

ผู้เรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน โครงการ 
วิทยาศาสตร ์โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี เป็นต้น  
 

แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
จัดทําสาขาการสอนท่ีเน้นการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในหน่วยการเรียนจัดการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นการปฏิบัติจริง เรียนเป็นโครงการ เป็นชิ้นงาน ส่งเสริมให้
ผู้สอนมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทํา และต้อง 
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้เรียนท้ังหมดแต่ละชั้นป ีตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  
2. จํานวนผู้เรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลผลิตของผู้เรียนและโครงงาน 

โครงการวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงาน และ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี  

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ในแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป ี 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทาง  
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์มาใช้แก้ปัญหาในการ  
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างมีระบบ  
 

ด ี           มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้       ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกตห์ลักการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างมีระบบประเภทวิชา.......................... 

สาขาวิชา...............................  
ปีการศึกษา  ๒๕....... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการสร้างนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย  ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถนําไปใช้วิเคราะห์วิธีการสร้าง  วิธีการ
แก้ปัญหา อุปสรรค ของงานได้  ดังนั้นจึงควรทราบว่าผู้เรียนในแต่ละสาขางานมีการนําหลักการดังกล่าว
ไปใช้มากน้อยเพียงใด 

ตาราง แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ เรียนท่ีมีผลงานโดยประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 

ระดับ/สาขาวิชา 

 

 

รายวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน 

ช่ือผลงาน 
จํานวน
ผู้จัดทํา 

ประเภทผลงาน 

ร้อยละ 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 ์
งา

นวิ
จัย

 
โค

รง
กา

รวิ
ชา

ชีพ
 

โค
รง

กา
รวิ

ทย
าศ

าส
ตร

 ์

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาการพณิชยการ 
การบัญช ี           
การขาย           
คอมพิวเตอร ์           

รวม           
สาขาการขาย           
ปวช.๑           
ปวช.๒           
ปวช.๓           

รวม           
สาขาคอมพิวเตอร ์           
ปวช.๑           
ปวช.๒           
ปวช.๓           

รวม           
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ลงชื่อ......................................... 

( ..................................................) 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

           

 

ระดับ/สาขาวิชา 

 

 

รายวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน 

ช่ือผลงาน 
จํานวน
ผู้จัดทํา 

ประเภทผลงาน 

ร้อยละ 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 ์
งา

นวิ
จัย

 
โค

รง
กา

รวิ
ชา

ชีพ
 

โค
รง

กา
ร

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช.๑           
ปวช.๒           
ปวช.๓           

รวม           
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส.1           
ปวส.๒           

รวม           
สาขาการตลาด 
ปวส.1           
ปวส.๒           

รวม           
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส.1           
ปวส.๒           

รวม           



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
สรุป จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย ของผู้เรียน 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕...... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 ในปีการศึกษา ๒๕....  มีโครงการ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย ของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  มาปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาในการผลิต
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย   ดังนี ้
  
ตาราง   แสดงจํานวน นักเรียน นักศึกษา  ท้ังหมดท่ีใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สร้างผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย 
 

ระดับช้ัน 
ท่ีผลิตผลงาน 

จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนโครงการ 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  

งานวิจัย (อ่ืนๆ) 

จํานวนผู้เรียนท่ีมี
ผลงาน 

ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีผลงาน 

ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     
ปวส.๑     
ปวส.๒     

รวม     
 
 

ลงชื่อ......................................... 
( ..................................................) 

หัวหน้าสาขาวิชาผู้รายงาน 
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แบบสอบถาม 
การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการผลิตนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย  ของนักเรียน นักศึกษา 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
คําช้ีแจง  ๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการทราบข้อมูลด้านการประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และหลักการทางคณิตศาสตร์ ในการผลิตนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย ของ
ผู้เรียน 
   ๒. แบบสอบถามนี้มี  ๒  ตอน  คือ 
  ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน 
  ตอนท่ี  ๒  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
คําสั่งจงทําเครื่องหมาย  ���� ลงใน  ����  ตามความจริง 

๑. ประเภทผลงานของนักเรียนนักศึกษา 
                 �  นวัตกรรม  � สิ่งประดิษฐ ์ �งานวิจัย  � โครงการวิชาชีพ/วิทยาศาสตร/์วิชาชีพ/  
                                                                             วิทยาศาสตร ์
          ๒. ระดับการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาท่ีผลิตผลงาน 
 �  ปวช.๑    �  ปวช.๒ �  ปวช.๓ �  ปวส.1 �  ปวส.๒ 

๓.เป็นผลงานของนัดเรียนนักศึกษาในสาขาใด 
�  สาขาการบัญช ี    
�  สาขาการขาย  �  สาขาการตลาด 
�  สาขาคอมพิวเตอร ์ �  สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

๔.ผลงานของนักศึกษาใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่ 
�  ใช ้   �  ไม่ใช ้

          ๕.หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีนักศึกษา นํามาใช้ในการสร้างผลงาน คือ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 
�  กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ (สมมุติฐาน ) 
�  แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ (ทดลอง / ทดสอบ) 
�  ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (การใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา) 
�  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (วิธีแสวงหา / วิธีแก้ปัญหา) 
�  อ่ืนๆ  (โปรดระบ)ุ........................ 

          ๖.ผลงานของนักศึกษาใช้หลักการทางคณิตศาสตร์หรือไม่ 
�  ใช ้ �  ไม่ใช ้

          ๗.หลักการทางคณิตศาสตร์ท่ีนักศึกษานํามาใช้ในการสร้างผลงานคือ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
�  หลักการทางคณิตศาสตร์ (ความคิดทางเรขาคณิต และคณิตศาสตร)์ 
�  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ความเป็นเหตุเป็นผล) 
�  ความรู้พ้ืนฐาน (บวก , ลบ , คูณ , หาร) 
�  กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ (กลยุทธ์ , ยุทธวิธ)ี 
�  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............. 
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 ๘.ท่านคิดว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์ และหลักการทางคณิตศาสตร์ ทําให้ผลงานของท่าน
ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด 
�  น้อยมาก �  น้อย �  ปานกลาง �  มาก   �  มากท่ีสุด 

           ๙.ผลงานของนักศึกษาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด 
 �  น้อยมาก �  น้อย �  ปานกลาง �  มาก   �  มากท่ีสุด 
 
ตอนท่ี  ๒  ข้อคิดเห็น  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

๑. ชื่อผลงาน  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
๒.สาเหตุท่ีผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย หรือ โครงการนี้เพราะ 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
๓.ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 ๔.ปัญหาท่ีพบขณะดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

                    
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 
คําอธิบาย  

ผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนา จนมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชาสาขางาน จําแนกตามชั้นป ี
 

แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิด ฟัง พูด อ่าน เขียน ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมประกวดทักษะในการพูด เขียน การแสดง ในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่
วัน Christmas การจัดตั้งชมรม โครงการจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น และต้อง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.จํานวนผู้เรียนท้ังหมดแต่ละชั้นป ีตามสาขาวิชา และสาขางาน  
2.จํานวนผู้เรียนท่ีมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน จําแนกตามชั้นปี โดยเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
ท่ีได้เกรดไม่ต่ํากว่า 2.00  

3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชาสาขางาน จําแนกตามชั้นป ี 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมด ท่ีมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน 
การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  
 

ด ี              มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้          ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง       น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 



    
    

 
แบบฟอร์มรายงานผล 

ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มีทักษะด้านการฟัง  การอ่าน การเขียนและการสนทนา
ภาษาไทย 

ประจํา ปีการศึกษา  ๒๕...... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 
 ในปีการศึกษา ๒๕.....  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ท้ังหมดจํานวน  ......  คน    และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดจํานวน 
....... คน   ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน และการสนทนาวิชาภาษาไทย  ได้เกรดไม่ต่ํากว่า ๒.00 ดังนี ้
 
 ตาราง แสดงจํานวนผู้เรียนท่ีมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา 
ภาษาไทย 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
จํานวนผู้เรียนท่ีได้

เกรดไม่ ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
ร้อยละผู้เรียนท่ีได้เกรดไม่ 

ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาการขาย 
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
 
 
 

พชร.  มฐ. ๑   ตช. ๔ 



    
    

 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
จํานวนผู้เรียนท่ีได้

เกรดไม่ ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
ร้อยละผู้เรียนท่ีได้เกรดไม่ 

ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาคอมพิวเตอร์    
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
รวมท้ังสิ้น    

 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
(................................................. ) 
ครูหัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มีทักษะด้านการฟัง  การอ่าน  

การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕...... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

             ในปีการศึกษา ๒๕.... มีนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ท้ังหมดจํานวน  ......  คน    และ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดจํานวน ....... คน   ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟัง  การอ่าน  
การเขียน และการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดไม่ต่ํากว่า ๒.00 ดังนี ้
 
 ตาราง  แสดงจํานวนผู้เรียนท่ีมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ การสนทนา 
ภาษาอังกฤษ 
 

ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียนท้ังหมด 
จํานวนผู้เรียนท่ีได้

เกรดไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
ร้อยละผู้เรียนท่ีได้เกรดไม่ต่ํา

กว่า ๒.๐๐ 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาการขาย 
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    
    

รวม    
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ลงชื่อ....................................................... 
(................................................. ) 
ครูหัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียนท้ังหมด 
 

จํานวนผู้เรียนท่ีได้
เกรดไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 

 
ร้อยละผู้เรียนท่ีได้เกรดไม่ต่ํา

กว่า ๒.๐๐ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
รวมท้ังสิ้น    



    
    

 
 แบบฟอร์มรายงานผล 

จํานวนผู้เรียนที่มีทักษะด้านการฟัง  การอ่าน การเขียนและการสนทนาภาษาจีน 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕...... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

  
            ในปีการศึกษา ๒๕.... มีนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน   ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ังหมดจํานวน  ......  คน    และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดจํานวน ....... คนผู้เรียนมีทักษะด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน และการ
สนทนาวิชาภาษาจีนได้เกรดไม่ต่ํากว่า ๒.00 ดังนี ้
 
 ตาราง  แสดงจํานวนผู้เรียนท่ีมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา 
ภาษาจีน 

ระดบัช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ี
ได้เกรดไม่ ต่ํา
กว่า ๒.๐๐ 

ร้อยละผู้เรียนท่ีได้เกรดไม่ ต่ํากว่า ๒.๐๐ 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาการขาย 
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    
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ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ี
ได้เกรดไม่ต่ํา
กว่า ๒.๐๐ 

ร้อยละผู้เรียนท่ีได้เกรดไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาการตลาด 
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ปวส.๑    
ปวส.๒    

รวม    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช.๑    
ปวช.๒    
ปวช.๓    

รวม    
รวมท้ังสิ้น    

 
ลงชื่อ....................................................... 

(................................................. ) 
ครูหัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาจีน 

 
 
 
 
 



    
    

ข้อกําหนดท่ี 1.4 ความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
ตัวบ่งช้ีท่ี  5  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษา 
                ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 
คําอธิบาย  

ผู้เรียนท่ีสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง วิชาชีพ
ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป ี
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
จัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning โครงการส่งเสริมผู้สอนจัดทํา e-book ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่ง
งานผ่านระบบ e-mail โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็น e-library โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา เป็นต้น และ
ต้องดําเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.จํานวนผู้เรียนท้ังหมดแต่ละชั้นป ีตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
2.จํานวนผู้เรียนท่ีสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเทอร์เน็ต และ

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป ี
โดยเก็บข้อมูลจากผู้สอน ในแต่ละรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ความรู้และเทคโนโลยีใน 
การศึกษาค้นคว้า  

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า เช่น อินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมซีเอ็นซ ี
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ ตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จําแนกตามชั้นป ี
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมด ท่ีสามารถใช้ความรู้และ  
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และเทคโนโลยีในการ 
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ด ี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้         ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง      น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละผู้เรียนทั้งหมดที่สามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการค้นคว้า/          

ปฏิบัติงานวิชาชีพบริการศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต 
 ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 สถานศึกษา จัดศูนย์อินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้นักเรียน – นกัศึกษา ท่ีมีความประสงค์จะศึกษาเรียนรู้  
ค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนโดยในห้องศูนย์อินเทอร์เน็ต  ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ
ให้บริการอินเทอรเ์น็ตได้ตลอดเวลา นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้  สําหรับปีการศึกษา  
๒๕...........  มีนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจ และใช้บริการของศูนย์อินเทอร์เน็ต ดังนี้ 
 
 ตาราง แสดงข้อมูลจํานวนนักเรียน – นักศึกษา ท่ีใช้บริการของศูนย์อินเตอร์เน็ต  

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวนท่ีใช้ความรู้
เทคโนโลยีใน

การศึกษาค้นคว้า 

จํานวนท่ีใช้ความรู้
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

รวม
ท้ังสิ้น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        

สาขาการบัญชี        
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

สาขาการบัญชี        
ปวส. ๑        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          

สาขาการขาย        
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          
สาขาการตลาด        
ปวส. ๑        
ปวส. ๒        

รวม        
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน 

จํานวนท่ีใช้ความรู้
เทคโนโลยีใน

การศึกษาค้นคว้า 

จํานวนท่ีใช้ความรู้
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

รวม
ท้ังสิ้น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        

สาขาคอมพิวเตอร ์        
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
ปวส. ๑        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเท่ียว 

สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
รวมท้ังสิ้น        

 
- รายละเอียดอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
    ลงชื่อ....................................................... 

        (   ..............................................   ) 
         หัวหน้าสว่นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



    
    

 
 

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละผู้เรียนที่ใช้บริการห้องสมุด เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 
              ห้องสมุดของสถานศึกษา  เปิดให้บริการแก่นักศึกษา  ท้ังนี้เพ่ือให้นักศึกษา  ได้ศึกษาค้นคว้า
ตําหรับ ตํารา  ด้านวิชาชีพและวิชาการ   ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่านเพ่ิมทักษะท้ังงานอาชีพ และ
ความรู้ ความสามารถท่ัวไป  ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญของผู้เรียน 
 จํานวนผู้เรียนท่ีใช้บริการของห้องสมุดมากหรือน้อย  เป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพของ
สถานศึกษา  และคุณภาพของผู้เรียน 
 
 ตาราง  แสดงจํานวนผู้เรียน ท่ีใช้บริการห้องสมุด ของโรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย  ประจําปีการศึกษา ๒๕........ 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน

ท้ังหมด 

จํานวน
ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

ร้อยละจํานวน
ผู้ใช้บริการห้องสมุด หมายเหตุ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส.๑     
ปวส.๒     

รวม     
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการขาย 
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
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ระดับช้ัน 
 

จํานวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้ใช้บริการ
ศูนย์บริการ
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละจํานวน
ผู้ใช้บริการศูนย์
อินเทอร์เน็ต 

หมายเหตุ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
ปวส.๑     
ปวส.๒     

รวม     
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส.๑     
ปวส.๒     

รวม     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
รวมท้ังสิ้น     

     -รายละเอียดอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.  

ลงชื่อ....................................................... 
( ................................................) 

หัวหน้างานบรรณารักษ์ 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของผู้เรียนในการใช้อินเทอร์เน็ต ในการศึกษาค้นคว้าการอบรม 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 

 สถานศึกษา มีความประสงค์ให้ผู้เรียน  มีความรู้  ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีจําเป็น  
จึงได้จัดทําโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์  เป็นการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูล
ด้วยอินเตอร์เน็ต  ท้ังนี้เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในปีการศึกษา
๒๕.....     มีผู้เรียนใช้อินเตอร์เน็ต ในการศึกษาค้นคว้าการอบรมดังนี้ 
 
 ตาราง แสดงจํานวนผู้เรียนท่ีได้รบัการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ร้อยละจํานวน
ผู้เข้ารับการ

อบรม 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีอบรม 

ร้อยละจํานวน
ช่ัวโมง 
ท่ีอบรม 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช.๑      
ปวช.๒      
ปวช.๓      

รวม      
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส.๑      
ปวส.๒      

รวม      
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการขาย 
ปวช.๑      
ปวช.๒      
ปวช.๓      

รวม      
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
ปวส.๑      
ปวส.๒      

รวม      
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ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เข้า
การอบรม 

ร้อยละจํานวน
ผู้เข้ารับการ

อบรม 

จํานวนช่ัวโมงท่ี
อบรม 

ร้อยละจํานวน
ช่ัวโมง 
ท่ีอบรม 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช.๑      
ปวช.๒      
ปวช.๓      

รวม      
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส.๑      
ปวส.๒      

รวม      
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช.๑      
ปวช.๒      
ปวช.๓      

รวม      
รวมท้ังสิ้น      
 
     -รายละเอียดอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ....................................................... 
( ........................................................) 



    
    

 
แบบฟอร์มรายงานผล 

ด้านผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน
วิชาชีพ   (ระดับ ปวช.) 

ภาคเรียนที่ ๑  ประจําปีการศึกษา  ๒๕............ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 
 สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ใช้ความรู้ และเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติงาน  ด้าน
วิชาชีพให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความรู้ ความสามารถ  ฝึกฝน
งานอาชีพ ภายในสถานศึกษาก่อนนําความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
และชีวิตประจําวัน   
 ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕.......  สถานศึกษาได้จัดรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความรู้ และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพดังนี้ 
  
รายวิชาท่ีใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน 
๑.๑ รหัสวิชา……………………..วิชา.......................................................................................... 
๑.๒     รหัสวิชา………………........วิชา.......................................................................................... 
๑.๓     รหัสวิชา……………………..วิชา.......................................................................................... 
๑.๔     รหัสวิชา………………........วิชา........................................................................................... 
๑.๕     รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
๑.๖     รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
๑.๗     รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
๑.๘     รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
๑.๙     รหัสวิชา……………………..วิชา.......................................................................................... 
๑.๑๐   รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
๑.๑๑   รหัสวิชา………………........วิชา........................................................................................... 
๑.๑๒   รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
๑.๑๓   รหัสวิชา………………........วิชา........................................................................................... 
๑.๑๔   รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
๑.๑๕   รหัสวิชา……………………..วิชา........................................................................................... 
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ตาราง  แสดงจํานวนผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีในการค้นคว้าและปฏิบัติงาน  
          อาชีพ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕…… 
 

ระดับช้ัน รายวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวน
ผู้เรียนท่ี
ได้เกรด
ไม่ต่ํา
กว่า 
๒.๐๐ 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี
ได้เกรดไม่
ต่ํากว่า 
๒.๐๐ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
สาขาการขาย 
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว  
ปวช.๑     
ปวช.๒     
ปวช.๓     

รวม     
รวมท้ังสิ้น     

 
ลงชื่อ....................................................... 
    (................................................... ) 
        หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ 

 



    
    

 
 

แบบฟอร์มรายงานผล 
รายวิชาที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน

วิชาชีพ (ระดับ ปวส.) 
ภาคเรียนที่  ๒ ประจําปีการศึกษา  ๒๕............ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 
 สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ใช้ความรู้ และเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติงาน  ด้าน
วิชาชีพให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความรู้ ความสามารถ  ฝึกฝน
งานอาชีพ ภายในสถานศึกษาก่อนนําความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
และชีวิตประจําวัน   
 ในภาคเรียนท่ี  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕.....  สถานศึกษาได้จัดรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความรู้ และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพดังนี้ 
  
รายวิชาท่ีใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน 
๑.๑ รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๒     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๓     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๔     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๕     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๖     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๗     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๘     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๙     รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๑๐   รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๑๑   รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๑๒   รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๑๓   รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๑๔   รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
๑.๑๕   รหัสวิชา………………วิชา.............................................................................................. 
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ตาราง  แสดงจํานวนผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีในการค้นคว้าและปฏิบัติงาน
อาชีพ ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕....... 

