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ท่ี   .............. /2560 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2559 

------------------------------------------------ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรา 47 – 48  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับ  ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันภายนอก และให้สถานศึกษาด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 โดยสถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 42 และข้อ 48 แต่งต้ังบุคลากรต่อไปนี้เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปี 2559 

1. คณะกรรมการอ านวยการและก ากับติดตาม  ประกอบด้วย 
  1.1 นายสุภาพ มณีรัตน์ ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอ านาจ  ศรแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 
 1.3 นางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี รองผู้อ านายการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
   ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 1.4  นางสาวประไพรสาร รักษาบุญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
    กรรมการและเลขานุการ 
 1.5  นางสาวนุช  อินทร์ใย         หัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่    ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติ  ส่งเสริมสนับสนุน  และให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

๒. ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานต่างๆให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
มาตรฐานของสถานศึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของรายงานและความสอดคล้องของหลักฐาน
ประกอบการรายงาน                   
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2.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 คณะกรรมการประจ ามาตรฐานที่  1  ด้านผลการจัดการศึกษา  
        

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1  ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. นางสาวสุทธิชา อิ่มเอิบสิน ประธานกรรมการ 
2. นายรณพีร์ สงขัย รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ กรรมการ 
4. นายธวัชชัย คชาธาร กรรมการ 
5. ครูที่ปรึกษา ปวช.3 ทุกสาขางาน ปีการศึกษา 2558      กรรมการ 
6. ครูที่ปรึกษา ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา 2558      กรรมการ 
7. นายอิสระ เทพยุหะ         กรรมการและเลขานุการ 
8. นายแสนยากร มวลจุมพล       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗5 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 ๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 ๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉล่ีย 
3.51 - 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ  
 
 ตัวบ่งชี้ที ่  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

1. นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธารารัตน์     พิมพ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน  
 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 
 
2.2 คณะกรรมการประจ ามาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

1. นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ 
4. นางสุดคนึง สังข์น้อย กรรมการ 
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/5.นายรณพีร์… 
5. นายรณพีร์ สงขัย      กรรมการ 
6. นางรสสุคนธ์ แย้มดี กรรมการ 
7. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร  แต่งงาม กรรมการ 
8. นางสาวสุทธิชา     อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
9. นายสมภพ อินทร์อยู่ กรรมการ 
10. นายเชาวฤทธิ์       ชุมภ ู กรรมการ 
11. นางสาวนิพภาพร   ปวนกาศ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวสุดารัตน์ เหลาค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน  
 ๒. สถานศึกษามีการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคน  
 ๓. สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดท าโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม  
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง  
 ๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินการและตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนด แนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

1. นายศิริศักด์ิ ทรัพย์มูล      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ใจแสน  รองประธานกรรมการ 
3. นายเชาวฤทธิ์     ชุมภู กรรมการ 
4. นางสาวสุทธิชา   อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
5. นางสาววันทนีย์   สีทา กรรมการ 
6. นางสาวพนมรุ้ง   พูนใจสม กรรมการ 
7. นายศุภดิฐ มณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
8. นายนิรันดร ์ สิทธิเชิงค้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ได้
อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนรวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจ
ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

 3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ 
เป้าหมายและด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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/4. ผู้อ านวยการสถาน...... 
 4. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
และเป้าหมายท่ีก าหนด  
5. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป  

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

1. นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายธวัชชัย        คชาธาร กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวสุดารัตน์   เหลาค า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนท้ังหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 
 2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ท่ี จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน หรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง หรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน  
 3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อปี  
 4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการ
ก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี  
 5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด  

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

1. นางพัชรินทร์   เกษรบัว ประธานกรรมการ 
2. นายศิริศักด์ิ ทรัพย์มูล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวบุญญาพร  ก าแพงโสภา กรรมการ 
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน กรรมการ 
5. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร แต่งงาม กรรมการ 
6. นายกิตติภณ ประไพภักดิ ์ กรรมการ 
7. นายเกียรติพงษ์    เพิ่มพัฒนากุล กรรมการ 
8. นางสาวปรางมาศ    อินทร์จันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวสุกัญญา     ปานคล้าย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/ ประเด็นการประเมิน...... 
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ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ     
 2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของงบด าเนินการ 
 3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ 
วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ  
 4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
 5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ และด้าน