ระดับช้ัน รายวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวน
ผู้เรียนท่ี
ได้เกรด
ต่ํากว่า 
๒.๐๐ 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี
ได้เกรด
ต่ํากว่า 
๒.๐๐ 

จํานวน
ผู้เรียนท่ี
ได้เกรดไม่
ต่ํากว่า 
๒.๐๐ 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี
ได้เกรดไม่
ต่ํากว่า 
๒.๐๐ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
สาขาการบัญช ี
ปวส.๑       
ปวส.๒       

รวม       
สาขาการตลาด 
ปวส.๑       
ปวส.๒       

รวม       
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส.๑       
ปวส.๒       

รวม       
รวมท้ังสิ้น      

 
 

ลงชื่อ....................................................... 
       (................................................ ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



    
    

 

 

แบบสรุปรายงานการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม  ภาคเรียนที่  ๒ ประจําปีการศึกษา  ๒๕............ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีใช้
บริการอินเตอร์เน็ต 

จํานวนผู้เรียนท่ี
ใช้บริการ
ห้องสมุด 

จํานวนผู้เรียน
ท่ีเข้าอบรม

โครงการ ICT 

รายวิชาท่ีสืบค้น 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ รายวิชา ร้อยละ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาวิชาการบัญช ี
ปวช.๑          
ปวช.๒          
ปวช.๓          

รวม          
 สาขาการขาย 
ปวช.๑          
ปวช.๒          
ปวช.๓          

รวม          
สาขาคอมพิวเตอร์ 
ปวช.๑          
ปวช.๒          
ปวช.๓          

รวม          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช.๑          
ปวช.๒          
ปวช.๓          

รวม          
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ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีใช้
บริการ

อินเตอร์เน็ต 

จํานวนผู้เรียนท่ี
ใช้บริการ
ห้องสมุด 

จํานวนผู้เรียนท่ี
เข้าอบรม

โครงการ ICT 

รายวิชาท่ีสืบค้น 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ รายวิชา ร้อยละ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
สาขาการบัญช ี
ปวส.๑          
ปวส.๒          

รวม          
สาขาการตลาด 
ปวส.๑          
ปวส.๒          

รวม          
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส.๑          
ปวส.๒          

รวม          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกําหนดท่ี 1.5  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี 



    
    

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี
 
คําอธิบาย  

ผู้เรียน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ความเมตตากรุณา ความขยัน อดทน การประหยัดและออม การหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด 
เป็นต้น การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีตามหลักสูตร ในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานจําแนกตามชั้นป ี
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่นมี
การประเมินเจตคติ คุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชา กิจกรรมพบอาจารย์ท่ีปรึกษา กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนาร ีโครงการจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ โครงการพัฒนาจิต เป็นต้น และต้อง 
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้เรียนท้ังหมดแต่ละชั้นป ีตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
2. จํานวนผู้เรียน แต่ละชั้นปี ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานท่ีมีพฤติกรรม 3 ด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
ของโรงเรียน เช่น การแต่งกายตามระเบียบ การเข้าแถวหน้าเสาธง ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมย 
ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดและการพนัน เป็นต้น  

2.2 การมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การทํางานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม รับฟัง ความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน พูดจาสุภาพ เป็นต้น  

2.3 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ได้แก่ การแต่งกาย การแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสต่างๆ
เป็นต้น  

3. ร้อยละของผู้เรียนตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปีท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมด ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงาม ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและ  
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

ด ี              มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้          ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง      น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 

แบบฟอร์มรายงานสรุปผล 
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ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่มคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในการร่วมกิจกรรม
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕.......... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
---------------------------------------------- 

ในปีการศึกษา ๒๕........  ประเภทวิชา.......................สาขาวชิา………………….. 
สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ด้วยการติดตามดูแลนักเรียน และนักศึกษา 

ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยกระบวนการเรียน
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ครูฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ของแต่ละสาขาวิชาได้สังเกต
พฤติกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเชื่อม่ันในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ การละเว้นสิ่งเสพติด การพนัน ความรักความ
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพ่ึงตนเอง การอดกลั้น 
ตารางท่ี ๑ แสดงพฤติกรรมของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม ของนักเรียน 

นักศึกษา 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ (คน) 

เข้
าแ

ถว
หน

้าเ
สา

ธง
 

แต
่งก

าย
ตา

มร
ะเ

บีย
บ 

ไม่
ทุจ

ริต
ใน

กา
รส

อบ
 

ไม่
ลัก

ขโ
มย

 

ไม่
เก

ี่ยว
ข้อ

งก
ับ 

ยา
เส

พต
ิด 

ไม่
เล

่นก
าร

พน
ัน 

ร้อ
ยล

ะผ
ู้เรีย

นที่
แส

ดง
ออ

กท
าง

คุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการบัญชี 
ปวช. ๑         
ปวช. ๒         
ปวช. ๓         

รวม        
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส. ๑         
ปวส. ๒         

รวม        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาการขาย 
ปวช. ๑         
ปวช. ๒         
ปวช. ๓         

รวม         
 



    
    

ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ (คน) 

เข้
าแ

ถว
หน

้าเ
สา

ธง
 

แต
่งก

าย
ตา

มร
ะเ

บีย
บ 

ไม่
ทุจ

ริต
ใน

กา
รส

อบ
 

ไม่
ลัก

ขโ
มย

 

ไม่
เก

ี่ยว
ข้อ

งก
ับย

า
เส

พต
ิด 

ไม่
เล

่นก
าร

พน
ัน 

ร้อ
ยล

ะผ
ู้เรีย

นที่
แส

ดง
ออ

กท
าง

คุณ
ธร

รม
 จ

ริย
ธร

รม
 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
สาขาการตลาด 
ปวส. ๑         
ปวส. ๒         

รวม        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาคอมพิวเตอร์ 
ปวช. ๑         
ปวช. ๒         
ปวช. ๓         

รวม         
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส. 1         
ปวส. ๒         

รวม         
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช. ๑         
ปวช. ๒         
ปวช. ๓         

รวม         
 
ลงชือ่.......................................................... 
     (...........................................................) 

                                      ผช.ฝ่ายพัฒนาวินัย นักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 



    
    

ตารางท่ี ๒  แสดงพฤติกรรมของผู้เรียนด้านมีมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียน นักศึกษา 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีแสดงออก ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (คน) 

การ
ทํางาน
เป็นทีม 

รับฟัง
ความ
คิดเห็น

ของคนอ่ืน 

ให้ความ
ร่วมมือกับ

ผู้อ่ืน 

ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน 

พูดจา
สุภาพ 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี
แสดงออก
ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส. ๑        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาการขาย 
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
ปวส. ๑        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
   

ระดับช้ัน จํานวน  



    
    

ผู้เรียน 
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีแสดงออก ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (คน) 

การ
ทํางาน
เป็นทีม 

รับฟัง
ความ
คิดเห็น

ของคนอ่ืน 

ให้ความ
ร่วมมือกับ

ผู้อ่ืน 

ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน 

พูดจา
สุภาพ 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี
แสดงออก
ด้านมนุษย
สัมพันธ์ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส. 1        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
 
 
 
ลงชื่อ........................................................... 
     (...........................................................) 

         ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาวินัย นักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

ตารางท่ี  ๓.  แสดงพฤติกรรมของผู้เรียนด้านบุคลิกท่ีเหมาะสม  ของนักเรียน  นักศึกษา   

ระดับช้ัน 
จํานวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 

จํานวนผู้เรียนท่ีแสดงออก ด้านบุคลิกภาพ (คน) 

การแต่งกาย 
ตามระเบียบ 

ความ
เช่ือม่ันใน
ตนเอง 

ความสนใจ
ใฝ่รู ้

ความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์

ความอด
กลั้น 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี
แสดงออก

ด้าน
บุคลิกภาพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการบัญช ี
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญช ี
ปวส. ๑        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาการขาย 
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
ปวส. ๑        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
  

 
 
 

 
 



    
    

 

 

ระดับช้ัน 

 
จํานวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 

 
การแต่งกาย 
ตามระเบียบ 

จํานวนผู้เรียนท่ีแสดงออก ด้านบุคลิกภาพ (คน) 

 
ความ

เช่ือม่ันใน
ตนเอง 

 
ความสนใจ

ใฝ่รู ้

 
ความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์

 
ความอด

กลั้น 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี
แสดงออก

ด้าน
บุคลิกภาพ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส. 1        
ปวส. ๒        

รวม        
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช. ๑        
ปวช. ๒        
ปวช. ๓        

รวม        
 
ลงชื่อ........................................................... 

                                                          (...........................................................) 
        ผช. ผอ. ฝ่ายพัฒนาวินัยนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมของ นักเรียน – นักศึกษา ตามสาขาวิชา                           

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕............ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามกรอบ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามเหมาะสม เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและช่วยเหลือสังคม 
 ตาราง  แสดงจํานวนผู้เรียน ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
 

ท่ี 

ช่ือโครงการ / 
กิจกรรม /  

จํานวนผู้เรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

(คน) 

จํานวน นร.-
นศ. ท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนนักเรียนระดับ ปวช. ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ 

จํานวนนักศึกษา
ระดับ ปวส. ท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

 

ร้อ
ยล

ะน
ักเ

รีย
นน

ักศ
ึกษ

าที่
เข้

าร
่วม

กิจ
กร

รม
โค

รง
กา

ร 

ปวช. ปวส. กา
รบั

ญ
ชี 

กา
รข

าย
 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 

กา
รท่

อง
เที่

ยว
 

กา
รบั

ญ
ชี 

กา
รต

ลา
ด 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2  

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      

รวม                     

- ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ...................................................... 
  (................................................. ) 
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา 
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ข้อกําหนดท่ี 1.6 ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 
คําอธิบาย  

ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 เม่ือเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชาสาขางาน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โครงการ
เตือนก่อนรีไทร์ โครงการสอนซ่อมเสริม เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนแรกเข้าของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวชิา สาขางาน  
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวช.3 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ สําเร็จ
การศึกษา 

ด ี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้         ร้อยละ 60 - 74  
ปรับปรุง     น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 

แบบสรุปร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีผลสัมฤทธิ ์     
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา............................................ 
 

สาขางาน 
จํานวนผูเ้รียน
แรกเข้าท้ังหมด 

จํานวนนักเรียน
ท่ีออกกลางคัน 

จํานวนผู้ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
สาขาการบัญชี 
ปวช. ๓     

รวม     
สาขาการขาย 
ปวช. ๓     

รวม     
สาขาคอมพิวเตอร์ 
ปวช. ๓     

รวม     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช. ๓     

รวม     
รวมท้ังสิ้น     

 
สรุป : ในปีการศึกษา...................... ผู้เรียนระดับ ปวช. มีจํานวน........................คน. 
สําเร็จการศึกษาจํานวน...................คน   คิดเป็นร้อยละ............................. 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
 
คําอธิบาย  

ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 เม่ือเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชาสาขางาน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการการประเมินผลการเรยีนตามสภาพจริง โครงการ 
เตือนก่อนรีไทร์ โครงการสอนซ่อมเสริม เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนแรกเข้าของผู้เรียน ระดับชั้น ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาของระดับชั้น ปวส.2 แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การ 
สําเร็จการศึกษา 
 

ด ี              มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้           ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง       น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
แบบสรุปผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง 

สรุปจํานวนร้อยละของผู้ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง      
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

 ปีการศึกษา............................................ 
 

สาขางาน 
จํานวนผูเ้รียน
แรกเข้าท้ังหมด 

จํานวนนักศึกษา
ท่ีออกกลางคัน 

จํานวนผู้ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
สาขาการบัญชี 
ปวส. ๒     

รวม     
สาขาการตลาด 
ปวส. ๒     

รวม     
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปวส. ๒     

รวม     
รวมท้ังสิ้น     

 
สรุป :  ในปีการศึกษา.............................. ผู้เรียนระดับ ปวส......................................... 
สําเร็จการศึกษาจํานวน..................................คน   คิดเป็นร้อยละ................................................... 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย  

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาก
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของอาชีวศึกษาจังหวัดหรือสถาบัน และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ท้ังหมดท่ีเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น ปวช.3 แต่ละ 
ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  

3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร  
ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ด ี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้        ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง     น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

แบบสรุปผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา 
สรุปจํานวนร้อยละของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่าน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละประเภทสาขาวิชา สาขางาน 
 
 

 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวน
เข้าสอบ 

ผ่านเกณฑ์ 
ผลการ
ประเมิน 

ปวช. 

พาณิชยกรรม 

พณิชยการ การบัญช ี

การขาย 

คอมพิวเตอร์ 

     

รวม ปวช.      

 
 

สรุป:  ในปีการศึกษา................................ ผู้จบการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ   ปวช. คิดเป็นร้อยละ.......................................... 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย  

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จากจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของอาชีวศึกษาจังหวัดหรือสถาบัน และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ท้ังหมดท่ีเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับชั้น ปวส.2 แต่ละ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ด ี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้         ร้อยละ 60 - 74  
ปรับปรุง      น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
แบบสรุปผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา 

สรุปจํานวนร้อยละของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละประเภทสาขาวิชา สาขางาน 

 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวน
เข้าสอบ 

ผ่านเกณฑ์ 
ผลการ
ประเมิน จํานวน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปวส. การบัญช ี -      

บริหารธุรกิจ การตลาด -      

 คอมพิวเตอร์-
ธุรกิจ 

-      

รวม ปวส.      

รวม ปวช. และปวส.      

 
สรุป:  ในปีการศึกษา................................ ผู้จบการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ   ปวส. คิดเป็นร้อยละ.......................................... 
 
 
    ลงชื่อ....................................................................... 
                                 (.......................................................................) 
     หัวหน้าสาขา..........................................  
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ข้อกําหนดท่ี 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทํา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 
คําอธิบาย  

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีได้งานทําในสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ป ี ตามประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา โครงการ “ศิษย์เก่า 
อาชีวศึกษา” โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน  

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีได้งานทําในสถานประกอบการท้ังภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ
หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

3.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีได้งานทําในสถานประกอบการท้ัง 
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ 
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  

4.ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีได้งานทําในสถานประกอบการท้ัง 
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงานและไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 1 ปี แต่ละ 
หลักสูตร  

5. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีได้งานทําในสถานประกอบการท้ัง 
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ีแต่ละหลักสูตร 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้งานทําใน  
สถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ 
ภายใน 1 ป ี

ด ี           มากกว่าร้อยละ 59  
พอใช้        ร้อยละ 50 - 59  
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 
 



    
    

แบบสรุปผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา 
สรุปจํานวนร้อยละของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่าน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละประเภทสาขาวิชา สาขางาน 
ปีการศึกษา................... 

 
 
สรุป: ในปีการศึกษา................................ ผู้จบการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ   ปวส.  คิดเป็นร้อยละ.......................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................................... 
             (.......................................................................) 
      หัวหน้าสาขา.......................................... 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร/ 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ติดตามไม่ได้ 
จํานวนได้งานทํา ประกอบ 
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ว่า
งง

าน
 

ร้อ
ยล

ะ 

ได้
งา

นทํ
า 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

พณิชยการ 
การบัญชี 
การขาย 

คอมพิวเตอร ์
           

รวม ปวช.              

พชร.  มฐ.๑  ตช. ๑๑ 



    
    

 
 

แบบสรุปผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา 
สรุปจํานวนร้อยละของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     

ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละประเภทสาขาวิชา สาขางาน 
ปีการศึกษา................... 

 

 
 
 
สรุป: ในปีการศึกษา................................ ผู้จบการศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ   ปวส.  คิดเป็นร้อยละ.......................................... 
 
     ลงชื่อ....................................................................... 
             (.......................................................................) 
      หัวหน้าสาขา..........................................  
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร/ 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน
ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ติดตามไม่ได้ 
จํานวนได้งานทํา ประกอบ 
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

จํา
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ว่า
งง

าน
 

ร้อ
ยล

ะ 

ได้
งา

นทํ
า 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

 
 

การบัญชี 
การตลาด 

คอมพิวเตอร์-
ธุรกิจ 

            

รวม ปวส.              
รวม ปวช. และ ปวส.            
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แบบฟอร์มรายงานผล 

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา / ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ป ี
ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 
ในปีการศึกษา ๒๕.......  มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี ๓ 

จํานวน............  คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี ๒ จํานวน........ คน
สถานศึกษาได้ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา  พบข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา มีการประกอบอาชีพใน
สถานประกอบการ  และอาชีพอิสระและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนดังตาราง 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ / 
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี  (ผู้สําเร็จการในปีการศึกษา ๒๕....... ) 

หลักสูตร/ 
ประเภท
วิชา 

สาขางาน 

จํา
นว

นผ
ู้สํา

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

า 

จํานวนได้งานทําประกอบ 
อาชีพอิสระและศึกษาต่อ 

ได
้งา

นทํ
าใ

นส
ถา

นป
ระ

กอ
บก

าร
 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ไม่
ได

้ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งง

าน
 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          

ปวช.3 

สาขาวิชาการบัญช ี          

สาขาวิชาการขาย          

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์          

สาขาวิชาการท่องเท่ียว          

รวมท้ังสิ้น          

 
ผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25............ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 (ปวช.)  
จํานวน............คน 
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แบบฟอร์มรายงานผล 
ข้อมูลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา / ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

------------------------------------------- 
ในปีการศึกษา ๒๕.......... มีนกัเรียน – นักศึกษา ประเภทวิชา.................................................... 

หลักสูตร ปวส.  จํานวนท้ังสิ้น............ คน ทํางานในสถานประกอบ / ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อมีดังนี้ 
 
ตาราง แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาและมีงานทําหรือศึกษาต่อ 
ตารางท่ี  ๒  แสดงร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน ๑ ปี (ผู้สําเร็จการในปีการศึกษา ๒๕.... ) 
 

หลักสูตร/ 
ประเภท
วิชา 

สาขางาน 

จํา
นว

นผ
ู้สํา

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

า 

จํานวนได้งานทําประกอบ 
อาชีพอิสระและศึกษาต่อ 

ได
้งา

นทํ
าใ

นส
ถา

นป
ระ

กอ
บก

าร
 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

ไม่
ได

้ศึก
ษา

ต่อ
 

ว่า
งง

าน
 

ไม่
สา

มา
รถ

ติด
ต่อ

ได
้ 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          

ปวส.2 

สาขาวิชาการบัญช ี          

สาขาวิชาการขาย          

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ          

รวมท้ังสิ้น          

 
ผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25...... ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 3 (ปวส.)  
จํานวน............คน 
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แบบสอบถามการได้งานทํา / ประกอบอาชีพ / ศึกษาต่อ ของผู้สําเร็จการศึกษา 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
-------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามชุดนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา โรงเรียนพณิชย
การเชียงราย จังหวัดเชียงรายท่ีจบการศึกษาแต่ละปี  เพ่ือเป็นข้อมูลใช้สรุปรายงานและเป็นฐานข้อมูล  
(Data  base)  สําหรับการวางแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับความต้องการ  และ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 
  ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ได้แก่นักเรียน นักศึกษา  ท่ีสําเร็จการศึกษา  โปรดทําเครื่องหมายถูกลง
ในวงเล็บ  ( / )  และโปรดกรอกข้อมูลให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบสํารวจ 
1. ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).............................................นามสกุล.................................................... 
2. จบการศึกษา ปี พ.ศ. 25....... 
3. ระดับการศึกษา  (    )  ระดับ ปวช. , (    )  ระดับ ปวส. 
4. ภูมิลําเนาเดิม  ท่ีตั้ง เลขท่ี................ หมู่ท่ี................ตําบล........................อําเภอ...............................   
    จังหวดั....................................   รหัสไปรษณีย.์...................... เบอร์โทรศัพท์...................................... 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีตั้ง  เลขท่ี.............. หมู่ท่ี..................ตําบล................. .............อําเภอ...........................  
    จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์......................... เบอร์โทรศัพท์บา้น............................    
    มือถือ...................... 
ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางาน  ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาสถานภาพ
การศึกษา 
1.   (    )  ยังไม่มีงานทํา(ว่างงาน)  ( ขอให้ท่านตอบเฉพาะข้อ ก ) 
2.   (    )   มีงานทํา   ( ขอให้ท่านตอบเฉพาะข้อ ก และ ข ) 
3.   (    )  ศึกษาต่อ   (ขอให้ท่านตอบเฉพาะข้อ ค ) 
4.   (    )  มีงานทําและศึกษาต่อ   (ขอให้ท่านตอบทุกข้อ) 
 
ก.  สําหรับผู้ท่ีมีงานทํา และ ยังท่ีไม่มีงานทํา 
         1.  ท่านมีความรู้สึกต่อการหางานทําอย่างไร 
  1.   (    ) หางานทํายาก   2.   (    ) หางานทําไม่ยาก 
 2.  ท่านคิดว่าสาเหตุใดท่ีทําให้หางานทําได้ยาก  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1.   (    ) วุฒิท่ีได้ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
  2.   (    ) ตําแหน่งงานไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีจบ 
  3.   (    ) ไม่มีคนช่วยเหลือฝากงาน 
  4.   (    ) หน่วยงานบางแห่ง เลือกรับเฉพาะผู้จบจากบางสถาบันเท่านั้น 
  5.   (    ) ไม่ทราบแหลง่งาน 
  6.   (    ) หางานท่ีทําถูกใจไม่ได้ 
  7.   (    ) มีผู้หางานทําสมัครงานตําแหน่งเดียวกันมาก 
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  8.   (    ) อ่ืนๆ  ระบ.ุ................................... 
 3.   ท่านติดตามข่าวสารการสมัครงานจากแหล่งใดบ้าง 
  1.   (    ) สํานักงานจัดหางาน 
  2.   (    ) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนะแนวการทํางาน 
  3.   (    ) สื่อมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เอกสาร แผ่พับ 
  4.   (    ) อินเตอร์เน็ต 
  5.   (    ) เพ่ือน และบุคคลท่ีรู้จัก 
  6.   (    ) ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง 
  7.   (    ) อ่ืนๆ  ระบ.ุ.................................................................. 
 4.   ท่านคิดว่าสาขาวิชาท่ีท่านสําเร็จการศึกษามีผลในการหายากใช่หรือไม่ 
  1.   (    ) ใช่ เพราะ..................................................................... 
  2.   (    ) ไม่ใช่เพราะ................................................................. 
ข.   สําหรับผู้ท่ีมีงานทําแล้ว 
 1.   ชื่อสถานท่ีทํางาน.......................................................................................................... 
       ท่ีตั้ง เลขท่ี..............หมู่ท่ี...................ตําบล.....................................อําเภอ.......................... 
       จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศัพท์.......................................... 
 2.   ตําแหน่ง................................................ฝ่าย / สาขา............................................................. 
 3.   หน่วยงานท่ีท่านทํางานเป็นหน่วยงานขององค์การใด   
  1.   (    ) ราชการ  2.   (    ) รัฐวิสาหกิจ 3.   (    ) ธุรกิจเอกชน 
  4.   (    ) ประกอบอาชีพส่วนตัว 5.   (    ) อ่ืนๆ  ระบ.ุ.......................................... 
 4.   หน่วยงานท่ีท่านทํางานอยู่มีภูมิลําเนาเดียวกันกับท่านหรือไม่ 
  1.   (    ) ใช ่   2.   (    ) ไม่ใช ่
 5.   ระยะเวลาในการทํางานของท่านท่ีผ่านมา 
  1.   (    ) ต่ํากว่า 6 เดือน    

2.   (    ) 6 – 12 เดือน   
3.   (    ) มากกว่า 12 เดือน 

 6.   ท่านได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน ในการทํางานครั้งแรกตรงตามข้อใด 
  1.   (    ) เงินเดือนต่ํากว่าวุฒิการศึกษา 2.   (    ) เงินเดือนเท่ากับวุฒิการศึกษา 
  3.   (    ) เงินเดือนสูงกว่าวุฒิการศึกษา  
 7.   ปัจจุบันท่านได้รับค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไร 

1.   (    ) ไม่เกิน 5,000 บาท  2.   (    ) 5,001 – 7,000 บาท 
  3.   (    ) 7,001 – 9,000 บาท  4.   (    ) 10,001 - 12,000 บาท 
  5.   (    ) มากกว่า 12,000 บาท 
 8.   ในการทํางาน ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียนมาหรือไม่ 
  1.   (    ) ใช ่  2.   (    ) ไม่ใช ่
 9.   ในการทํางาน ท่านใช้ความรู้ในวิชาท่ีเรียนมาอย่างไร 
  1.   (    ) ใชโ่ดยตรง 2.   (    )  ประยุกต์ใช ้ 3.   (    )  อ่ืนๆ  ระบ.ุ........ 
  



    
    

10.  งานท่ีทํา  ตรงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีท่านเรียนจบมาหรือไม่ 
  1.   (    )  ตรง  2.   (    )  ไม่ตรง3.   (    )  มีส่วนเก่ียวข้อง 
 11.  ท่านมีความรู้สึกต่อการทํางานของท่านอย่างไร 
  1.   (    )  พอใจ  2.   (    )  ไม่พอใจ 
 12.  สาเหตุท่ีทําให้ท่านไม่พอใจต่อการทํางาน  เพราะอะไร 
  1.   (    )  ไม่ได้ใช้ความรู้  2.   (    )  ระบบงานไม่ดีพอ 
  3.   (    )  ปัญหาเพ่ือนร่วมงาน 4.   (    )  ขาดความม่ันคง / ก้าวหน้า 
ค.  สําหรับผู้ศึกษาต่อ 
 1.   ท่านกําลังศึกษาต่อท่ี  (ชื่อสถานศึกษา)...................................................................... 
 2.   ท่านศึกษาต่อในสาขาวิชา......................................................................................... 
 3.   สาเหตุท่ีท่านเลือกศึกษาต่อ   

1. (    )  ยังหางานทําไม่ได้   2.  (    )  ต้องการศึกษาต่อ  เพ่ิมเติม  
 4.   สาขาวิชาท่ีท่านเรียน  ตรงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีท่านสําเร็จการศึกษามาหรือไม่ 
  1.  (    )  ตรง  2.  (    )  ไม่ตรง  3.  (    )  มีส่วนเก่ียวข้อง 
 5.   ท่านได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ จากแหล่งใด 
  1.  (    )  ทุนส่วนตัว 2.  (    )  ทุนการศึกษาจากหน่วยงานท่ีท่านทํางาน 
  3.  (    )  ทุนการศึกษาจากรัฐบาล  4.  (    )  อ่ืนๆ  ระบ.ุ............... 
 6.   ข้อเสนอแนะอ่ืน
................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................................. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 1.8 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพอใจ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 
 
คําอธิบาย  

ความพึงพอใจของผู้บริหาร เจ้าของสถานประกอบการ หรือ ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีต่อพฤติกรรม 
ของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ท่ีปฏิบัติงานในสถาน 
ประกอบการเก่ียวกับ 1) ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 2) ความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในการทํางาน เช่น การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีด ีการตัดสินใจ ความตระหนัก 
ในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการจัดการ 
และการทํางานเป็นทีม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 3) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน วิชาชีพ 
เช่น ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน 
ความเสียสละ การตรงต่อเวลา การอุทิศตนในการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังประสิทธิผลในการทํางาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีทํางานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนโดย
สํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีมีต่อการทํางานของผู้สําเร็จการศึกษาสาขา วิชา
ต่าง ๆ การมีมนุษยสัมพันธ ์มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด เป็นต้น  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นฝึกทักษะวิชาชีพโครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการเก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการต้องการ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ หรือ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น และ ต้อง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับความพึงพอใจโดยรวม ด ี             4.00 - 5.00  

พอใช้          3.50 - 3.99  
ปรับปรุง       1.00 - 3.49 

 
 
 
 
 
 



    
    

 
 

แบบสอบถามระดับความพึงพอใจสําหรับผู้บริการ  สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง    
ผู้นําชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจําปีการศึกษา  ๒๕....... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
---------------------------------------- 

คําช้ีแจง   ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ได้แก่   ผู้บริหารสถานประกอบการ  หน่วยงาน  เพ่ือเก็บข้อมูล
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  ใช้เป็นฐานข้อมูล (Data  Base) และสรุปรายงานมาตรฐานการศึกษา  
(สอศ. /พชร.)  มีจุดประสงค์ในการติดตามการประกอบอาชีพ  และการดําเนินชีวิตของผู้สําเร็จ
การศึกษา   เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  ดั้งนั้น  ข้อมูลท่ีได้รับจากท่านมีความสําคัญยิ่งในการสร้างเยาวชนในท้องถ่ินให้มีคุณภาพ  
จึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
 
โปรดทําเครื่องหมาย √√√√  ใน (    )  ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่าน 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บรหิาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
1) ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงาน............................................................................................. 
2) ตําแหน่ง.......................................... 
3) เพศ      (    ) ชาย            (     ) หญิง 
4) (   ) ผู้บริหารสถานประกอบการ (   )  ผู้ปกครอง  (   )  ผู้นําชุมชน  (   ) หน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
5) ระดับความต้องการในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าทํางานในหน่วยงานของท่านดังตาราง 

ท่ี รายการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1 ด้านความมีชื่อเสียงของสถาบัน      
2 ด้านความรู ้ความสามารถ      
3 ด้านบุคลิกภาพและไหวพริบ      

4 ด้านความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์      
5 ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ      

6 ผู้ทํางานไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด      
6) รายละเอียดของผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงรายท่ีทํางานใน     
สถานประกอบการของท่าน 
ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................... 
ค่าจ้าง (โดยประมาณ) .......................บาท     ระยะเวลาท่ีทํางาน...........ป.ี..........เดอืน 
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ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ / หน่วยงาน ท่ีมีต่อนักเรียนนักศึกษา 
   2.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
             

2.2.  ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีจําเป็นในการทํางาน 

ท่ี รายการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1 มีภาวะความเป็นผู้นํา      
2 มีมนุษย์สัมพันธ์      
3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
4 มีความสามารถในการแก้ปัญหา      
5 มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน      
6 มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับองค์กร      
7 มีความสามารถทํางานเป็นทีม      
8 มีความใฝ่รู้      
9 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
10 มีความกระตือรือร้นในการทํางาน      

  
 
 

ท่ี รายการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ      

2 มีความสามารถนําความรู้ทางวิชาการไปใช้ในงานได้      

3 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ      

4 มีความสามารถในการจัดระบบงานวางสาขาการ
ทํางาน 

     

5 มีความสามารถในการควบคุมงาน      

6 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ      

7 มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนๆได้      

8 มีความเข้าใจเก่ียวกับการบริหาร      



    
    

  2.3. ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้รับเข้าทํางาน 
 

ท่ี รายการ 
ระดับความต้องการ                         

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1 มีความซื่อสัตย์      
2 มีความขยัน      
3 มีความอดทน      
4 มีความตรงต่อเวลา      
5 มีระเบียบวินัย      
6 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ      
7 มีความจงรักภักดีในองค์กร      
8 มีความเสียสละต่องานเพ่ือนร่วมงานและองค์กร      
9 มีความฉลาดทางอารมณ์      
10 มีความสุขในการทํางาน      

 
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น อ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
                                                                                                       ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 

 
แบบสรุปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ                 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผูส้ําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา........................... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย 
 
คําช้ีแจง  ให้ทําเครื่องหมาย / ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจ 
 
ระดับความพึงพอใจ 
5 = มากท่ีสุด  4 = มาก 3 = ปานกลาง   2 = น้อย 1 = น้อยสุด 
 

ประเภทวิชา 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านความรู้
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการ 

ด้านความรู้
ความสามารถ

พ้ืนฐานท่ีจําเป็นใน
การทํางาน 

ด้านการมคีุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
      
      
      
      
      
      

รวมเฉลี่ย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พชร. มฐ 1  ตช. 12/1 



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 1.9 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน 
 
คําอธิบาย   

จํานวนผู้เรียนท่ีสามารถเขียนแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่าง
เรียน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่นจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
การนิเทศการฝึกประกอบอาชีพ เป็นต้น และเป็นการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินคุณภาพ 

1. จํานวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป ี
2. จํานวนผู้เรียนท่ีสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได้ระหว่าง

เรียน แต่ละสาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ และมีรายได้

ระหว่างเรียนแต่ละสาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นปี 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพ ตามแผนธุรกิจ และมีรายได้ 

 ดี           มากกว่าร้อยละ  60 
พอใช้       ร้อยละ  50-60 
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ   50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 

แบบรายงานสรุปร้อยละผู้เรียนที่ได้อบรมทําแผนธุรกิจที่นําความรู้ไปประกอบอาชีพ  
ระหว่างเรียนหรือนําไปใช้ประโยชน ์

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย 
 ปีการศึกษา................. 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา 

จํานวนผู้เรียนท่ีมีการ
เขียนแผนฯ/โครงการ
ส่งเสริมฯและมีรายได้

ระหว่างเรียน 

ร้อยละ 
ผล            

การประเมิน 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาการบัญชี  
 ปวช. ๑    
 ปวช. ๒    
 ปวช. ๓    

 สาขาการขาย  
 ปวช. ๑    
 ปวช. ๒    
 ปวช. ๓    

 สาขาคอมพิวเตอร ์  
 ปวช. ๑    
 ปวช. ๒    
 ปวช. ๓    

ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเท่ียว 
 สาขาการท่องเท่ียว  
 ปวช. ๑    
 ปวช. ๒    
 ปวช. ๓    

รวม ปวช.    
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 สาขาการบัญชี  
 ปวส. ๑    
 ปวส. ๒    

 สาขาการตลาด  
 ปวส. ๑    
 ปวส. ๒    
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หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา 

จํานวนผู้เรียนท่ีมีการ
เขียนแผนฯ/โครงการ
ส่งเสริมฯและมีรายได้

ระหว่างเรียน 

ร้อยละ 
ผล            

การประเมิน 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ปวส. ๑    
 ปวส. ๒    

รวม ปวส.    
รวมท้ังสิ้น    

 

 

ลงชื่อ.............................................................. 
       (..............................................................) 

      หวัหน้าสาขาวิชา............................... 



    
    

มาตรฐานที่  ๒  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือ
ปรับปรุงแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถ่ิน โดย
ดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร สาขา
เรียนอย่างต่อเนือ่งตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
๒. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
๔. ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

อย่างเหมาะสม 
๕. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
๖. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ การห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๗. ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๘. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
๙. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
๑๐. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
๑๑. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. สถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

และระบบปกต ิ
๑๓. จํานวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาผู้เรียน 
๑๔. อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
๑๕. อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 

 

 

 

 



    
    

แนวทางการวัดและประเมินตัวบ่งช้ี 

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๑๔.ร้อยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

 
ฝ่ายวิชาการ 

แบบฟอร์มรายงาน
ผลหลักฐาน
สมรรถนะท่ีมี

คุณภาพประจําปี 

ร้อยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

๑๕.ร้อยละของแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

แบบฟอร์มรายงาน
ผลแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การประจําปี 

ร้อยละของรายวิชาท่ีมี
การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ 
๑๖.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน
ของผู้สอน 

นักเรียน 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียน
ต่อพฤติกรรมการ
สอนของอาจารย์ 

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยโดยรวม 

๑๗.ร้อยละของงบประมาณท่ี
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

 
งานพัสดุและ
อุปกรณ์ 

แบบฟอร์มรายงาน
ผล 

การจัดซื้อวัสดุฝึก 
และอุปกรณ์สําหรับ
การจัดการเรียนการ

สอน 
ประจําปี 

 

ร้อยละของงบประมาณ
ท่ี สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝึก ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยโดยรวม

อุปกรณ์สําหรับจัดการ
เรียนต่องบดําเนินการ

ท้ังหมด 

๑๘.ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบฟอร์มรายงาน
ผล การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อ
ผู้เรียนระดับ ปวช. 

และ ปวส. 
 

จํานวนนักเรียนต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
แต่ครั้งของการเรียนใน
รายวิชาท่ีใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๑๙.ระดับความเหมาะสมใน
การจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสม
กับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้  และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

คร-ูอาจารย์ 
นักเรียนนักศึกษา 

แบบบันทึกระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของครู

ผู้เรียน 

ระดับความเหมาะสมใน
การจัดอาคารเรียน 
อาคารประกอบการ

ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ

วิชาท่ีเรียน 
 
 



    
    

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๒๐.ระดับความเหมาะสมใน
การจัด ศูนย์วิทยบริการให้
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

อาจารย์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

แบบบันทึกการใช้
ห้องเรียน/

ห้องปฏิบัติการ 

ระดับความเหมาะสม
ในการจัดศูนย์วิทย

บริการ 

๒๑.ระดับความเหมาะสมใน
การจัด ศูนย์วิทยบริการให้
เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

อาจารย์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

แบบฟอร์มรายงาน
จํานวนวัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

ระดับความเหมาสมใน
การจัดให้มีครุภัณฑ์

และอุปกรณ์ 

๒ ๒ . ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร
จัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ี เ อ้ือต่อการ
เรียนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 

อาจารย์ประจํา
ห้องปฏิบัติการ 

แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

ร้อยละของสาขางานท่ี
จัดระบบความ
ปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกได้

อย่างมีคุณภาพ 
๒๔.จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 
หลักฐานการเชิญ
วิทยากรมาให้

ความรู ้

แบบสรุปการระดม
ทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ประจําปี

การศึกษา 

จํานวนครั้งหรือปริมาณ
ในการระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒๕.จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

แบบสรุปจํานวน
สถานประกอบการท่ี
มีการจัดการศึกษา
ระบบวิภาคี และ

ระบบปกติ 

จํานวนสถาน
ประกอบการท่ีมีการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 

 

 

    



    
    

    

    
 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

 
 

เครื่องมือ 

 
 

เกณฑ์ตัดสิน 
๒๖.จํานวนคน-ชั่ ว โมงของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน 
 

ฝ่ายวิชาการ แบบฟอร์มรายงาน
ผล จํานวนคน-
ชั่วโมง ของผู้เชี่ยว
ชาย ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมี
ส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละของสาขาวิชาท่ี
มีการจัดหาผู้เชียวชาญ
ร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

๒๗.อัตราส่วนของผู้สอน
ประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ
ต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 

งานบุคคล แบบฟอร์มรายงาน
ผลอัตราส่วน

ครูผู้สอนประจําท่ีมี
วุฒิด้านวิชาชีพต่อ

ผู้เรียน 

ร้อยละของสาขาวิชา/
สาขางาน  ท่ีผู้สอน
ประจํามีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพต่อผู้เรียนตาม
เกณฑ์ผู้สอน 1 คน ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 

๒๘.อัตราส่วนของผู้สอน
ประจําต่อผู้เรียน 
 

งานบุคคล แบบฟอร์มรายงาน
ผลอัตราส่วน

ครูผู้สอนประจําท่ีมี
วุฒิด้านวิชาชีพต่อ

ผู้เรียน 

อัตราสอนผู้สอนประจํา
ต่อผู้เรียนท้ังหมดของ
สถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อกําหนดท่ี 2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 14  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ  
คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือ 
ปรับปรุงแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถ่ิน โดย
ดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการเรียน อย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่นการ
ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนา 
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
2.จํานวนรายวิชา ท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีมีคุณภาพท่ีเปิดสอนใน

สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก  
2.1 ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน  
2.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือ

แผนการเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน  
2.3 รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือแผนการเรียน  
2.4 รายงานการนําผลการประเมิน ไปใช ้ 

3.ร้อยละของรายวิชา ท่ีมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปิดสอนใน
สถานศึกษา  

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพ 

ด ี       มีรายวิชาท่ีมีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
          ท่ีมี คุณภาพครบท้ัง 4 ข้อ มากกว่าร้อยละ 75  
พอใช้ มีรายวิชาท่ีมีผลพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี             
        คุณภาพครบท้ัง 4 ข้อ ร้อยละ 60 -75  
ปรับปรุง    มีรายวิชาท่ีมีผลพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
               ท่ีมีคุณภาพครบท้ัง 4 ข้อ ต่ําร้อยละ 60 หรือไม่ปฏิบัต ิ 
               หรือปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว 

 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพประจําปีการศึกษา  ๒๕....... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เหมาะสมมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน และชุมชนในท้องถ่ิน โดยดําเนินการตามข้ันตอน มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ท้ังประเภทวิชา  สาขาวิชา    โดยฝ่ายวิชาการและงานวิชาการสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ  
ในการประสานงาน และดําเนินการ 

ตารางท่ี ๑  แสดง จํานวนรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีท่ี ๑ ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม   สาขาวิชา............................................................................................. 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือ
วิชา) 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูล

ตลาดแรงงาน 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การประเมินผล
รายวิชา 

รายงานนําผล
การประเมิน 

ไปใช้ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
  

1. จํานวนรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน....... วิชา   
คิดเป็นร้อยละ............. 

2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ.........วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินผลรายวิชา..............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
4. จํานวนรายวิชารายงานนําผลการประเมินไปใช.้.............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
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ตารางท่ี ๒  แสดง จํานวนรายวิชา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๒  ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม   สาขาวิชา....................................................................... 
 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือวิชา) 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูล

ตลาดแรงงาน 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การประเมินผล
รายวิชา 

รายงานนําผล
การประเมิน 

ไปใช้ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
  

1. จํานวนรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน....... วิชา   
คิดเป็นร้อยละ............. 

2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ.........วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินผลรายวิชา..............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
4. จํานวนรายวิชารายงานนําผลการประเมินไปใช.้.............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
ตารางท่ี ๓  แสดง จํานวนรายวิชา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๓  ประเภทวิชา  
พาณิชยกรรม  สาขาวิชา.................................................................. 
 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือ
วิชา) 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูล

ตลาดแรงงาน 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การประเมินผล
รายวิชา 

รายงานนําผล
การประเมิน 

ไปใช้ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
  

1. จํานวนรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน....... วิชา   
คิดเป็นร้อยละ............. 

2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ.........วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินผลรายวิชา..............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
4. จํานวนรายวิชารายงานนําผลการประเมินไปใช.้.............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
ตารางที่ 4  แสดง จํานวนรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ที่ ๑ ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา............................................................ 
 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือวิชา) 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูล

ตลาดแรงงาน 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การประเมินผล
รายวิชา 

รายงานนําผล
การประเมิน 

ไปใช้ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
  

1. จํานวนรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน....... วิชา   
   คิดเป็นร้อยละ............. 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ.........วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินผลรายวิชา..............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
4. จํานวนรายวิชารายงานนําผลการประเมินไปใช.้.............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

ตารางที่ 5  แสดง จํานวนรายวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ ๒ 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา.................................................. 
 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือ
วิชา) 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูล

ตลาดแรงงาน 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การประเมินผล
รายวิชา 

รายงานนําผล
การประเมิน 

ไปใช้ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
  

1. จํานวนรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน....... วิชา   
คิดเป็นร้อยละ............. 

2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ.........วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินผลรายวิชา..............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 
4. จํานวนรายวิชารายงานนําผลการประเมินไปใช.้.............วิชา   คิดเป็นร้อยละ............ 

 -อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

                                                                     
ลงชื่อ........................................................................... 

(                                                   ) 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
คําอธิบาย  

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม หรือ 
บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอนการวัด
ประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
โครงการสอนเป็นทีม โครงการเรียนเป็นชิ้นงาน เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน  
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีคุณภาพ ดังนี ้ 

2.1 ผ่านการตรวจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการ  
2.2 มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้ 
2.3 มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการสอน  
2.4 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

3. ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อย่างมีคุณภาพ 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

ด ี                มากกว่าร้อยละ 75  
พอใช้            ร้อยละ 60 -75  
ปรับปรุง        ต่ําร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
แบบฟอร์มรายงานผล 

ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประจําปีการศึกษา  
๒๕......... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 
 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านประชาธิปไตย  ด้านห่างไกลจากสารเสพติด  ด้านความรู้ ความสามารถจากรายวิชาต่างๆ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  จัดกิจกรรม รวมท้ังจัดการเรียนการสอนท่ีมีการใช้สื่อการสอน ทัศนศึกษา จัด
และประเมินผลผู้เรียน หลากหลายวิชาสอดคล้องกับแผนการเรียนรู ้

ตารางท่ี ๑  แสดงจํานวนรายวิชาท่ีมีแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี .......    สาขาการบัญชี  การขาย  คอมพิวเตอร์  การท่องเท่ียว 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา / 
สาขาวิชา/ ระดับช้ัน 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือวิชา) 

แผนการเรียนรู ้
แบบบูรณาการ 

การประเมินผล
การสอน 

รายงานการ
จัดการเรียน 
การสอน 

มี ไม่มี ผ่าน 
ไม่ 
ผ่าน 

ตาม 
แผน 

ไม่ตาม 
แผน 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
สาขาการบัญช ี  
ปวช..........        
        
        
        
        
        
        
        
        
 รวม       
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ประเภทวิชา / 
สาขาวิชา / ระดับช้ัน 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือวิชา) 

แผนการเรียนรู ้
แบบบูรณา

การ 

การประเมินผล
การสอน 

รายงานการ
จัดการเรียน 
การสอน 

มี ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตาม 
แผน 

ไม่ตาม 
แผน 

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
สาขาการขาย 
ปวช.........        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 รวม       
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
สาขาคอมพิวเตอร ์
ปวช........        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 รวม       

 
 
 



    
    

 
  รายวิชาท่ีมีแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีท่ี............... จํานวน.............. วิชา คิดเป็นร้อยละ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา / 
สาขาวิชา / ระดับช้ัน 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือวิชา) 

แผนการเรียนรู ้
แบบบูรณา

การ 
การตรวจสอบ 

จัดการเรียน 
การสอน 

มี ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตาม 
แผน 

ไม่ตาม 
แผน 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สาขาการท่องเท่ียว 
ปวช..........        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 รวม       



    
    

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนรายวิชาท่ีมีแผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.)ช้ันปีท่ี … ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด  สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ประเภทวิชา / 
สาขาวิชา  / ระดับช้ัน 

รายวิชา / (รหัสวิชา/ ช่ือ
วิชา) 

แผนการเรียนรู ้
แบบบูรณาการ 

การประเมิน   
การสอน 

รายงานการ
จัดการเรียน 
การสอน 

มี ไม่มี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตาม 
แผน 

ไม่ตาม 
แผน 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญชี      
ปวส......        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 รวม       
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 
ปวส.....        
        
        
        
        
 รวม       
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
ปวส.....        
        
        
        
        
 รวม       



    
    

  รายวัดท่ีมีแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีท่ี................ จํานวน................ วิชา  คิดเป็นร้อยละ..................... 
 
      ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนรายวิชาท่ีมีแผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ................................................... 
      (..........................................................) 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
คําอธิบาย  

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู ้ความสามารถ 
ในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การใช้สื่อการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับการอบรมในเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการสร้างและใช้สื่อการ
สอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู ้วัดและประเมินผล โครงการสนับสนุนผู้สอนไปอบรม/พัฒนาด้านความรู้
ใน วิชาชีพท่ีสอน หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทักษะการพูด การบรรยาย เป็นต้น และต้องดําเนินงาน ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในสาขาวิชา/สาขางาน  
2.ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ในด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่  
   ด้าน ความรู้ ความสามารถในรายวิชาท่ีสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิค    
   วิธีสอน การใช ้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีมาตรวัด 5   
   ระดับ  
3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา  
4. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล  
5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา  

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม ดี                     4.00 - 5.00  
พอใช้                3.50 - 3.99  
ปรับปรุง            1.00 - 3.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 
คําช้ีแจง  ให้ทําเคร่ืองหมาย ����  ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  เพศ                  � ชาย              �    หญิง 
๒.  ระดับการศึกษา    �   ปวช.  ๑       �   ปวช.  ๒   �   ปวช.  ๓   �    ปวส. ๑ (ภาคปกต)ิ         
�     ปวส. ๒    (ภาคปกต)ิ     �    ปวส. ๑  (ภาคบ่าย)             �     ปวส. ๒ (ภาคบ่าย)   
๓.  กลุ่มเรียน  ................................................................................................... 
๔.  ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ       �  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    �  การบัญช ี   

        �  การขาย/ตลาด        �การท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเห็น             ๕= ดีมาก  ๔ =  ดี   ๓ = พอใช้  ๒ = น้อย   ๑ =  น้อยท่ีสุด 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น คะแนน

เฉลี่ย ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีการปฐมนิเทศก่อนเรียนเก่ียวกับวิธีการเรียนหลักสูตร   

จุดประสงค์การเรียน-การสอน และการวัดประเมินผล 
      

๒. สอนเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน-การสอน       
๓. ถ่ายทอดความรู้ได้ดี  เข้าใจง่าย       
๔. ดําเนินการตามลําดับข้ัน       
๕. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน-การสอน       
๖. มีการเตรียมการสอนและมีความพร้อมในการสอนเป็นอย่างด ี       
๗. สื่อการสอนท่ีใช้ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี       
๘. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน-การสอน       
๙. มีความขยัน  กระตือรือร้น  และเอาใจใส่ในการสอน       
๑๐. จัดบรรยากาศในการเรียน-การสอนดี  มีความสามารถควบคุม

ห้องเรียน 
      

๑๑. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียน-การสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ 

      

๑๒ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์       
๑๓ มีการเช็คชื่อนักเรียน-นักศึกษา ก่อน-หลัง       
๑๔ มีความยุติธรรมในการวัดผลประเมินผล       
๑๕ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ผู้เรียนมีส่วนร่วม       
 รวม       

 
-ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)........................................................................................................................  
                                                                                           ขอขอบพระคุณ 
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แบบสรุปความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนในรายวิชา 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย 

ปีการศึกษา................ 

ท่ี รายการประเมิน 
เฉลี่ยระดับความพึง

พอใจ 
ลําดับความพึงพอใจ 

1 มีการปฐมนิเทศก่อนเรียนเก่ียวกับวิธีการ
เรียนหลักสูตร  จุดประสงค์การเรียน-
การสอน และการวัดประเมินผล 

  

2 สอนเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียน-การสอน 

  

3 ถ่ายทอดความรู้ได้ดี  เข้าใจง่าย   
4 ดําเนินการตามลําดับข้ัน   
5 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน-

การสอน 
  

6 มีการเตรียมการสอนและมีความพร้อม
ในการสอนเป็นอย่างดี 

  

7 สื่อการสอนท่ีใช้ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี   
8 มีความรับผิดชอบต่อการเรียน-การสอน   
9 มีความขยัน  กระตือรือร้น  และเอาใจ

ใส่ในการสอน 
  

10 จัดบรรยากาศในการเรียน-การสอนดี  มี
ความสามารถควบคุมห้องเรียน 

  

11 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการ
เรียน-การสอนอย่างสมํ่าเสมอ 

  

12 เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์   
13 มีการเช็คชื่อนักเรียน-นักศึกษา ก่อน-

หลัง 
  

14 มีความยุติธรรมในการวัดผลประเมินผล   
15 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
  

รวม   
 
         ระดับความพึงพอใจ 
         5 = มากท่ีสุด     4 = มาก 3= ปานกลาง   2= น้อย 1= น้อยสุด 
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ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
1.รายวิชา 

 
 

รายวิชา 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
 
ค่าเฉลี่ย 

 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านความรู้
ความสามารถใน
รายวิชาท่ีสอน 

ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาและ
เทคนิควิธีการสอน 

 
 

การใช้สื่อ
การสอน 

 

การวัดและ
ประเมินผล 

 

       
       

รวมเฉลี่ย       
 

3. รายบุคคล 
 
 

รายวิชา 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
 
ค่าเฉลี่ย 

 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านความรู้
ความสามารถใน
รายวิชาท่ีสอน 

ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาและ
เทคนิควิธีการสอน 

 
 

การใช้สื่อ
การสอน 

 

การวัดและ
ประเมินผล 

 

       
       

รวมเฉลี่ย       
 

4. สาขาวิชา 
 
 

รายวิชา 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
 
ค่าเฉลี่ย 

 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านความรู้
ความสามารถใน
รายวิชาท่ีสอน 

ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาและ
เทคนิควิธีการสอน 

 
 

การใช้สื่อ
การสอน 
 

การวัดและ
ประเมินผล 
 

       
       

รวมเฉลี่ย       
 

ผลการประเมินตนเองเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ         ดี            พอใช้            ปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 17 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม 
คําอธิบาย  

งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่อ
งบดําเนินการท้ังหมดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เชน่ มี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึกตามท่ีผู้สอนได้กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้โครงการจัด
ระดมทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.งบดําเนินการท้ังหมดของสถานศึกษา  
2.งบประมาณท่ีสถานศึกษา จดัซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียน ในแต่ละหลักสูตร ตาม

ประเภท วิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
3. ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียน ในแต่ละ

หลักสูตรตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของงบประมาณท่ี สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝึก ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวมอุปกรณ์สําหรับจัดการเรียนต่อ
งบดําเนินการท้ังหมด 

ด ี           มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดําเนินการ   
              ท้ังหมด  
พอใช้       ร้อยละ 10 - 15 ของงบดําเนินการท้ังหมด  
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดําเนินการ    
              ท้ังหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก และอุปกรณ์ 

สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕............ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
  การใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สําหรับ การเรียนการสอน รวมท้ังการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบํารุงดูแลรักษา เครื่องใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  
สถานศึกษาได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน และสาขาวิชา เป็นผู้ตรวจสอบดูแลจํานวนและปริมาณการใช้  
ด้วยความเหมาะสมเพียงพอต่อผู้เรียน ตามความจําเป็นในแต่ละรายวิชา  ตามสาขาวิชา  สาขางาน  โดย
ส่งข้อมูลความต้องการใช้ให้ผู้บริหารพิจารณาตามงบประมาณ และจัดซื้อจัดหาโดยฝ่ายจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ มีข้อมูลดังนี ้

หลักสตูร / ประเภทวิชา / สาขาวิชา 
/ สาขางาน / ระดับช้ัน 

จํานวน 
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 

ท่ีลงทะเบียน 
(คน) 

งบประมาณ 
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 
(บาท) 

งบประมาณ
จัดซ้ือวัสดุฝึก / 

อุปกรณ์ 
(บาท) 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ด้านวัสดุฝึก 
ต่องบดําเนินการ 

ประเภทพาณิชยกรรม 
 -สาขาการบัญช ี
-ระดับปวช. 1 – 3 

    
    
    

ประเภทบริหารธุรกิจ 
 -สาขาการบัญช ี
 - ระดับ ปวส. 1 - 2 

    
    
    

ประเภทพาณิชยกรรม 
-สาขาการขาย 
-ระดับปวช. 1 – 3 

    
    
    

ประเภทบริหารธุรกิจ 
 -สาขาการตลาด 
 - ระดับ ปวส. 1 - 2 

    
    
    

ประเภทพาณิชยกรรม 
-สาขาคอมพิวเตอร ์
- ระดับปวช. 1 – 3 

    
    
    

ประเภทบริหารธุรกิจ 
 -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 - ระดับ ปวส. 1 - 2 

    
    
    

ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-สาขาการท่องเท่ียว 
- ระดับปวช. 1 – 3 

    
    
    

รวมท้ังสิ้น     
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ข้อกําหนดท่ี 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 18 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 
คําอธิบาย  

ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ การใช้
ห้อง คอมพิวเตอร์ และจํานวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร ์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการ เช่าซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการจัดระดมทุนเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และต้องดําเนินงาน
ตามวงจร คุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนห้องและตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 
2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อห้อง  
3.จํานวนผู้เรียนในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละหลักสูตรตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
4.จํานวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จํานวนผู้เรียนต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการ
เรียนในรายวิชาท่ีใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 ด ี          ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เครื่อง 
พอใช้       ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 2 คน : 1 เครื่อง 
ปรับปรุง    ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 3 คนข้ึนไป : 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
แบบฟอร์มรายงานผล 

รายวิชาที่มกีารใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต่อผู้เรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียนโดยเฉพาะความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์  การบริหาร
จัดการ   การใช้ห้องคอมพิวเตอร์และจํานวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการมาเรียนใน
รายวิชาท่ีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ของแต่ละหลักสูตร  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน  ในปี
การศึกษา  ๒๕๕......  มีข้อมูลดังนี ้
ระดับ ปวช1 ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕..... 

๑.๑    รหัสวชิา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา  ………………………………………….วิชา............................................................. 
1.10 รหัสวิชา ………………………………………….วิชา............................................................. 

 
ระดับ ปวช1 ภาคเรียนท่ี 2 / ๒๕..... 

4.1    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.2    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.3    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.4    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.5    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.6    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.7    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.8    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.9    รหัสวชิา................................……………….วิชา............................................................. 
4.10 รหัสวิชา................................………………วิชา............................................................. 
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ระดับ ปวช. 2  ภาคเรียนท่ี 1 / ๒๕...... 
1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10 รหัสวชิา………………….............................วิชา............................................................. 

 
ระดับ ปวช. 2  ภาคเรียนท่ี 2 / ๒๕...... 

1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 

 
ระดับ ปวช. 3  ภาคเรียนท่ี 1 / ๒๕...... 

1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหสัวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 

 
 
 
 



    
    

 
ระดับ ปวช. 3  ภาคเรียนท่ี 2 / ๒๕...... 

1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 

 
ตารางท่ี  ๑  สรุปจํานวนผู้เรียนต่อการใช้คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)ของนักเรียนในรายวิชา 

สาขาวิชา / 
ระดับช้ัน 

ช่ือ
ห้องเรียน 

จํานวน 
คอมพิวเตอร์
ในห้องเรียน 
(เครื่อง) 

รายวิชา 
ท่ีเรียน 

(รหัสวิชา..) 

จํานวน 
ผู้เรียน 
(คน) 

อัตราส่วน 
ผู้เรียนต่อ 
เครื่อง 

 
สาขาการบัญชี 
     ปวช.๑      
     ปวช.๒      
     ปวช.๓      
สาขาการขาย 
     ปวช.๑      
     ปวช.๒      
     ปวช.๓      
สาขาคอมพิวเตอร์ 
     ปวช.๑      
     ปวช.๒      
     ปวช.๓      
สาขาการท่องเท่ียว 
     ปวช.๑      
     ปวช.๒      
     ปวช.๓      

รวมท้ังสิ้น      
                                                            ลงชื่อ........................................................ 
                                                              (............................................................) 

                                                 หัวหน้าสาขาวิชา 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
รายวิชาที่มกีารใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต่อผู้เรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 
 ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียน  โดยเฉพาะความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  การบริหาร
จัดการ   การใช้ห้องคอมพิวเตอร์และจํานวนผู้เรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการมาเรียนใน
รายวิชาท่ีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ของแต่ละหลักสูตร  ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน  ในปี
การศึกษา  ๒๕......  มีข้อมูลดังนี ้
 
ระดับ ปวส. 1 ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕........ 

1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวชิา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 

ระดับ ปวส. 1 ภาคเรียนท่ี 2 / ๒๕........ 
1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวชิา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
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ระดับ ปวส. 2 ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕........ 

1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10        รหสัวิชา………………….............................วชิา............................................................. 

 
ระดับ ปวส. 2 ภาคเรียนท่ี 2 / ๒๕........ 

1.1 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.2 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.3 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.4 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.5 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.6 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.7 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.8 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.9 รหัสวิชา………………….............................วิชา............................................................. 
1.10         รหัสวิชา………………….............................วชิา............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

ตารางท่ี ๑  สรุปจํานวนผู้เรียนต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ 
                 

สาขาวิชา / 
ระดับช้ัน 

ช่ือห้องเรียน 

จํานวน 
คอมพิวเตอร์
ในห้องเรียน 

(เครื่อง) 

รายวิชา 
ท่ีเรียน 

(รหัสวิชา) 

จํานวน 
ผู้เรียน 
(คน) 

อัตราส่วน 
ผู้เรียนต่อ 
เครื่อง 

 
สาขา....................................................... 
     ปวส.๑      
     ปวส.๒      
สาขา....................................................... 
     ปวส.๑      
     ปวส.๒      
สาขา....................................................... 
     ปวส.๑      
     ปวส.๒      
สาขา....................................................... 
     ปวส.๑      
     ปวส.๒      
สาขา....................................................... 
     ปวส.๑      
     ปวส.๒      

รวมท้ังสิ้น      
 
-ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
                                                           ลงชื่อ........................................................ 
                                                                 (............................................................) 
                                                                              หัวหน้าสาขาวิชา 
 

 
 
 



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ี เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
คําอธิบาย  

ความเหมาะสมในการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน สอดคล้องกับรายวิชาท่ีเรียน มี 
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มี
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงาน โครงการจัดทําห้องปฏิบัติการกลาง แต่งตั้งผู้ดูแลประจําห้อง สํารวจความพึงพอใจการ
ใช้ห้อง เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัต ิ 
2. ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
    โรงฝึกงานพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก  

3.1 มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติ  
3.2 มีการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติตามตารางการใช ้ 
3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึก    
      ปฏิบัต ิ 
3.4 มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน   

และ พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติ  
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก ข้อ 
3.1-3.4 

 ด ี             ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้          ปฏิบัติข้อ 1- 3  
ปรับปรุง       ปฏิบัติข้อ 1- 2 

 
 
 



    
    

แบบบันทึกระดับความพึงพอใจ 
ของผู้เรียนต่อห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิารพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  

และการฝึกปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตอนท่ี 1 กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง  ท่ีตรงกับความจริง 
   1.สถานภาพของผู้ตอบ      (    ) คร-ูอาจารย์    (   )  นักเรียน    (    ) นักศึกษา 
ตอนท่ี 2 กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามระดับความเหมาะสม 
โดย กําหนดเป็น 5 ระดับ คือ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด       4   หมายถึง   เหมาะสมมาก   
          3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง      2   หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
                                    1     หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

ลําดับท่ี 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1  

1 ห้องเรียน       
 1.1 ห้องเรียนมีความสะอาด       
 1.2 ห้องเรียนมีจํานวนโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับนักเรียนนักศึกษา       
 1.3 โต๊ะและเก้าอ้ีมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ       
 1.4 ห้องเรียนมีตารางการใช้ห้องเรียนชัดเจน       
 1.5 ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ       
 1.6 มีสื่ออุปกรณ์ท่ีสะดวกต่อการเรียนการสอน       

2 ห้องปฏิบัต/ิโรงฝึกงาน       
 2.1 มีเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน       
 2.2 มีโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับนักเรียน       
 2.3 ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดเป็นระเบียบ       
 2.4 มีตู้จัดเก็บอุปกรณ์เพียงพอ       
 2.5 เครื่องมือและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
      

 2.6 มีแสงสว่างเพียงพอและการระบายอากาศท่ีดี       
3 ศูนย์วิทยบริการ/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง       

 3.1 สื่อสิ่งพิมพ์มีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน       
 3.2 สื่อเทคโนโลย ี       
 3.3 โต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน       
 3.4 มีการจัดเก็บสิ่งต่างๆเป็นระเบียบ       
 3.5 สื่อเทคโนโลยีมีสภาพพร้อมในการใช้งาน       
 3.6 ความสะอาดของสถานท่ี       
 3.7 มีแสงสว่างเพียงพอและมีการระบายอากาศท่ีดี       

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………..………………………… 
                                                      ลงชื่อ........................................................ 
                                                         (............................................................) 
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แบบบันทึกระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบการ  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร  โรงฝึกงาน  พ้ืนที่ฝึกปฏิบตัิงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน 

มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
1. จํานวนห้องเรียน.......................ห้อง      จํานวนห้องปฏิบัติการ.........................ห้อง 

จํานวนโรงฝึกงาน.....................ห้อง      จํานวนพ้ืนท่ีฝึกปฏฺบิัติการ....................ห้อง 
2. ตารางการใช้ห้องเรียน  � มี  �  ไม่มี 
3. ตารางการใช้โรงฝึกงาน � มี  �  ไม่มี 

 
       ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏบัิติการ      

โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน โดยพิจารณาจาก 

รายการ 
 ผลการปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

3.1  การวางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึก 
ปฏิบัต ิ

   

3.2  การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติตาม
ตารางการใช้ 

   

3.3  การติดตาม ประเมินผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และ
พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติ 

   

3.4  การนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   
โรงฝึกงาน และพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัต ิ

   

 
ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ        

โรงฝึกงาน  พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานกับวิชาท่ีเรียน  ปฏิบัติได้ท้ังหมด.............ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 20 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ 
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
คําอธิบาย  

ความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ ได้แก่ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้อง 
อินเทอร์เนตท่ีมีสื่อหลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น และสามารถ
รองรับการให้ บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา ท่ีเพียงพอ
และ/หรือเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นให้กับห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ห้องอินเทอร์เนต
การจัดหาเอกสาร ตํารา ต่างๆ ให้แก่ห้องสมุด มีการพัฒนาการให้บริการการใช้ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู ้
เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ศูนย์วิทยบริการท่ีมีคุณภาพ พิจารณาจาก  

1.จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีในศูนย์วิทยบริการมีสื่อท่ีหลากหลายและข้อมูลการใช้งาน  
2. มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น  
3. สามารถรองรับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ                                                                               

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการ 
 

 ด ี       ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้    ปฏิบัติข้อ 1- 3  
ปรับปรุง ปฏิบัติข้อ 1- 2 

 
หมายเหตุ  มีการรายงานการใช้ห้องสมุด อินเตอร์เน็ตทุกสัปดาห์  ทุกเดือน ท้ังบุคคลภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  การใช้ username password มีรายงานแสดงความคิดเห็นจากการใช้หรือจาก
การรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

แบบบันทึกการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
 

ปีการศึกษา………………….. 
 

ท่ี 
ห้องปฏิบัติการ/

ห้องเรียน/ห้องสมุด 

รายการพิจารณา 
จํานวน

ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ท่ีมี
ในศูนย์วิทย

บริการ 

มีระบบการ
จัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถ
รองรับ

ให้บริการแก่
ชุมชนและ

สังคม 

มีการประเมิน
คุณภาพ
ให้บริการ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ลงชื่อ..................................................................... 
(...........................................................................) 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  
คําอธิบาย  

ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียน โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/
หรือเหมาะสมในการใช้งานและความทันสมัยของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ รวมท้ังประสิทธิภาพในการใช้งาน
ท่ี สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มี
แนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เช่น แบบบันทึกคําขอการใช้ แบบรายงาน
การ ซ่อมบํารุง มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ทันสมัย โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจําป ี
การศึกษา เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
สถานศึกษาจะต้องดําเนินการและมีข้อมูลท่ีบ่งชี้คุณภาพ ดังนี ้ 

1. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี  
2. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความเพียงพอ  
3. จํานวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในสาขาวิชา/สาขางาน มีความทันสมัย  
4.ผลการประเมินพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

ต่างๆ ท่ีใช้  
5. มีการปรับปรุงโดยใช้ผลการประเมิน  

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

 ด ี           ปฏิบัติทุกข้อ  
พอใช้        ปฏิบัติข้อ 1-4  
ปรับปรุง     ปฏิบัติข้อ 1-3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พชร.  มฐ. 2  ตช. 21  



    
    

แบบฟอร์มรายงานจํานวนวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ประจําห้องปฏิบัติการ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีการศึกษา  25............. 

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว) ............................................................................................................. 
ตําแหน่ง................................................................... ประจําสาขาวิชา.................................................... 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการ (ชื่อ).............................................ชั้นท่ี............. 
อาคาร.................................................................โรงเรยีนพณิชยการเชียงราย  ขอรายงาน  จํานวนและ
ระดับคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก ประจําห้องเรียนดังนี้ 

รายการ 

จํานวน ความเพียงพอ ความทันสมัย หมายเหตุ 
รายการ

ดําเนินการ
ปรับปรุง 

ใช้ได ้
ใช้

ไม่ได ้
เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

 
ทันสมัย 

ไม่
ทันสมัย 

1. พระพุทธรูปประจําห้อง        

2. พระบรมฉายาลักษณ์        
3. ธงชาต ิ        
4. ป้ายชื่อห้อง        
5. ป้ายแสดงคําเตือน        
6. ป้ายแสดงวิธีการใช้งานเครื่องมือ        
7. บอร์ดแสดงผลงานความรู้        
8. ตารางสอนประจําห้อง        
9. ตารางแสดงเวรรักษาความสะอาด        
10. ตู้เก็บเอกสาร        
11. โต๊ะทํางาน        
12. โต๊ะเรียน        
13. เก้าอ้ี        
14. เครื่องปรับอากาศ        
15. เครื่องขยายเสียง        
16. เครื่องฉายข้ามศีรษะ        
17. พัดลม        
18. หลอดไฟ        
19. สื่อมัลติมีเดีย        
20. โทรทัศน์        
 
 
 

    

     



    
    

 
รายการ 

 
 

จํานวน ความเพียงพอ ความทันสมัย หมายเหตุ
รายการ

ดําเนินการ
ปรับปรุง 

 
ใช้ได ้

 
ใช้

ไม่ได ้

 
เพียงพอ 

 
ไม่

เพียงพอ 

 
ทันสมัย 

 
ไม่

ทันสมัย 

22. ไวท์บอร์ด          
23. แปรงลบกระดาน        
24. ลําโพง        
25. คอมพิวเตอร์        

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ............................................. 
     ( .............................................) 

                      อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ห้อง........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

ข้อกําหนดท่ี 2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู ้
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน 
คําอธิบาย  

จัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน เช่น การใช้วัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ การจัด
พ้ืนท่ี ห้องเรียนห้องปฏิบัติ การจัดผังห้องปฏิบัติการ ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงการ 5 ส 
โครงการจัดระบบจราจรในสถานศึกษา เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา  
2.จํานวนสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได ้

อย่างมีคุณภาพโดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี ้ 
2.1 ป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย  
2.2 ระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  
2.3 ป้ายแสดงข้ันตอนการใช ้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ  
2.4 สถานท่ีและการจัดเก็บ วัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ  
2.5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจําพ้ืนท่ีนอกเหนือจากห้องพยาบาลของ   
      สถานศึกษา  
2.6 บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  
2.7 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  
2.8 ข้อมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหต ุ 

3. ร้อยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ได้ อย่างมีคุณภาพ 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของ  
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่าง  
มีคุณภาพ 

 ด ี          มากกว่าร้อยละ 70  
พอใช้       ร้อยละ 60 - 70  
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 60 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ตอนท่ี 1 กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงใน � 
 1. ข้อมูลท่ัวไป     � ครู อาจารย์        � นักเรียน นักศึกษา 
ตอนท่ี 2 กรุณาทําเครื่องหมาย / ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยกําหนดเป็น 5 ระดับ คือ 
   5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด           

4  หมายถึง  เหมาะสมมาก      
3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง           
2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย           
1 หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1  

1 ห้องเรียน       
 1.1 ห้องเรียนมีความสะอาด       
 1.2 ห้องเรียนมีจํานวนโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับ

นักเรียน นักศึกษา 
      

 1.3 โต๊ะและเก้าอ้ีมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ       
 1.4 มีตารางการใช้ห้องเรียนชัดเจน       
 1.5 มีแสงสว่างเพียงพอ       
 1.6 มีสื่ออุปกรณ์ท่ีสะดวกต่อการเรียนการสอน       
2 ห้องปฏิบัติการ       

 2.1 มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน       
 2.2 มีโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา       
 2.3 ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดเป็นระเบียบ       
 2.4 มีตู้จัดเก็บอุปกรณ์เพียงพอ       
 2.5 มีตู้จัดเก็บอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
      

 2.6 มีแสงสว่างเพียงพอและระบายอากาศได้ดี       
 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………..…………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

                                   ลงชื่อ............................................. 
                                       ( .............................................) 

                            อาจารย์ผูร้บัผิดชอบ ห้อง.................................... 
 

ตารางการจัดระบบความปลอดภัยของสาขาวิชา/สาขางานในสถานศึกษา 
 



    
    

สาขาวิชา 

รายการท่ีปฏิบัติ 

มีป้
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มีอุ
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รณ
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งก
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บัต
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มีข้
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ลห
รือ

สถ
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การบัญช ี          
การขาย การตลาด          
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
การท่องเท่ียว          

เฉลี่ยร้อยละ  
 
สรุปผลการประเมิน  ร้อยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 
  ระดับดี  มากกว่าร้อยละ 70 
  ระดับพอใช้ ร้อยละ 60 – 70 
  ระดับปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อกําหนดท่ี 2.6   พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 



    
    

คําอธิบาย  
จํานวนครูและบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีได้รับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน 

ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น ส่ง
ครูไปสัมมนาทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษา ดูงาน โครงการจัดอบรมทางวิชาการ ลาศึกษาต่อพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนครูและบุคลากรท้ังหมดในสถานศึกษา  
2. จํานวนครูท่ีได้รับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอน  
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา  
4. ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหน้าท่ี  
    ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผล 
ด้านการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕......... 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 
ในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 ด ี        มากกว่าร้อยละ 89  
พอใช้     ร้อยละ 75 - 89  
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 75 

พชร.   มฐ. ๒   ตช. ๒๓ 



    
    

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 การพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาในท่ีนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ท้ังนี้เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนางานและความรู้ในด้านวิชาชีพ ด้าน
วิชาการและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านการ
อบรมให้ นับเวลาท่ีได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ต่อคนต่อป ี
 ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวน ผู้บริหาร คร-ูอาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุน ท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการ ด้วยการอบรม 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

 
หลักสูตรท่ีได้รับ

การอบรม 
สถานท่ี ว/ด/ป 

จํานวน
ช่ัวโมง 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
๖.      
๗.      
๘.      
๙.      
๑๐.      
๑๑.      
๑๒.      

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๒  แสดงสถิติ จํานวนคร-ูอาจารย์ สายสนับสนุน ท่ีได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชา 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวน จํานวนบุคลากรครูท่ี รวมจํานวน  



    
    

บุคลากร
คร(ูคน) 

ได้รับการพัฒนา
(ครั้ง) 

คนท่ีได้รับ
การพัฒนา
ครบ ๒๐ 

ช่ัวโมง(คน) 

 
 

ร้อยละ ความรู้
ด้าน

วิชาชีพ 

ความรู้
ด้าน

วิชาการ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
๑.  สาขาการบัญช ี      
๒.  สาขาการขาย      
๓.  สาขาคอมพิวเตอร์      

รวม      
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

     

1. สาขาการท่องเท่ียว      
รวม      

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      
๑.  สาขาการบัญช ี      
๒.  สาขาการตลาด      
๓. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      

รวม      
รวมท้ังสิ้น      

 
 

ลงชื่อ................................................. 
(.........................................................) 

หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๓ แสดงสถิติ จํานวนบุคลากร สายสนับสนุน ท่ีได้รบัการพัฒนาตามสาขาวิชาตามสายงานท่ี  
              รับผิดชอบ 
 



    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔ แสดงสถิติ บุคลากร สายสนับสนุน ท่ีได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชาตามสายงานตาม    
             หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

สนับสนุนท่ีได้รับการ
พัฒนา(ครั้ง) 

ท่ีได้รับการ
พัฒนาครบ 
๒๐ ช่ัวโมง

(คน) 

 
 

ร้อยละ ความรู้
ด้านใน

ด้านอาชีพ 

ความรู้
ด้านงาน
ท่ัวไป 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      
๑.  สาขาการบัญช ี      
๒.  สาขาการขาย      
๓.  สาขาคอมพิวเตอร์      

รวม      
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

     

1. สาขาการท่องเท่ียว      
รวม      

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      
๑.  สาขาการบัญช ี      
๒.  สาขาการตลาด      
๔. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      

รวม      
รวมท้ังสิ้น      



    
    

ฝ่าย/ส่วนงาน 

จํานวน
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

(คน) 

จํานวนบุคลากรสาย
การสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา

(ครั้ง) 
รวมจํานวนคนท่ีได้รับ
การพัฒนาครบ ๒๐ 

ช่ัวโมง(คน) 
ความรู้
ด้านใน
ด้าน
อาชีพ 

ความรู้
ด้าน
งาน
ท่ัวไป 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
๗.     

รวม     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ังใน
ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



    
    

ตัวบ่งช้ีท่ี 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
คําอธิบาย  

การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอ่ืนๆ ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษา 
เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น เพ่ือให้การจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา การจัดหาทุนเพ่ือซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.  ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอ่ืน ๆ ภายในสถานศึกษา  
2. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอ่ืนๆ จากสถาบันทาง

การศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน  
3. ข้อมูลการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอ่ืนๆ จากสถานประกอบการ

ท้ังและเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

แบบสรุปจํานวนครั้งหรือปริมาณการระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จํานวนครั้ งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ 

ด ี          ระดมทรัพยากรท้ังภายในภายนอก 25 ครั้งข้ึนไป  
พอใช้      ระดมทรัพยากรท้ังภายในภายนอก 20-24 ครั้ง  
ปรับปรุง   ระดมทรัพยากรท้ังภายในภายนอก น้อยกว่า 20    
              ครั้ง 

พชร.   มฐ. ๒   ตช. ๒๔ 



    
    

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   ปีการศึกษา  .......... 
 

ท่ี 
ทรัพยากรท่ีได้รับ
การสนับสนุน 

วัน/เดือน/ปี 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวนครั้งการระดมทรัพยากร 

บุคคล งบประมาณ 
หน่วยงานท่ี
สนับสนุน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 รวมจํานวนครั้ง      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 25  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและระบบปกติ 
คําอธิบาย  



    
    

สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ในการวางแผน
และ ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคี และการฝึกงานในระบบปกติ ตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษาต้องมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ท่ีมีความ
พร้อม และทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ มีครูฝึกท่ีมีทักษะความชํานาญ มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู ้มีแผนการฝึกปฏบิัติงานให้กับผู้เรียน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ท่ีร่วมจัดการศึกษา โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนาบุคลากรให้กับสถาน
ประกอบการเป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.แผน/เอกสาร/รายงานในการประสานงานกับสถานประกอบการ ท่ีจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา  

2. รายชื่อสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ และจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาท้ังในระบบ 
ทวิภาคีและ/หรือระบบปกติ 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จํานวนสถานประกอบการท่ี มีการจัด
การศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และ/หรือ ระบบ
ปกต ิ

ด ี          สถานประกอบการ 20 แห่งข้ึนไป  
พอใช้      สถานประกอบการ 15-19 แห่ง 
ปรับปรุง   สถานประกอบการน้อยกว่า 15 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผล 
จํานวนรายช่ือสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ 

ประเภทวิชา.................... สาขาวิชา.............................  สาขางาน............................ 

พชร.   มฐ. ๒   ตช. ๒๕ 



    
    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประจําปีการศึกษา  ๒๕....... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 การจัดการศึกษาท่ีเกิดจากการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ของ
ภาครัฐ และเอกชน เป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพในด้านวิชาความรู้  ทักษะประสบการณ์ ใน
การประกอบอาชีพ  ตามสาขาวิชาท่ีศึกษา  ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ ใช้วัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือ ครุภัณฑ์  ท่ีทันสมัยรวมท้ังทักษะท่ีมีความชํานาญ มีความรู้ในอาชีพเฉพาะด้าน 
 ตาราง แสดงการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท้ังระบบทวิภาคีและระบบปกต ิ

ท่ี ช่ือ – สกุล / นร.นศ. 
ช่ือสถานประกอบการเป็น

แหล่งเรียนรู ้
วันเดือนปี
ท่ีลงนาม 
(MOU) 

ท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ/
รายละเอียด 

ช่วงเวลา 
ท่ีปฏิบัติงาน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                                                              ลงชื่อ……………………………………………. 
   (                                       )                             

                       หวัหน้างานฝึกประสบการณ์ 

แบบฟอร์มรายงานผล 
จํานวนรายช่ือสถานประกอบการทีน่ักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ 

พชร.   มฐ. ๒   ตช. ๒๕ /1 



    
    

ประเภทวิชา............................  สาขาวิชา............................  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจําปีการศึกษา  ๒๕....... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 การจัดการศึกษาท่ีเกิดจากการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ของ
ภาครัฐ และเอกชนเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพในด้านวิชาความรู้  ทักษะประสบการณ์ ใน
การประกอบอาชีพ  ตามสาขาวิชาท่ีศึกษา  ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ ใช้วัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือ ครุภัณฑ์  ท่ีทันสมัยรวมท้ังทักษะท่ีมีความชํานาญ มีความรู้ในอาชีพเฉพาะด้าน 
 ตาราง  แสดงการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการท้ังระบบทวิภาคีและระบบปกต ิ

ท่ี ช่ือ – สกุล  
ช่ือสถานประกอบการเป็น

แหล่งเรียนรู ้
วันเดือนปีท่ี

ลงนาม 
(MOU) 

ท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ/
รายละเอียด 

ช่วงเวลา 
ท่ีปฏิบัติงาน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                     
ลงชื่อ…………………………………………. 
   (                                   )    
     หัวหน้างานฝึกประสบการณ์ 

 



    
    

ตัวบ่งช้ีท่ี 26 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาผู้เรียน 
คําอธิบาย  

มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านท่ีเก่ียวข้องกับสาขางานของผู้เรียน จากภายนอกสถานศึกษา เช่น สถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ ชุมชนและท้องถ่ิน ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จ จาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้แก่ผู้เรียน การจัดทําทําเนียบภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
สาขาต่าง ๆ เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนสาขางานท่ีเปิดสอน  
2. จํานวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาผู้เรียน แต่ละสาขางานต่อภาคเรียน  
3. จํานวนสาขางานท่ีมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ตั้งแต่ 2 คน-ชัว่โมง ต่อ

ภาคเรียนข้ึนไป  
4. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาผูเ้ชี่ยวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมใน  
การพัฒนาผู้เรียน 

ด ี              มากกว่าร้อยละ 89  
พอใช้          ร้อยละ 75 - 89  
ปรับปรุง       น้อยกว่าร้อยละ 75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่มีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  ประจําปีการศึกษา 25..... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย    จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
สถานศึกษาได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําทางภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมีความรู้  มีความ

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ  ท่ีเก่ียวข้องกับสาขางานของผู้เรียน  มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้กําหนดให้แต่ละสาขางาน ได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ แนวทาง
ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จในชีวิต จากบุคคลดังกล่าวภาคเรียนละครั้ง ครั้งละ ๒  คน / 
ชั่วโมง 
ตาราง แสดงจํานวนคน – ช่ัวโมง ของผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีส่วนร่วม
พัฒนาผู้เรียน 

 

 

ประเภท
วิชา/

สาขาวิชา 

ว.ด.ป. 

ท่ีจัด 

ช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เช่ียวชาญภูมิ
ปัญญา 

ช่ือหน่วยงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เช่ียวชาญภูมิ

ปัญญา 

สาระ
ความรู้

วิชาท่ีสอน 

ระดับช้ัน
ท่ีเข้า
ร่วม
(คน) 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง
(ชม.) 

 

ช่ือ
หน่วยงาน
ศึกษาดูงาน 

 

ร้อยละ 

การบัญช ี

ปวช. 1-3 

        

การขาย 

ปวช. 1-3 

        

คอมพิวเตอร์ 

ปวช. 1-3 

        

กาท่องเท่ียว 

ปวช.1-2 

        

รวม        
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ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

ว.ด.ป. 

ท่ีจัด 

ช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เช่ียวชาญภูมิ
ปัญญา 

ช่ือหน่วยงาน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เช่ียวชาญภูมิ

ปัญญา 

สาระ
ความรู้

วิชาท่ีสอน 

ระดับช้ัน
ท่ีเข้า
ร่วม
(คน) 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง
(ชม.) 

 

ช่ือ
หน่วยงาน
ศึกษาดูงาน 

 

ร้อยละ 

การบัญชี 

ปวส. 1-2 
      

  

การตลาด 

ปวส. 1-2 
      

  

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ปวส.1-2 

      

  

รวม        

 
 
-ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
. 
                                                                        ลงชื่อ.......................................................... 
                                                                            (............................................................) 
                                                                                            หวัหน้าสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

ตัวบ่งช้ีท่ี 27 อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
คําอธิบาย  

จํานวนผู้สอนท่ีเป็นข้าราชการ ครูประจํา พนักงานราชการ ครูจ้างท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนต่อจํานวนผู้เรียนท้ังหมดในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการรับนักเรียน เป็นต้น และต้อง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา  
2. จํานวนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน  
3. จํานวนผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน  
4. อัตราส่วนผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน  
5.จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 

คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน  
6.ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ท่ีผู้สอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชพีต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ ผู้สอน

1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35 คน 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีผู้สอนประจํามี
คุณวุฒ ิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ ผู้สอน  
1 คน ต่อผู้เรียน ไม่เกิน 35 คน 

ด ี                  ร้อยละ 100  
พอใช้              ร้อยละ 50 - 99  
ปรับปรุง           น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่มผีู้สอนประจําที่มีวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ ์

ประจําปีการศึกษา  ............... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

---------------------------- 
        กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาบุคลากรท่ีมีวุฒิทางด้านวิชาชีพ  นับว่าเป็นสิ่ง
สําคัญ เพราะผู้เรียนท่ีเรียนวิชาชีพในแต่ละอาชีพ ย่อมจะต้องได้ครูท่ีดี มีความรู้ และความสามารถ และ
ถ่ายทอดความรู้ในงานอาชีพนั้น  ๆ  ได้ดี  ดังนั้นสถานศึกษาต้องคํานึงถึงครูผู้สอนประจํา  ท่ีมีวุฒิวิชาชีพ
ให้รับผิดชอบผู้เรียนในอัตราส่วนครูผู้สอนท่ีมีวุฒิวิชาชีพ  1  คน  ต่อผู้เรียน  35 คน  ในแต่ละสาขาวิชา  

 ตาราง  แสดงบุคลากร ครูผู้สอนประจําท่ีมีวุฒิด้านวิชาชีพต่อจํานวนผู้เรียนของแต่ละ
สาขาวิชา 

ท่ี สาขาวิชา 
จํานวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 

จํานวน
ผู้สอน
เฉพาะ

สาขาวิชา 

อัตราส่วน
ผู้สอนต่อ
ผู้เรียน 

เกณฑ์ผู้สอน 

1 คนต่อ
ผู้เรียน 

35 คน 

 

 

ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

1 การบัญช ี       

2 การขาย/การตลาด       

3 
คอมพิวเตอร/์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

     
 

4 การท่องเท่ียว       

รวมท้ังสิ้น       

ข้อมูลอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

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

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

...................................................................................................................................................................... 
          (……………………………….) 

                            ฝ่ายวิชาการ 

พชร.  มฐ. ๒   ตช. ๒๗ 



    
    

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 28 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
คําอธิบาย  

จํานวนผู้สอนท่ีเป็นข้าราชการ ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจ้างท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน ต่อจํานวนผู้เรียนท้ังหมด ของสถานศึกษา 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการรับนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น 
และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผู้สอนประจําท้ังหมดของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

อัตราส่วนผู้สอนประจําต่อผู้เรียน
ท้ังหมด ของสถานศึกษา 

ด ี              ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน  
พอใช้          ผูส้อน 1 คน ต่อผู้เรียน 25-30 คน  
ปรับปรุง       ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

 

แบบฟอร์มรายงานผล 
อัตราครูผู้สอนประจําต่อจํานวนผู้เรียน 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ส่วนหนึ่งสังเกตได้จาก จํานวน
บุคลากรครูผู้สอนต่อจํานวนผู้เรียน  ในกรณีท่ีครูผู้สอนมีน้อย  แต่มีผู้เรียนมาก  กรณีเช่นนี้จะทําให้การ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา ไม่ท่ัวถึง  มีผลต่อการควบคุมดูแลคุณภาพของผู้เรียน  ท้ังทางด้านความรู้ 
ความสามารถ และด้านการประพฤติปฏิบัติตนของผู้เรียน  ดังนั้นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างครูผู้สอน  
ต่อจํานวนผู้เรียนต้องไม่เกิน  1 : 25 คน 
 ตาราง แสดงอัตราส่วนบุคลากรครูผู้สอนประจําท้ังหมดของสถานศึกษาต่อผู้เรียน 

ประเภทวิชา / สาขาวิชา 

จํานวน 
บุคลากรคร ู
ท่ีสอนประจํา

(คน) 

จํานวน 
ผู้เรียนท้ังหมด 

อัตราส่วน 
ครูผู้สอน 
ต่อผู้เรียน 

เกณฑ์ผู้สอน 
1 คนต่อผู้เรียน 

25 คน 
ปวช. ปวส. ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญชี       
สาขาการขาย/การตลาด       
สาขาคอมพิวเตอร/์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

      

สาขาการท่องเท่ียว       
รวม       

 
ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................                                                                          

ลงชื่อ.......................................................... 
       (.................................................. ) 

            ฝ่ายวิชาการ 

พชร.  มฐ. ๒   ตช. ๒๘ 



    
    

 

มาตรฐานที่  ๓  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม 
คําอธิบาย 

สาขาวิชา/สาขางาน จัดให้ผู้เรียนทุกคน (ท้ังกลุ่ม/ห้อง) พบครูท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลติดตามให้
คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

29.จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
30.จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
31.ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
32.จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี

งามในวิชาชีพ รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์
       33.จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
แนวทางการวัดและประเมินตัวบงช้ี 

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๒๙.จํานวนครั้งของการจัดให้
ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 

ครูท่ีปรึกษา 
ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ 

-แบบสอบถาม 
-แบบรายงานโฮมรูม

ประจําสัปดาห์หน้าแถว 

จํานวนครั้งของการจัดให้
ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 

๓๐.จํานวนครั้งของการจัดบริการ 
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน งานตรวจสารเสพ

ติด 
แบบบันทึกข้อมูลในการ

ตรวจสารเสพติด 

จํานวนครั้งของการบริการ
ตรวจสารเสพติดให้กับ
ผู้เรียนท้ังหมดใน
สถานศึกษา 

๓๑.ร้อยละของผู้เรียนท่ีออก
กลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

แบบฟอร์มรายงานผล 
จํานวนผู้เรียนท่ีออก

กลางคัน 

ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมด
ท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบ
กับแรกเข้า 

๓๒.จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามในวิชาชีพ รวมท้ังด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์

ฝ่ายกิจกรรม 

แบบสรุปกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 

ร้อยละของสาขาวิชา/
สาขางานท่ีมีการจัด
กิจกรรมท้ัง 3 ประเภท
กิจกรรม 

๓๓.จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายกิจกรรม 

แบบบันทึกกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของสาขาวิชา/
สาขางานท่ีมีการจัด

กิจกรรมท้ัง 2 ประเภท
กิจกรรม 



    
    

ข้อกําหนดท่ี 3.1 จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 29 จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 
คําอธิบาย  

สาขาวิชา/สาขางาน จัดให้ผู้เรียนทุกคน (ท้ังกลุ่ม/ห้อง) พบครูท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลติดตามให้
คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพัก โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์รัก เป็นต้น และ
ต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. แผนการจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา  
2. เอกสาร/รายงาน การจัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนไดพ้บครูท่ี
ปรึกษา 

ด ี             มากกว่า  25  ครั้งต่อปี  
พอใช้         20  - 25  ครั้งต่อปี  
ปรับปรุง      น้อยกว่า 20 ครั้งต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

แบบรายงานโฮมรูมประจําสัปดาห์หน้าแถว 
(ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา) 

ระหว่างวันท่ี  ..........................เดือน......................................... พ.ศ. ................... 
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา................................................................ระดับชั้น................................................... 
สาขาวิชา ............................................สาขางาน.................................. กลุ่มเรียน………........................ 
 

 

วัน 
ว/ด/ป เร่ืองท่ีแจ้ง/แนะนําให้นร.-นศ. ทราบ 

รายชื่อ นักเรียนนักศึกษาท่ีไม่เข้าร่วม 
ท่ี รหัส ชื่อ-สกลุ 

จันทร ์
......./......./...... 

 1   

 2   
 3   
 4   
 5   

ยอดรวม นร. - นศ. ท้ังสิ้น จํานวน  ...................คน 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม              .....................คน 
ลงช่ือ   ........................................................  ท่ีปรึกษา 

6   

7   
8   

อังคาร 
......./......./...... 

 1   
 2   
 3   

 4   
 5   
ยอดรวม นร. - นศ. ท้ังสิ้น จํานวน  ...................คน 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม              .....................คน 
ลงช่ือ   ........................................................  ท่ีปรึกษา 

6   

7   

8   
พุธ 

......./......./...... 
 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
ยอดรวม นร. - นศ. ท้ังสิ้น จํานวน  ...................คน 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม              .....................คน 
ลงช่ือ   ........................................................  ท่ีปรึกษา 

6   
7   
8   
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วัน 
ว/ด/ป 

เร่ืองท่ีแจ้ง/แนะนําให้ นร.-นศ. ทราบ รายชื่อ นักเรียนนักศึกษาท่ีไม่เข้าร่วม 

ท่ี รหัส ชื่อ-สกลุ 
พฤหัสบด ี

......./......./...... 
 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

ยอดรวม นร. - นศ. ท้ังสิ้น จํานวน  ...................คน 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม              .....................คน 
ลงช่ือ   ........................................................  ท่ีปรึกษา 

6   

7   

8   

ศุกร ์
......./......./...... 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

ยอดรวม นร. - นศ. ท้ังสิ้น จํานวน  ...................คน 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม              .....................คน 
ลงช่ือ   ........................................................  ท่ีปรึกษา 

6   

7   

8   

 
บันทึกความคิดเห็นผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาวินัย ....................          บันทึกความคิดเห็นรองผู้จัดการ  .............. 

……………………………………………………………...          ……………………………………………………. 
……………………………………………………………...           ……………………………………………………. 

                   ลงชื่อ ..........................................................                          ลงชื่อ   .....................................................                                                                        
                          ( ....................................................)                                     ( ...................................................) 
                           ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ      รองผู้จัดการ    
 บันทึกความคิดเห็นผู้อํานวยการ ....................                                   บันทึกความคิดเห็นผู้จัดการ  .............. 

……………………………………………………………...          ……………………………………………………. 
……………………………………………………………...           ……………………………………………………. 

                   ลงชื่อ ..........................................................                          ลงชื่อ   .....................................................                                                              
                          ( ....................................................)                                     ( ...................................................) 
                                   ผู้อํานวยการ                                ผู้จัดการ    
 
               
                 
 



    
    

 
 

แบบสอบถามการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 

1.นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา...........................................................(   ) ปวช.1 (   ) ปวช.2 (   ) ปวช.3 
 
2.นักเรียน นักศึกษามีปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมประจําภาคเรียน     (   ) มี 
            (   ) ไม่มี 
  
3.นักเรียน นักศึกษาเคยเข้าพบครูท่ีปรึกษา       (   ) ทุกวนั 
             (   ) 1-2ครั้ง/สัปดาห์ 
            (   ) 1-2ครั้ง/เดือน 
 
4.ครูท่ีปรึกษาให้คําแนะนําด้านใด          (   ) การเรียน 
                    (   ) พฤติกรรม 
                    (   ) ความรู้เรื่องสารเสพติด 
 
5.นักเรียน นักศึกษา สามารถนําคําแนะนําของครูท่ีปรึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้      (   ) มาก 
                              (   ) ปานกลาง 
                              (   ) น้อย 
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ตารางสรุปจํานวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบที่ปรึกษา 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย 

ท่ี รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง 
จํานวนครั้งท่ีผู้เรียนพบท่ีปรึกษา 

รวม 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 
ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา จํานวน................ครั้งตลอดปีการศึกษา ตามเอกสารประกอบดังแนบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

ตารางแผนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี 1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาคเรียนท่ี 2  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับ          ดี         พอใช้        ปรับปรุง 
 
 
 
 



    
    

ตัวบ่งช้ีท่ี 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการจัดให้บริการตรวจสารเสพติด สิ่งเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น ยาบ้า เฮโรอีน เป็น
ต้น ให้กับผู้เรียนท้ังหมดในสถานศึกษา 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการตรวจสขุภาพประจําป ีเป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา  
2. จํานวนผู้เรียนท่ีได้รับการตรวจสารเสพติด  
3. รายงานผลการตรวจแต่ละครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จํานวนครั้งของการ
จัดบริการ ตรวจสารเสพ
ติดให้กับผู้เรียนท้ังหมด ใน
สถานศึกษา 

ด ี        1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจํานวนผู้เรียน ท่ีได้รับการตรวจ     
           มากกว่าร้อยละ 90  
พอใช้   1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจํานวนผู้เรียน ท่ีได้รับการตรวจ ร้อย 
          ละ 80-90  
ปรับปรุง  1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจํานวนผู้เรียน ท่ีได้รับการตรวจ น้อย  
             กว่าร้อยละ 80  หรือ ไม่มีการตรวจ 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
จํานวนคร้ังของการตรวจสารเสพติดให้แก่ผู้เรียน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕....... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 การตรวจสารเสพติดเป็นกระบวนการตรวจสอบคัดกรองผู้เรียนเก่ียวกับการใช้สารเสพติด
เบื้องต้น  เพ่ือให้ความช่วยเหลือป้อมปรามนักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นเยาวชนให้เข้าใจและทราบถึงผลเสีย
ของสารเสพติด สถานศึกษาจึงทําการตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียนทุกคน  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ท้ังนี้เพ่ือให้สถานศึกษาจะได้ไว้วางใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติด
ทุกคน 

    ตาราง แสดงข้อมูลการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียน 

สาขาวิชา / สาขางาน 
(ปวช. / ปวส.) 

จํานวน 
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 

จํานวน 
ผู้ท่ีได้รับ 
การตรวจ 

จํานวน 
ครั้งท่ี
ตรวจ 
ต่อปี 

ผลการตรวจ ร้อยละท่ีเข้า
รับการตรวจ 

 พบ 
ไม่
พบ 

ปวช. ๑      
ปวช. ๒      
ปวช. ๓      

รวม      
ปวส. ๑      
ปวส. ๒      

รวม      
รวมท้ังสิ้น      

 

ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.................................................... 
      (...................................................) 
       ฝ่ายพัฒนาวินัยนักเรียน นักศึกษา 

พชร.  มฐ. ๓   ตช. ๓๐ 



    
    

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 31 ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
คําอธิบาย  

ผู้เรียนท่ีออกกลางคัน โดยการลาออก และพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือในกรณีอ่ืน 
เม่ือเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษาเดียวกัน  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง โครงการ HOT LINE สายด่วน โครงการวิจัย 
ปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนผู้เรียนแรกเข้า ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษาเดียวกัน แต่ละ 
หลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป ี 

2. จํานวนผู้เรียนปัจจุบัน แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นป ี 
3. จํานวนผู้เรียนแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ทุกชั้นปี ท่ีออก

กลางคันและสาเหตุการออกทุกชั้นป ี 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคัน ในแต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา

งาน ทุกชั้นปี 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนท้ังหมดท่ีออกกลางคัน
เม่ือเทียบกับ แรกเข้า 

ด ี            น้อยกว่าร้อยละ 31  
พอใช้         ร้อยละ 31-40  
ปรับปรุง     มากกว่าร้อยละ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน  ประจําปีการศึกษา  ๒๕........ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
……………………………………………. 

จํานวนผู้เรียนท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการ  การบริหารงาน  รวมท้ังขบวนการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญกับผู้เรียน  ดูแลติดตามให้ผู้เรียนท้ังหมดท่ีข้ึน
ทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา  ได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  แต่ก็มีนักเรียน นักศึกษา บางส่วนท่ี
ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา แต่ควรจะไม่เกินมาตรฐานท่ีกําหนด  
ตาราง  แสดงจํานวนนักเรียน แรกเข้า กับผู้ออกกลางคัน ตามหลักสูตร ประเภทวิชา  สาขาวิชา   

ระดับ สาขาวิชา 
จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้เรียน

ท่ี 
ออกกลางคัน 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี 
ออก

กลางคัน 
แรกเข้า ปัจจุบัน 

ประเภทวิชาพณิชกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

ปวช.1 

สาขาการบัญชี     
สาขาการขาย     
สาขาคอมพิวเตอร์     
สาขาการท่องเท่ียว     

รวม     

ปวช.2 

สาขาการบัญชี     
สาขาการขาย     
สาขาคอมพิวเตอร์     
สาขาการท่องเท่ียว     

รวม     

ปวช.3 

สาขาการบัญชี     
สาขาการขาย     
สาขาคอมพิวเตอร์     
สาขาการท่องเท่ียว     

รวม     
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ปวส. ๑ 
 
 
 

สาขาการบัญชี     
สาขาการตลาด     
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

รวม     
  

 
   

พชร.  มฐ. ๓   ตช. ๓๑ 



    
    

ระดับ สาขาวิชา 

จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้เรียน
ท่ีออก

กลางคัน 

ร้อยละ
ผู้เรียนท่ี 
ออก

กลางคัน 
แรกเข้า แรกเข้า 

ปวส. 2 สาขาการบัญชี     
การตสาขาลาด     
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

รวม     
                                                               

 ลงชื่อ..................................................... 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

ข้อกําหนดท่ี 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ
รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์
คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมท้ังด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ให้กับ
ผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม กิจกรรม อธท. กิจกรรมดนตรี งานกีฬาสี โครงการธรรมะประจํา
สัปดาห์โครงการค่ายอาสาพัฒนา โครงการสร้างวินัยในการขับข่ี เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท้ังหมดในสถานศึกษา  
2.จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม ส่งเสริม

วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ และ กิจกรรม ส่งเสริมบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ ์ 

3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม  
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัด
กิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรม 

ด ี                 มากกว่าร้อยละ 80  
พอใช้             ร้อยละ 75- 80  
ปรับปรุง          น้อยกว่าร้อยละ 75 



    
    

 

แบบสรุปร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวชิาการ 
คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ 

รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ภาคเรียนที.่............ปีการศึกษา  ๒๕๕.... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท่ีสอนสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน เก่ียวกับ กิจกรรมท่ีส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์โดยการทัศนศึกษาดูงาน การฝึกงานในสถาน
ประกอบการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถนําไปใช้ได ้

ระดับ ประเภท/สาขา กิจกรรม 

ประเภทการจัดกิจกรรม 

รวม 
จํานวน
กิจกรรม 

คิดเป็นร้อย
ละ 

(กิจกรรม
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม
เทียบกับ
จํานวน

สาขาวิชาท่ี
เปิดสอน
ท้ังหมด 

ด้าน 
วิชาการ 

ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยมท่ี 
ดีงาม 

ด้าน
บุคลิกภาพ
และมนุษย์
สัมพันธ์ 

ปวช.1 การบัญช ี       
 การขาย       
 คอมพิวเตอร์       
 การท่องเท่ียว       

 รวม       
ปวช.2 การบัญช ี       

 การขาย       
 คอมพิวเตอร์       
 การท่องเท่ียว       

 รวม       
ปวช.3 การบัญช ี       

 การขาย       
 คอมพิวเตอร์       
 การท่องเท่ียว       

 รวม       
ปวส.๑ การบัญช ี       
 การตลาด       
 คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
      

 รวม       

พชร.  มฐ. ๓   ตช. ๓๒ 



    
    

 

 

ระดับ ประเภท/สาขา กิจกรรม 

ประเภทการจัดกิจกรรม 

รวม 
จํานวน
กิจกรรม 

คิดเป็นร้อย
ละ 

(กิจกรรม
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม
เทียบกับ
จํานวน

สาขาวิชาท่ี
เปิดสอน
ท้ังหมด 

ด้าน 
วิชาการ 

ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยมท่ี

ด ี
งาม 

ด้าน
บุคลิกภาพ
และมนุษย์
สัมพันธ์ 

ปวส.2 การบัญช ี       
 การตลาด       
 คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
      

 รวม       
 

บันทึกเพ่ิมเติม 

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

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

อ้างอิง 

- แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมนักเรียน 
- นักศึกษาท่ีส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
 
ข้อกําหนดท่ี 3.3  จัดทําระบบการดูแลให้คําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังท่ีจัดภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
กิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถ่ิน กิจกรรมส่งเสริม 
วัฒนธรรมต่างๆ กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายนิยมไทย เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท้ังหมดในสถานศึกษา  
2.จํานวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเพณี  
3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม  
4. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีมีการจัด
กิจกรรม ท้ัง 2 กิจกรรม 

ด ี                  มากกว่าร้อยละ 80  
พอใช้               ร้อยละ 75-80  
ปรับปรุง           น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

 

แบบสรุปกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี     
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ ์ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา  ๒๕๕.....

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท่ีสอนสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมท่ีส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ด้วยการทัศนศึกษาดูงาน การฝึกงานใน
สถานประกอบการการทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ความสามารถนําไปใช้ได้ 

ระดับ ประเภท/สาขา 
ช่ือ

กิจกรรมท่ี
จัด 

ประเภทการจัดกิจกรรม 

รวม 
จํานวน
กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 
(กิจกรรมอย่าง
น้อย 2 กิจกรรม
เทียบกับจํานวน

สาขาวิชา 
ท่ีเปิดสอน
ท้ังหมด 

ด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

ด้าน 
วัฒนธรรม

ประเพณแีละ
ทํานุ บํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

ปวช.1 การบัญช ี      
 การขาย      
 คอมพิวเตอร์      
 การท่องเท่ียว      

 รวม      
ปวช.2 การบัญช ี      

 การขาย      
 คอมพิวเตอร์      
 การท่องเท่ียว      

 รวม      
ปวช.3 การบัญช ี      

 การขาย      
 คอมพิวเตอร์      
 การท่องเท่ียว      

 รวม      
ปวส.๑ การบัญช ี      
 การตลาด      
 คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
     

 รวม      
 

พชร.  มฐ. ๓   ตช. ๓๓ 



    
    

 

ระดับ ประเภท/สาขา ช่ือกิจกรรมท่ีจัด 

ประเภทการจัด
กิจกรรม 

รวม 
จํานวน
กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 
(กิจกรรมอย่าง

น้อย 2 
กิจกรรมเทียบ
กับจํานวน

สาขาวิชาท่ีเปิด
สอนท้ังหมด 

ด้าน 
วิชาการ 

ด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยม 
ท่ีดีงาม 

ปวส.2 การบัญช ี      
 การตลาด      
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
 รวม      
 

บันทึกเพ่ิมเติม 

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

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

อ้างอิง 

- แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
- นักเรียนนักศึกษาท่ีส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

การประเมินผลมาตรฐานที่ ๔ 
มาตรฐานท่ี  ๔  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพพร้อมท้ังให้ความรู้และคําแนะนําใน
การดูแลบํารุงรักษา รวมท้ังมีการให้บริการโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ท้ังนี้ทุกกิจกรรม/ โครงการจะต้องมีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้
 

ตัวช้ีวัด 
34. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ 
35. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ

วิชาชีพต่องบดําเนินการ 
 
แนวทางการวัดและประเมินตัวบงช้ี 
 

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๓๔.จํานวนครั้งของการจัดให้
ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา 

   

๓๕.ร้อยละของงบประมาณใน
การจั ด กิ จกร รม /โ คร งการ ท่ี
ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพต่องบดําเนินการ 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

 
มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อกําหนดท่ี 4.1  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ 
คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพพร้อมท้ังให้ความรู้และคําแนะนําใน
การดูแลบํารุงรักษา รวมท้ังมีการให้บริการโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ท้ังนี ้ทุกกิจกรรม/โครงการจะต้องมีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการล้างแอร์ช่วยชาต ิศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวบริการ เป็นต้น รวมท้ังมีการให้บริการ
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น โครงการ 108 อาชีพ โครงการ 
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. มีข้อมูลความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการ  
2.จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้ง ท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถ่ิน  
3.จํานวนกิจกรรม/โครงการและจํานวนครั้งในการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ 

ประชาชน  
4.จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน 

และท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ  
5.รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จํานวนของกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ินและ กิจกรรม/โครงการ
ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ด ี            ตั้งแต ่4 กิจกรรม/โครงการข้ึนไป  
พอใช้         2-3 กิจกรรม/โครงการ  
ปรับปรุง     0-1 กิจกรรม/โครงการ 

                                              
 
 
 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
จํานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕............ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 การบริการวิชาการ และวิชาชีพในส่วนนี้เป็นการให้บริการแก่ชุมชน  องค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งสถานศึกษาอื่น  โดยผู้เรียนแต่ละสาขางานต้องเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เรียนทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง  โดยกําหนดไว้ดังนี ้

1. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ ต่อชุมชนและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ ต่อป ี
2. แต่ละสาขางานให้บริการหรือวิชาชีพ ต่อหน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า 2  แห่งต่อป ี
3. แต่ละสาขางานให้บริการหรือวิชาชีพ ต่อสถานศึกษาอื่น ไม่นอ้ยกว่า 2 แห่งต่อป ี

ตาราง แสดงจํานวนสาขางาน จํานวนนักศึกษาที่ให้บริการวิชาการ หรือวิชาชีพ 

สาขางาน 
จํานวน 

น.ร. น.ศ. (คน) 
ชื่อโครงการ/

ผลงาน 

ชื่อชุมชน หน่วยงาน
องค์กร สถานที่ศึกษา 
ที่ให้บริการวิชาการ 

และวิชาชีพ 

ระยะ
เวลา 
(ชม.) 

ประเภท 
การให้บริการ 

จํานวน 
น.ร. นศ. 
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ร้อยละ 
ระดับ

ประสิทธิผล 
 วิชาการ วิชาชีพ 

ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาการบัญช ี          
สาขาวิชาการขาย          
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์          
สาขาวิชาการท่องเที่ยว          
ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาการบัญช ี          
สาขาวิชาการตลาด          
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
รวมทั้งสิ้น          

     ลงชื่อ........................................... 
             (.......................................  ) 

พชร.  มฐ. ๔   ตช. ๓๔  



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 4.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการ
บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 35 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพ ต่องบดําเนินการ 
คําอธิบาย  

งบประมาณท่ีใช้จริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชพี และฝึกทักษะวิชาชีพ ท่ี
สาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรจากสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ต่องบดําเนินการ 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการ 
ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการบริการชุมชน กิจกรรม อธท. บริการงาน อาชีพแก่
ชุมชน ประสานความร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดในการให้บริการวิชาชีพและฝึกอาชีพแก่ ประชาชน 
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําป ีเป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. งบประมาณท่ีใช้ในการจัดทํากิจกรรม/โครงการท่ีสถานศึกษาใช้จริง  
2. งบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับจากต้นสังกัด ไม่รวมงบลงทุน  
3. งบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับจากหน่วยงานอ่ืน ไม่รวมงบลงทุน 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริงในการ
ดําเนินการ ต่องบดําเนินการ ไม่รวมงบลงทุน 

ด ี               มากกว่าร้อยละ 0.20  
พอใช้           ร้อยละ 0.11 - 0.20  
ปรับปรุง        น้อยกว่าร้อยละ 0.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

 

แบบบันทึกข้อมูลร้อยละของงบประมาณตามโครงการ 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕............ 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

 สถานศึกษามีการดําเนินงาน  และมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก  การปฏิบัติ  และความสําเร็จจาก
การปฏิบัติ  ตามโครงการ  เพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรนาการ
รายวิชาให้เข้ากับบริการชุมชนกิจกรรม  อธท.  บริการงานอาชีพแก่ชุมชน  โดยพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณประจําปีตามวงจรคุณภาพ.   PDCA. 
เริ่มเก็บข้อมูล  ช่วงท่ี  1  ระหว่าง  1  เม.ย.- 30  ก.ย.  กําหนดส่งข้อมูล  15  ต.ค. 
   ช่วงท่ี  2  ระหว่าง  1  ต.ค.-  31 มี.ค.  กําหนดส่งข้อมูล  15  เม.ย. 

ท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีใช้จริง รวม
งบประมาณ 

หมาย
เหต ุต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืน ต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม       
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ 
ท่ีใช้จริงในการดําเนินการต่อ

งบดําเนินการไม่รวมงบ
ลงทุน 

      

 

 

 

 

 

พชร.  มฐ. ๔    ตช. ๓๕ 



    
    

การประเมินผลมาตรฐานที่ ๕ 

มาตรฐานท่ี  ๕  สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจัย 

คําอธิบาย 

สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ให้มีการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
และประเทศซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาต ิ

ตัวช้ีวัด 

36.   จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
37. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับ

การเผยแพร่ระดับชาติ 
38. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานวิจัยและโครงงานต่องบดําเนินการ 
39.  จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

และโครงงาน 
แนวทางการวัดและประเมินตัวบงช้ี 

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๓๖.จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
งานวิจัยและโครงงาน 

หัวหน้ากลุ่ม วิชา แบบบันทึกรายการ
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงการ 

ร้อยละของสาขางาน
ท้ังหลักสูตร ปวช. 
และปวส. ท่ีมีการ
จัดทํา นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน 

๓๗.จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน์
ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ 

ครูผู้สอนวิชา
โครงการ 

แบบฟอร์มรายงานผล
จํานวนโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียน 

จํานวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานท่ีมี
ประโยชน์ทางวิชาชีพ
และ/หรือ ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ 

๓8.ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ใน
การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานต่องบดําเนินการ 

งานธุรการ/การเงิน แบบสรุปงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณท่ีใช้จริง
ในการดําเนินงานต่อ
งบดําเนินการ ยกเว้น
ลงทุน 

 



    
    

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๓9.จํานวนครั้งและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน 

หัวหน้ากลุ่มวิชา แบบสรุปสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม แบบวิจัย

โครงงาน 
 

จํานวนครั้งและ
จํานวนช่องทางของ
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

 
มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
 
ข้อกําหนดท่ี 5.1ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงานท่ีนําไปใช้ในการพฒันา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
 
คําอธิบาย  

      สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ให้
มี การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ 
เรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา ชุมชน 
ท้องถ่ิน และประเทศซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

     สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรม สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทําโครงงานของผู้เรียน โครงการ ประกวด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และต้อง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. จํานวนสาขาวิชา/สาขางาน แต่ละหลักสูตร ท่ีสถานศึกษาเปิดสอน  
2. จํานวนและรายละเอียด (ชือ่ผลงาน, ผู้จัดทํา ฯลฯ) ของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ โครงงาน   
    ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอน แต่ละหลักสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา 
    งาน  
3. จํานวนและรายละเอียด (ชือ่ผลงาน, ผู้จัดทํา ฯลฯ) ของ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ โครงงาน  
    ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ ประกอบ 
    อาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ  
4. จํานวนสาขางาน ท่ีจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ท่ีเป็นประโยชน์ในการ   
    พัฒนาการเรียน การสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบอาชีพ และ/ 
    หรือ การพัฒนา ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ  
     4.1 ระดับ ปวช. อย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคการศึกษา  
     4.2 ระดับ ปวส. อย่างน้อย 4 เรื่อง/ภาคการศึกษา 
5.  ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ท่ีเป็น ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียน การสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือ การประกอบ อาชีพ และหรือ
การพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศซึ่งนําไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 

 
 
 



    
    

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของสาขางาน ท้ังหลักสูตร ปวช. และ ปวส.  
ท่ีมีการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัยและ โครงงาน 
 

ด ี             ร้อยละ 100  
พอใช้         ร้อยละ 75-99  
ปรับปรุง      น้อยกว่าร้อยละ 75 
 



    
    

แบบฟอร์มรายงานผล 
ร้อยละของสาขางานที่มีการจัดทําโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์   ของผู้เรียนทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. 

สาขาวิชา ชื่อผลงาน 

จํานวนของผลงาน 
จํานวน
ผู้จัดทํา 

ประโยชน์ที่นําไปใช้ในการพัฒนา 
ร้อยละของ
ผลงานที่
นําไปใช้
ประโยชน์ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจัย 
โครงการ
วิชาชีพ 

โครงการ
วิทยาศาสตร์ 

การเรียน
การสอน 

ประกอบ
อาชีพ 

พัฒนา
ชุมชน 

พัฒนา
ประเทศ 
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ภา
คเ
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รีย
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ภา
คเ

รีย
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ภา
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รีย
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ภา
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รีย
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ี ่2
 

ภา
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รีย
นท

ี ่1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่2
 

รว
มผ

ลง
าน

ทั้ง
หม

ด 
จํา

นว
น

ผู้จั
ดท

ํา 

ระดับ ปวช. 
การบัญช ี                   
การขาย                   
คอมพิวเตอร์                   
การท่องเที่ยว                   
ระดับ ปวส. 
การบัญช ี                   
การตลาด                   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   
รวมทั้งสิ้น                   

ลงชื่อ................................................................. 
(........................................................................) 

หัวหน้าสาขาวิชา 

พชร.  มฐ. ๕   ตช. ๓๖  



    
    

 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ได้รับการเผยแพร่ระดับชาต ิ
คําอธิบาย  

สถานศึกษาสนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน 
สร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ/หรือ 
สนับสนุน ให้ผู้สอน ผู้เรียน เผยแพร่ผลงานในระดับชาต ิ
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรม สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทําโครงงานของผู้เรียน โครงการ 
ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม 
สัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา การจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา เป็นต้น และต้อง 
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัย โครงงาน ท่ีเป็นประโยชน์ทางวิชาชีพ  
2. จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัย โครงงาน ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน  
ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ได้รับการเผยแพร่ 
ระดับชาติ 
 

   ด ี          ตั้งแต ่3 ชิ้นข้ึนไป  
   พอใช้      2 ชิ้น  
   ปรับปรุง   1 ชิ้นหรือน้อยกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
แบบฟอร์มรายงานผล 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕....... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

จํานวนครั้งและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยของผู้ช่วย
ให้ผู้ท่ีได้เข้าชมได้เห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของชิ้นงาน เป็นแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมเผยแพร่ แนวคิด  
ผลงาน  ทราบ   

ตารางท่ี  1 แสดงจํานวนครั้ง และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจยัของนักเรียน นักศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย 

ประเภทของผลงาน 

ช่องทางการเผยแพร่ 

นวั
ตก

รร
ม 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 ์

งา
นวิ

จัย
 

โค
รง

กา
รวิ

ชา
ชีพ

 

โค
รง

กา
ร

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ประกวด
ระดับชาติ 

การใช้
ประโยชน์
วิชาชีพ 

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมจํานวนเผยแพร่ผลงาน   
         
   ลงชื่อ......................................... 
       (..............................................) 
          ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

พชร.  มฐ. ๕   ตช. ๓๗  



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานท่ีนําไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 38 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานต่องบดําเนินการ  
คําอธิบาย  

งบประมาณท่ีใช้จริงในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ท่ีสาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรจากสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ต่องบดําเนินการ  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยของสถานศึกษา หาความร่วมมือในการทําวิจัยกับ 
หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. งบประมาณท้ังหมดท่ีสาขาวิชา/สาขางานได้รับจากสถานศึกษา  
2. งบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานอ่ืน  
3. งบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ

โครงงาน 
 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้จริงในการดําเนินงาน  
ต่องบดําเนินการ ยกเว้นงบลงทุน 
 

ด ี            มากกว่าร้อยละ 1.00  
พอใช้        ร้อยละ 0.50 - 1.00  
ปรับปรุง     น้อยกว่าร้อยละ0.50 

 
 
 
 

 

 

 

 



    
    

 

แบบสรุปร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัยและโครงงานต่องบดําเนินการ งบประมาณ 

 
คําช้ีแจง : ให้กรอกรายละเอียดของงบประมาณท่ีใช้จริงในการดําเนินการ 
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา ช่ือผลงาน 

จํานวนงบประมาณ  
ท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ      
ท่ีใช้ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก 
ระดับ ปวช. 
การบัญช ี        
การขาย        
คอมพิวเตอร์        
การท่องเท่ียว        
ระดับ ปวส. 
การบัญช ี        
การตลาด        
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

       

รวมท้ังสิ้น        
 
 
 
                          ผู้กรอกข้อมูล………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
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 ระบบและทวิภาค ี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยและโครงงาน 
คําอธิบาย  

สถานศึกษาจัดการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจัย 
และโครงงาน ด้วยวิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น วิทย ุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ 
วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนาวิชาการ การนําเสนอผลงาน เป็นต้น 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
การจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา กิจกรรมสัมมนางานวชิาการของสถานศึกษา การจัด
แสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา จัดรายการวิทยุการศึกษา R-Radio ประสานความร่วมมือกับสื่อ
ต่างๆในท้องถ่ิน เป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารท่ีเก่ียวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และ โครงงาน  

2. จํานวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ 
โครงงาน ในแต่ละช่องทาง 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จํานวนครั้งและจํานวนช่องทางของการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
 

ด ี           4 ครั้งและ 4 ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกว่า  
พอใช้        2-3 ครั้งและ 2-3 ช่องทาง/ผลงาน  
ปรับปรุง    1 ครั้งและ 1 ช่องทาง/ผลงานหรือน้อยกวา่ 
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แบบสรุปจํานวนคร้ังและจํานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร               

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม แบบวิจัยโครงงาน 
 

สาขาวิชา……………………………………………………………. 
ปี 255…… 

ระดับ 
ปวช. 

ระบุช่ือ
โครงการ 

ช่องทางการเผยแพร่ 

วิทยุ โทรทัศน ์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ
พิมพ์ 

วาร
สาร 

นิทรรศ
การ 

ประชุม สัมมนา
วิชาการ 

อ่ืนๆ รวม
ท้ังสิ้น 

            
            
            
            
            

 
 
 
 

สาขาวิชา……………………………………………………………. 
ปี 255…… 

ระดับ 
ปวช. 

ระบุช่ือ
โครงการ 

ช่องทางการเผยแพร่ 

วิทยุ โทรทัศน ์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ
พิมพ์ 

วาร
สาร 

นิทรรศ
การ 

ประชุม สัมมนา
วิชาการ 

อ่ืนๆ รวม
ท้ังสิ้น 

            
            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 
การประเมินผลมาตรฐานที่ ๖  
มาตรฐานท่ี  ๖  ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา 
คําอธิบาย 

การใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สาขาวิชา/สาขางาน หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
สาขาวิชา/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังการนําสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีกําหนดไว ้
 
ตัวช้ีวัด 

40. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วน
ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

41. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
42. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ และการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 
แนวทางการวัดและประเมินตัวบงช้ี 
 

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๔๐.ระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

งานบุคคล แบบสอบถาม 

 

ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ 

๔๑ . ร้ อยละของบุ คล ากร ใน
สถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

งานบุคคล แบบฟอร์มรายงาน
ผลบุคลากรของ
สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 
 

ร้อยละของครูท่ี
สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

๔๒ . ร ะ ดั บ คุณภ าพของ ก า ร
จั ด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถาน ศึกษา เ พ่ื อการบริห า ร
จัดการ และการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา 

ผู้บริหาร แบบสํารวจระดับ
คุณภาพการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ และ
การจัดการความรู้ 

 

ระดับคุณภาพของ
การจัดระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู้ 

มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ 



    
    

 
ข้อกําหนดท่ี 6.1 ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วน
ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
คําอธิบาย  

การใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน 
สาขาวิชา/สาขางาน หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
สาขาวิชา/สาขางาน หรือแผนยุทธศาสตร ์รวมท้ังการนําสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีกําหนดไว ้
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพในการ 
บริหารงานของผู้บริหาร มีแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3-5 ป ีหรือแผนยุทธศาสตร์ เอกสาร/รายงานการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชา/สาขางานหรือแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการประจําปี รายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร พิจารณาจาก   

1. การกระจายอํานาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/งาน  
2. การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกําหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผน  
   จัดการศึกษาของตนเอง  
3.การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร การ   
   ตัดสินใจและการจัดการศึกษา  
4.การพ่ึงตนเอง ท่ีเน้นให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   การดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสถานศึกษา  
5.การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก รวมท้ังการแสวงหา   
   ความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  
6.ความสามารถในการปรับใช้การบริหาร ตามสถานการณ์ท่ีนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
   และหลากหลาย  
7.การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือ   

             การพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้  
8.การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสงักัดกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงาน    
   ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้อง   
   ดําเนินงานตาม วงจรคุณภาพ PDCA 

 
 



    
    

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ 
 
 

     ด ี                ครบ 8 ข้อ  
     พอใช ้           6-7 ข้อ  
     ปรับปรุง         น้อยกว่า 6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการบริหารงานสถานศึกษา 

พชร. มฐ. 6  ตช. 40 



    
    

คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุเพื่อประเมินผลการจัดระบบบริหารงานสถานศึกษาท่ีสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยคําถาม 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป  กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน  (    )  ตามความเป็นจริง 
1.เพศ      

(     )  ชาย    (      ) หญิง 
 
2.อายุ 
 (     ) ต่ํากว่า  25 ปี   (     ) 25 - 34 ป ี
 (     ) 34 - 44 ปี   (     ) 45 ปีข้ึนไป 
 
3.วุฒิการศึกษา 
 (     ) ต่ํากว่าปริญญาตรี   (     ) ปริญญาตร ี
 (     ) ปริญญาโท   (     ) ปริญญาเอก 
 
4.ตําแหน่ง 
 (     ) ผู้บริหาร   (     ) หัวหน้าสาขา/สาขาวิชา 

(     ) คร-ูอาจารย์   (     ) อ่ืนๆ 
 
5.ท่านมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารงานสถานศึกษาหรือไม่ 

(     ) มี                               จํานวน…………………..ป ี
(     ) ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอนท่ี 2  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ตามท่ีกําหนด สถานศึกษาได้ดําเนินการ 

คุณลักษณะ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ปานกลาง ปรับปรุง(1) 



    
    

(3) (2) 
1.การพัฒนาวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาชาติและท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิสัยทัศน์จากทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

   

2.การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการบริหาร การตัดสินใจ และการจัด
การศึกษา 

   

3.การกระจายอํานาจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานในการจัดการ 

   

4.มีกระบวนการจัดการความรู้ท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมายทิศทางการวางแผน
จัดการศึกษาของตนเอง  

   

5.การพ่ึงพาตนเอง ท่ีเน้นให้สถานศึกษามีระบบการบริหาร
ตัวเอง มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามความ
พร้อม และสถานการณ์ของสถานศึกษา 

   

6.การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษา และ

บุคลากรภายนอกรวมท้ังการแสวงหาความรว่มมือความ

ช่วยเหลือด้านทรัพยากร และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 

   

7.ความสามารถในการปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์
ท่ีนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 

   

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ปานกลาง ปรับปรุง 



    
    

(3) (2) (1) 

8.การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ 

พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพ่ือการพัฒนาไปสู่

องค์กรการเรียนรู้ 

   

9.การกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาองค์กร 

การตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยต้นสังกัด กําหนดนโยบาย 

และควบคุมมาตรฐาน และมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 

เพ่ือการประกันคุณภาพ การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   

ค่าเฉลี่ยรวม    
 

 
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
(...................................................................) 

งานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน 
 

สรุปภาพรวมการดําเนินการบริหารงานของผู้บริหาร 



    
    

การบริหารงานของผู้บริหาร ข้อมูล/เอกสารอ้างอิง/การดําเนินการท่ีทําให้เกิดคุณภาพ 
1. การกระจายอํานาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวิชา/
สาขางาน/งาน 

 

2.การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทางการวางแผน 

 

3.การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการตัดสินใจ
และการจัดการศึกษา 

 

4.การพึ่งตนเอง ท่ีเน้นให้สถานศึกษา มีระบบการ
บริหารตัวเอง มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ ์

 

5.การประสานงาน ท้ังบุคลากรภายในและภายนอก
การแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรและเทคนิควิธีใหม่ ๆ 

 

6.ความสามารถในการปรับใช้บริหารตาม
สถานการณ์ท่ีนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง และ
หลากหลาย 

 

7.การพัฒนาตนเอง ท้ังการพัฒนาองค์กรพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการ
พัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้ 

 

8.การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยต้นสังกัดกําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อกําหนดท่ี 6.2 ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 



    
    

ตัวบ่งช้ีท่ี 41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธิบาย  

คร ูปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พุทธศักราช 
2548 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการเชิดชูเกียรติ ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ ครูดีเด่น ประจําปีของสถานศึกษา โครงการจัด
อบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะแก่คร ูเป็นต้น และต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. จํานวนครูท้ังหมดในสาขาวิชา/สาขางาน  
2. จํานวนครูท่ีได้รับใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต  
3. จํานวนครูท่ีผ่านการประเมินตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ    
    ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ของบุคลากรในสถานศึกษา 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของครูท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

ด ี          มากกว่าร้อยละ 90  
พอใช้      ร้อยละ 85 - 90  
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงานผล 

พชร.  มฐ. ๖   ตช.41 



    
    

ร้อยละบุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕....... 

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------- 

การจัดระบบการดูแลบุคลากรในสถานศึกษา  ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  สอดคล้องตรงตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ท้ังด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นสําคัญ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนให้ท่ัวถึง
พร้อมตรงตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตาราง  แสดงจํานวนบุคลากรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู  / ใบอนุญาตเป็นครู และบุคลากรท่ี
ผ่านการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 

 
      ลงชื่อ....................................... 

(............................................) 
งานบุคลากร 

 
 
 

แบบประเมินตามข้อบังคับคุรุสภาพว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ  พ.ศ.  2548 

ประเภท/
สาขาวิชา 

รายชื่อ – สกุล 
บุคลากร 

ใบประกอบวิชาชีพ 
เลขท่ีใบ
ประกอบ
วิชาชีพ 

ผ่านการประเมินตามข้อบังคับครุสภา พ.ศ 2548 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ท่านมีใบประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาต   
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1. รักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้
กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

  

2. อบรม สั่งสอนฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยท่ี
ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยบริสุทธิ์ใจ 

  

3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังกาย, วาจา, 
ใจ 

  

4. ไม่ทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย ์

  

5. ไม่แสวงหาประโยชน์ เป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติและไม่ใช้ศิษย์กระทําการใดๆ อันเป็น
การแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองโดยมิชอบ 

  

6. พัฒนาตนเองท้ังในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาการทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองอยู่เสมอ 

  

7. รักและศรัทธาวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์วิชาชีพ
คร ู

  

8. พึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์   
9. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

  

  

 ลงช่ือ                                                                                       

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

                           (...................................................) 

                                  ผู้รับรอง 

หมายเหตุ - กรณเีป็นครูผูส้อนในสายงาน     ผู้รับรอง หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชา/สาขาวิชา 
  - กรณเีป็นหัวหน้าสาขาวิชา/สาขาวิชา    ผู้รับรอง หมายถึง  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
ข้อกําหนดท่ี 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
 



    
    

ตัวบ่งช้ีท่ี 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการและ
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานท้ังหมด เช่น ข้อมูลผู้เรียน บุคลากร งบประมาณ    เป็นต้น 
มีระบบบริหารจัดการข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/สาขางาน 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การปฏิบัติตามข้อกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น 
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา 
โครงการจัดการ ความรู้ของสถานศึกษา โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้นและต้องดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีเอกสาร/รายงาน การจัดการ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/สาขางาน มีการนําข้อมูลสารสนเทศ มาใช้และการ
จัดการความรู้ของสาขาวิชา/ สาขางานเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน มีหลักฐานจํานวนผู้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้  
1. มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจท่ีเป็นปัจจุบัน  
2. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลท่ีเหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบ  
3. มีระบบฐานข้อมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา  
4. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล  
5. มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพของการจัดระบบ  
สารสนเทศ และการจัดการความรู ้
 

ด ี            ปฏิบัติข้อ 1- ข้อ 4 หรือปฏิบัติครบท้ัง 5 ข้อ  
พอใช้        ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3 
ปรับปรุง     ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 2 หรือไม่ได้ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสํารวจระดับคุณภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
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และการจัดการความรู้ 

ท่ี ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจัดการความรู ้

การปฏิบัต ิ ข้อมูล/หลักฐาน
สนับสนุน มี ไม่มี 

1 มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจท่ีเป็นปัจจุบัน    
2 มีระบบริหารการจัดการข้อมูลท่ีเหมาะสมและมี

ผู้รับผิดชอบ 
   

3 มีระบบฐานข้อมูลท้ังหมดท่ีประสานกันเป็น
เครือข่ายของสถานศึกษา 

   

4 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 

   

5 มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลมาตรฐานที่ ๗  
มาตรฐานท่ี  ๗  สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คําอธิบาย 



    
    

สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนด
ระเบียบวิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบาย
และแผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู่มือการ
ประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และการนําผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้จบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด 

43. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

44. ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
แนวทางการวัดและประเมินตัวบงช้ี 
 

ตัวช้ีวัด ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ตัดสิน 
๔๓.ระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

ครู อาจารย์  
ผู้บริหาร 

แบบสอบถามระบบ
และกลไกในการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

 

ระบบและกลไก 
ในการประกัน
คุณภาพ ภายใน 

 

๔๔.ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 
 

ครู อาจารย์  
ผู้บริหาร 

แบบสอบถาม
ประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

ประสิทธิผล 
ของการประกัน
คุณภาพ ภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 



    
    

คําอธิบาย  
สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ โดยกําหนด
ระเบียบวิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบาย
และ แผนงานประกันคุณภาพ คณะบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คู่มือการ
ประกันคุณภาพ มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และการนําผล การ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้จบการศึกษามีคุณภาพมาก ยิ่งข้ึน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น  
มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่างๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ จัดทํา
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ จัดทําแผนกํากับติดตาม จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก  

1. คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ  
2. หลักฐาน หรือรายงานการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี  
3.ข้อมูลหลักฐานการตอบสนองข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนเพ่ือการปรับปรุงระบบหรือกลไกการ 

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ระบบและกลไก 
ในการประกันคุณภาพ ภายใน 
 

ด ี              มีการปฏิบัติครบท้ัง 4 ข้อ 5 ข้อ  
พอใช้           ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3 
ปรับปรุง       ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 2 หรือไม่ได้ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕....... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
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ท่ี หลักฐานการจัดเก็บข้อมูล 
การปฏิบัต ิ

ข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
มี ไม่มี 

1 มีคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ    
2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานการ

ตรวจสอบ 
   

3 มีหลักฐานการปรับปรุงหรือกลไกลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   

4 มีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา    
 รวม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่  43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เริ่มเก็บข้อมูล......................................................    กําหนดส่งข้อมูล .............................................................     



    
    

เก็บข้อมูล ........................................................ 

ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ปานกลาง ปรับปรุง 

1.  การจัดทําคู่มือและสาขาการประกันคุณภาพ     

2.  การจัดทําหลักฐาน การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี     

3.  การจัดทําระบบหรือกลไกการ ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา     

4.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาในรูปแบบ CD และแฟ้มแยก    

ค่าเฉลี่ยรวม    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
คําอธิบาย  

สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมท้ัง
สาธารณชนมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทําแผนพัฒนา



    
    

คุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดี
หรือการเป็น แหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอ่ืน 
 
แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจาก
การ ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ เช่น มี
คู่มือและแผนการประกันคุณภาพ มีหลักฐาน หรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบ การตรวจประเมิน 
คุณภาพภายในประจําปี มีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําปีรวมท้ังข้อเสนอแนะ 
มาใช้พัฒนาปรับปรุงการบริหาร มีการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารรายงานการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา 
รวมท้ังสาธารณชน  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน พิจารณาจาก  

1. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน  
2.มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารให้ได้มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนา 

คุณภาพสถานศึกษา  
3. มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน มีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

หรอืการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอ่ืน รามท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพ ภายใน 
 

ด ี                         ปฏิบตัิครบท้ัง 3 ข้อ  
พอใช้                     ปฏิบัตข้ิอ 1 และ ข้อ 2  
ปรับปรุง                  ปฏิบัติข้อ 1 เพียงข้อเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

พชร. มฐ. 7 ตช. 44 



    
    

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕....... 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------- 
 

ท่ี หลักฐานการจัดเก็บข้อมูล 
การปฏิบัต ิ

ข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
มี ไม่มี 

1 มีรายงานผลการประกันคุณภาพต่อโรงเรียน
และสาธารณชน 

   

2 มีการปรับปรุงผลงานการบริหารให้ดีข้ึนและมี
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

   

3 มีรายงานการประเมินต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง 
และมีวิธีการพัฒนาการประเมินทีดีข้ึนรวดเร็ว
และถูกต้อง 

   

 รวม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

เริ่มเก็บข้อมูล......................................................  กําหนดส่งข้อมูล ...............................................................   

เก็บข้อมูล ........................................................... 

การประกันคุณภาพภายในท่ีได้รับมอบหมาย 

การปฏิบัต ิ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
เอกสาร
หลักฐาน 

1.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ 

ในรูปแบบCD / Power point 

   

2. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้    

3.การให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมิน/มีส่วนร่วมในการจัดทําSAR 

   ในสาขาวิชา 

   

4.เป็นคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา    

5. มีส่วนร่วมในการประเมินสาขาวิชาต่าง ๆ    

6. ร่วมทํา SAR ของโรงเรียนฯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

แบบกํากับ ติดตามและประเมินผล  
กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 

แบบประเมินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คําช้ีแจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย ����  ลงใน ���� หน้าข้อความที่ปฏิบัต ิ

รายการ
ประเมิน 

ข้อพิจารณาการดําเนินงาน เกณฑ์และผลการประเมิน 

1.การ
จัดระบบ
บริหารและ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
�2.มีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและกําหนดภารกิจ
ของครูและบุคลากรอย่างเหมาะสม 
�3.มีการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการทํางานเป็นทีม 
�4.มีการพัฒนาความรู้และทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูและบุคลากร 
�5.มีนวัตกรรมหรือเทคนิคการบริหารท่ีเอ้ือต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
�6.มีระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการนํามาใช้ 
�7.มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เช่น แผนภูมิ เอกสาร
คู่มือ ท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
�8.มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้วางแผนในการสร้างข้อมูล
สารสนเทศและสามารถนําเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสม
มาใช้ในการบริหาร 
�9.มีการนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง1111111 

1. ปฏิบัติในข้อ 1-3   ได้  1 คะแนน 
2. ปฏิบัติในข้อ 1- 5   ได้  2 คะแนน 
3. ปฏิบัติในข้อ 1-7    ได้  3 คะแนน 
4. ปฏิบัติในข้อ 1-9    ได้  4 คะแนน 
       คะแนนเต็ม  4  คะแนน  

ได.้...........................คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การ
พัฒนา
มาตรฐาน
อาชีวศึกษา 
 

�1.มีการกําหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 
�2.มีการประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือร่วมกันพัฒนา 
�3.มีการพัฒนาครู และบุคลากรในการจัดการเรียนรู้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด 
�4.มีกระบวนการนํามาตรฐานอาชีวศึกษาไปจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
�5.มีการประเมินผล และตรวจสอบทบทวนคุณภาพเพ่ือ
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
�6.มีการเผยแพรผ่ลการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษาใหห้น่วยงานต้นสังกัด และชุมชนรับรู้ 

1. ปฏิบัติในข้อ 1-3   ได้  1 คะแนน 
2. ปฏิบัติในข้อ 1-4   ได้  2 คะแนน 
3. ปฏิบัติในข้อ 1-5    ได้  3 คะแนน 
4. ปฏิบัติในข้อ 1-6    ได้  4 คะแนน 
       คะแนนเต็ม  4  คะแนน  

ได.้...........................คะแนน 
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รายการ
ประเมิน 

ข้อพิจารณาการดําเนินงาน เกณฑ์และผลการประเมิน 

3.การจัดทํา
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�1.มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจําเป็นในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพฯอย่างเป็นระบบ 
�2.มีการนําข้อเสนอแนะจาการประเมินภายนอกของ สมศ. มา
เป็นข้อมูล ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
�3.มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
�4.มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ครอบคลุมสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีกําหนด  
�5.มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของครู /บุคลากรในสถานศึกษา 
และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
�6.จัดทําแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
  

1. ปฏิบัติในข้อ 1-3   ได้  1 คะแนน 
2. ปฏิบัติในข้อ 1-4   ได้  2 คะแนน 
3. ปฏิบัติในข้อ 1-5    ได้  3 คะแนน 
4. ปฏิบัติในข้อ 1-6    ได้  4 คะแนน 
        คะแนนเต็ม  4  คะแนน  
       ได.้...........................คะแนน 

4.การ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

�1.จัดทําปฏิทินงาน ตรวจสอบโครงการในแผนปฏิบัติการให้
ดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
�2.กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ 
�3.จัดทําตารางความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับมาตรฐาน
การศึกษา/ตัวบ่งชี ้ 
�4.กํากับติดตามการดําเนินงานทุกระยะอย่างต่อเนื่อง  
�5.ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสมและทันสมัย 
�6.มีการสรุปการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เสนอผู้เก่ียวข้อง 
 

1. ปฏิบัติในข้อ 1-3   ได้  1 คะแนน 
2. ปฏิบัติในข้อ 1-4   ได้  2 คะแนน 
3. ปฏิบัติในข้อ 1-5    ได้  3 คะแนน 
4. ปฏิบัติในข้อ 1-6    ได้  4 คะแนน 
        คะแนนเต็ม  4  คะแนน  
       ได.้...........................คะแนน 

 

 

 



    
    

รายการ
ประเมิน 

ข้อพิจารณาการดําเนินงาน เกณฑ์และผลการประเมิน 

5.การ
ตรวจสอบ
และทบทวน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

�1. มีการวางกรอบการประเมินสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง  
เป้าหมาย  มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  เครื่องมือแหล่งข้อมูล เกณฑ์ 
ช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบ 
�2. มีการวางแผนการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
�3. ใช้วิธีการตรวจสอบหลากหลาย เหมาะสม ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
�4. มีการกําหนดแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลท้ังระดับบุคคล ระดับสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
�5. มีการจัดทําเครื่องมือ ตลอดจนเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม 
�6. มีการนําผลการตรวจสอบไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายใน
แผนพัฒนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. ปฏิบัติในข้อ 1-3   ได้  1 คะแนน 
2. ปฏิบัติในข้อ 1-4   ได้  2 คะแนน 
3. ปฏิบัติในข้อ 1-5    ได้  3 คะแนน 
4. ปฏิบัติในข้อ 1-6    ได้  4 คะแนน 
คะแนนเต็ม  4  คะแนน  
ได.้...........................คะแนน 

6.การ
รายงาน
คุณภาพ
การศึกษา
ประจําปี 
 

�1. มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินเพ่ือ
จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา 
�2. มีการเขียนรายงานท่ีมีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญโดยแสดงหลักฐานข้อมูล  และผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษาในรอบปีท่ีเท่ียงตรงและเชื่อถือได้ 
�3. มีการจัดทํารายงานประเมินผลตนเองของสถานศึกษา
เสนอหน่วยงานต้นสังกัด  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
�4. มีการนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์
แปลผลใช้เป็นข้อมูลสําหรับปรับปรุงพัฒนา 
�5.  มีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
จุดเด่น/จุดด้อย   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี
ผู้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

1. ปฏิบัติในข้อ 1-3   ได้  1 คะแนน 
2. ปฏิบัติในข้อ 1-4   ได้  2 คะแนน 
3. ปฏิบัติในข้อ 1-5    ได้  3 คะแนน 
4. ปฏิบัติในข้อ 1-6    ได้  4 คะแนน 
คะแนนเต็ม  4  คะแนน  
ได.้...........................คะแนน 

7.การผดุง
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

�1.  นําผลการประเมินภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี ในปีการศึกษาต่อไป 
�2.  มีการปรับปรุงพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
มีส่วนร่วม 
�3.  มีแผนพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
�4.  มีการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการอยู่
ร่วมกัน  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการ และนํา 

1. ปฏิบัติในข้อ 1-3   ได้  1 คะแนน 
2. ปฏิบัติในข้อ 1-4   ได้  2 คะแนน 
3. ปฏิบัติในข้อ 1-5    ได้  3 คะแนน 
4. ปฏิบัติในข้อ 1-6    ได้  4 คะแนน 
คะแนนเต็ม  4  คะแนน  
ได.้...........................คะแนน 
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รายการ
ประเมิน 

ข้อพิจารณาการดําเนินงาน เกณฑ์และผลการประเมิน 

 เทคนิค วิธีการไปใช้ในการพัฒนากิจกรรม/โครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
�5.  สรุปภาพรวม ท้ัง 7 ข้ันตอนไว้ในข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
�6.  สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก หรือในมาตรฐานการศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมิน
ภายนอกรอบสาม 

 

 
จุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. จุดเด่นของสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จุดท่ีควรพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ความต้องการการช่วยเหลือ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
    

แบบสอบถามความคิดเหน็ของโรงเรียนพณิชยการเชียงราย 
เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2553-2555 

เคร่ืองมือการประเมินตามรูปแบบ  และเคร่ืองมือการวิจัยพัฒนารูปแบบ 
 

คําช้ีแจง 
     1. โปรดพิจารณารายการประเมินแต่ละข้อ  แล้วทําเครื่องหมาย  � ข้อละ 3 เครื่องหมาย  ดังนี ้
 1.1 ความสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีการประกันคุณภาพ  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน
ช่องสอดคล้อง   ไม่แน่ใจ   หรือไม่สอดคล้อง 
 1.2 ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  โปรดทําเครื่องหมาย  � ลงในช่อง   เห็นด้วย
มาก  เห็นด้วยปานกลาง  หรือเห็นด้วยน้อย 
 1.3 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช่อง  เป็นไปได้มาก   เป็นไปได้
ปานกลาง  หรือเป็นไปได้น้อย 
     2. โปรดบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในคําถามปลายเปิด 

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง
กับหลักการและ

ทฤษฎี 

ความเหมาะสม
กับบริบทของ
สถานศึกษา 

ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

สอด 
คล้อง 

ไม่ 
แน ่
ใจ 

ไม่ 
สอด 
คล้อง 

เห็น 
ด้วย 
มาก 

เห็น 
ด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 

เป็น 
ไปได ้
มาก 

เป็น 
ไปได้
ปาน
กลาง 

เป็น 
ไป
ได้

น้อย 
1. การวางแผนและกําหนดกรอบการประเมินตามรูปแบบ
ในด้านวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

         

2. การวางแผนและกําหนดกรอบการประเมินตามรูปแบบ
ในด้านประเด็นท่ีศึกษา 

         

3. การวางแผนและกําหนดกรอบการประเมินในด้าน
แหล่งข้อมูล 

         

4. การวางแผนและกําหนดกรอบการประเมินในด้าน
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

         

5. การวางแผนและกําหนดกรอบการประเมินในด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

         

6. การวางแผนและกําหนดกรอบการประเมินในด้าน
เกณฑ์การประเมิน 

         

7. วิธีการประเมิน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  
แปลผล  สรุปและรายงานผลการประเมินด้านการ
วางแผนและโครงการในสถานศึกษา 

         

8. วิธีการประเมิน  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
แปลผล สรุปและรายงานผลการประเมินด้านการบริหาร
จัดการแผนงานและโครงการในสถานศึกษา 
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รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง
กับหลักการและ

ทฤษฎี 

ความเหมาะสม
กับบริบทของ
สถานศึกษา 

ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

สอด 
คล้อง 

ไม่ 
แน ่
ใจ 

ไม่ 
สอด 
คล้อง 

เห็น 
ด้วย 
มาก 

เห็น 
ด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 

เป็น 
ไปได ้
มาก 

เป็น 
ไปได้
ปาน
กลาง 

เป็น 
ไป
ได้

น้อย 
1 0 . วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น   ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  
การวิเคราะห์  แปลผล  สรุปและรายงานผลการประเมิน
ด้านการวิเคราะห์  สรุปและรายงานผลการประเมิน
แผนงานและโครงการในสถานศึกษา 

         

11. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์  แปลผล 
สรุปและรายงานผลการประเมินด้านการสรุปภาพรวม
การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ 

         

12. วิธีการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์
แปลผล  สรุปและรายงานผลการประเมินด้านการนําผล
การประเมินแผนงานและโครงการไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 

         

13. วิธีการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์
แปลผล สรุปและรายงานผลการประเมินด้านการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนงานและโครงการในสถานศึกษา 

         

14. การกําหนดการรายงานผลการประเมินแผนงานและ
โครงการโดยภาพรวม 

         

15. การกําหนดวิธีการใช้รูปแบบการประเมินในด้าน
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

         

16. การกําหนดวิธีการใช้รูปแบบการประเมินในด้าน
วิธีการดําเนินงาน 

         

17. การกําหนดวิธีการใช้รูปแบบการประเมินในด้าน
เครื่องมือการประเมิน 

         

18. การกําหนดวิธีการใช้รูปแบบการประเมินในด้านผลท่ี
ได้รับ 

         

19. การกําหนดวิธีการใช้รูปแบบการประเมินในด้าน
ระยะเวลาดําเนินงาน 

         

20. การกําหนดวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ          
21. ความร่วมมือของบุคลากรในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการ 

         



    
    

 
 
 
 

    

รายการประเมิน 

ความสอดคล้องกับ
หลักการและทฤษฎ ี

ความเหมาะสม
กับบริบทของ
สถานศึกษา 

ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

สอด 
คล้อง 

ไม่ 
แน ่
ใจ 

   ไม่ 
  สอด 
 คล้อง 

เห็น 
ด้วย 
มาก 

เห็น 
ด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 

เป็น 
ไปได ้
มาก 

เป็น 
ไปได้
ปาน
กลาง 

เป็น 
ไปได้
น้อย 

22. การเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ          
23. การวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการ 

         

24. การกําหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา          
25. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา          
26. การกําหนดยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถานศึกษา          
27. การกําหนดโครงสร้างของแผนงานและโครงการ          
28. การจัดทําเอกสารแผนงานและโครงการของสถานศึกษา          
29. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทําแผนงานและ
โครงการ 

         

30. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนงานและโครงการ          
31. การเตรียมการด้านบุคลากรเพื่อการใช้แผนและโครงการ          
32. การเตรียมการด้านเอกสารและวัสดุอุปกรณ์  เพื่อการใช้
แผนงานและโครงการ 

         

33. วิธีการประสานงานเพื่อการใช้แผนงานและโครงการ          
34. ลักษณะการสื่อสารเพื่อประสานงานภายในสถานศึกษา
สําหรับการใช้แผนงานและโครงการ 

         

     การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการในสถานศึกษา 
35. การศึกษาทบทวนแผนงานและโครงการก่อนดําเนินการ 

         

36. การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ 

         

37. การกําหนดปฏิทินการดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ 

         

38. การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการในระดับฝ่าย
งานของสถานศึกษา 

         

39. การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการในระดับ
บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ 

         

36. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการดําเนินงานตามแผนงาน
และโครงการ 
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การนิเทศติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
การวางแผนการนิเทศติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนงาน
และโครงการ 

         

42. การกําหนดบุคลากรผู้นิเทศและผู้เก่ียวข้อง  เพื่อการนิเทศ
ติดตามแผนงานและโครงการ 

         

43. การกําหนดระยะเวลาการนเิทศติดตามแผนงานและ
โครงการ 

         

44. การกําหนดวิธีการแก้ปัญหาการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ 

         

45. การกําหนดวิธีการพฒันาปรับปรุงการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ 

         

46. การกําหนดรายละเอียดของโครงการตามองค์ประกอบ          
47. การกําหนดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน
ตามโครงการ 

         

48. การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการ          
49. การกําหนดวิธีการดําเนินงานตามโครงการ          
50. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดําเนิน
โครงการ 

         

ด้านการดําเนินงานตามโครงการ 
51. การดําเนินงานตามโครงการที่มีต่อการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการศึกษาโดยภาพรวม 

         

52. การดําเนินงานตามโครงการที่มีต่อการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานในระดบัฝา่ยงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

         

53. การดําเนินงานตามโครงการที่มีต่อการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานในระดบับุคคลของสถานศึกษา 

         

54. การดําเนินงานตามโครงการที่มีต่อระดับการพัฒนาของ
สถานศึกษา 

         

55. การดําเนินงานตามโครงการที่มีต่อระบบและกระบวนการ
แก้ปัญหาและพฒันาในสถานศกึษา 

         

56. การดําเนินงานตามโครงการที่มีต่อการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าในสถานศึกษา 
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น้อย 
57. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการสร้างความ
ร่วมมือของบุคลากรภายในและระหว่างสถานศึกษากับ
องค์กรภายนอก 

         

58. โครงการมีจุดประสงค์เก่ียวกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะของบุคลากรในสถานศึกษา 

         

59. การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

         

60. การดําเนินงานตามโครงการต่อการพัฒนาบุคลากรโดย
ภาพรวม 

         

61. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาในระดับฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         

62. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาในระดับรายบุคคล 

         

63. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวม 

         

64. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาผลงาน
และความก้าวหน้าของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

         

65. การกําหนดรายละเอียดของโครงการตามองค์ประกอบ          
66. โครงการมีจุดประสงค์เก่ียวกับการสร้าง  จัดระบบและ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

         

67. การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการ          
68. การกําหนดวิธีการดําเนินงานตามโครงการ          
69. การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

         

70. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาโดยภาพรวม 

         

71. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อความตระหนักใน
ความสําคัญและทักษะของบุคลากร  เก่ียวกับการสร้างเพ่ือ
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พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
          
 
สถานศึกษา 
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72. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ  ภายในระดับฝ่ายงาน  สาขาวิชา  ใน
สถานศึกษา 

         

73. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะและ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษา 

         

74. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยภาพรวม 

         

75. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการพัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

         

76. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา 

         

77. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เป็นต้น  

         

78. การดําเนินงานตามโครงการท่ีมีต่อสถานศึกษาในด้าน
การยอมรับจากชุมชน 

         

79. การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินแผนงานและโครงการ  
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูล 

         

80. การดําเนินการตามแผนการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
แผนงานและโครงการ 

         

81. การแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินแผนงาน
และโครงการ 

         

82. การจัดทําแผนงานและโครงการในสถานศึกษา          
83. การเตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินการตามแผนงาน
และโครงการ 

         

84. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแผนงานและ
โครงการกับเป้าหมายของสถานศึกษา 

         

85. การประสานงานเพ่ือการดําเนินการตามแผนงานและ
โครงการ 

         

86. การบริหารจัดการในการใช้แผนงานและโครงการ          
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87. การดําเนินการใช้แผนงานและโครงการในสถานศึกษา
โดยภาพรวม 

         

88. การดําเนินการใช้แผนงานและโครงการในระดับบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         

89. การนิเทศติดตามการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
ภายในสถานศึกษา 

         

90. การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใช้แผนงานและ
โครงการในสถานศึกษา 

         

91. ผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
 

         