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
๑. นายไพฑูรย ์ นามสง่า ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัชชัย คชาธาร รองประธานกรรมการ 
๓. นายเจษฎา        บัวยศ กรรมการ 
๔. นายศุภดิษฐ์       มณีรัตน ์ กรรมการ 
๕. นายรณพีร์         สงขัย กรรมการ 
๖. นางสุดคนึง       สังข์น้อย กรรมการ 
๗. นางรสสุคนธ์     แย้มดี กรรมการ 
๘. นางสาวสุทธิชา    อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
๙. นายสมภพ           อินทร์อยู่ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุชนีย์     ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ 
๑๑. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร แต่งงาม กรรมการ 
๑๒. นายสมยศ           เจริญศิลป์ กรรมการ 
๑๓. นายคธาวุธ เครือวิยะ กรรมการ 
๑๔. นายสิทธิกร ใสสะอาด กรรมการ 
๑๕. นางกฤษณา ศรแก้ว กรรมการ 
๑๖. นายกิตติภณ ประไพภักดิ ์ กรรมการ 
๑๗. นางกฤษณา ศรแก้ว กรรมการ 
๑๘. นางสาวภัทรสวันต์  แสงค า    กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นางสาวสุชาดา ประเชตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นายนิรันดร ์ สิทธิเชิงค้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ประเด็นการประเมิน  
 1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม และปลอดภัย  
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/2. สถานศึกษา…… 

 2. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
 3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ
มีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 4. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ  
  (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
  (2) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
  (3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
  (4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
  (5) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่   2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
1. นายรณพีร์          สงขัย ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุชนีย์      ทรัพย์สมบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุขสิริ      อินจันทร์ กรรมการ 
4. นางจิรประภา      เจริญศิลป์ กรรมการ 
5. นายเจษฎา บัวยศ กรรมการ 
6. นางสาวสุทธิชา อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
7. นางนนท์นาร ี จับใจนาย กรรมการ 
8. นางสุดคนึง        สังข์น้อย      กรรมการ 
9. นางรสสุคนธ์       แย้มดี กรรมการ 
10. นายสมภพ          อินทร์อยู่ กรรมการ 
11. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร   แต่งงาม กรรมการ 
12. นางอรนุช อยู่ยอด กรรมการ 
13. นางกฤษณา       ศรแก้ว กรรมการ 
14. นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน กรรมการ 
15. นางสาววิภาวี โพธิ์เกต ุ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวรัตนาพร   ผสมทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
 3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน  
การสอน  



 -7- 

/4. สถานศึกษาได้รับ…….. 

 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ  
 
2.3 คณะกรรมการประจ ามาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
    

ตัวบ่งชี้ที ่  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
1. นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมภพ อินทร์อยู่ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดคนึง สังข์น้อย กรรมการ 
4. นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์      กรรมการ 
5. นายรณพีร์ สงขัย                           กรรมการ 
6. นางรสสุคนธ์       แย้มดี  กรรมการ 
7. นางสาวสุทธิชา    อิ่มเอิบสิน                กรรมการ 
8. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร    แต่งงาม กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวปาริชาติ        ไชยภักด์ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         

 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ  
 2. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน  
 3. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูทุกคนน าผลจากการวัดผลและการประเมินผล
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 4. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
 5. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย  
 1. การระบุปัญหา 
 2. การระบุวัตถุประสงค์ 
 3. วิธีการด าเนินการ 
 4. การเก็บข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาหรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่   3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
1. นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดคนึง สังข์น้อย กรรมการ 
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/4.นายรณพีร์….. 
 

4. นายรณพีร์ สงขัย กรรมการ 
5. นางรสสุคนธ์       แย้มดี กรรมการ 
6. นางสาวสุทธิชา    อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
7. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร    แต่งงาม กรรมการ 
8. นายสมภพ อินทร์อยู่ กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวปาริชาติ    ไชยภักดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         

 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา  
 ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จาก
เอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา  
 ๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ - ๔ ไม่เกิน ๓ ปี ครบ
ทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

1. นางสาวสุชนีย์      ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมภพ          อินทร์อยู่  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจันทร์ทิพย์   ใจแสน                 กรรมการ 
4. นางจิรประภา เจริญศิลป์ กรรมการ 
5. นางสุดคนึง สังข์น้อย กรรมการ 
6. นายรณพีร์ สงขัย กรรมการ 
7. นางรสสุคนธ์       แย้มดี   กรรมการ 
8. นางสาวสุทธิชา    อิ่มเอิบสิน    กรรมการ 
9. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร    แต่งงาม  กรรมการ 
10. นายพิทยา แย้มดี กรรมการ 
11. นายเชาวฤทธิ์ ชุมภู กรรมการ 
12. ครูประจ ารายวิชาโครงการประจ าปีการศึกษา 2559 กรรมการ 
13. นางสาวนิพภาพร    ปวนกาศ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางณราพรรณ       แช่มช้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 

/2. สถานศึกษา……..  
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2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถาน

ประกอบการ หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครูนิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการท้ังหมด  
 4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมีผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เรยีน ท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 ๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด  
 
 ตัวบ่งชี้ที ่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

1. นายเชาวฤทธิ์ ชุมภ ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   ใจแสน รองประธานกรรมการ 
3. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร    แต่งงาม กรรมการ 
4. นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง กรรมการ 
5. นายไพฑูรย ์ นามสง่า กรรมการ 
6. นายศิริศักด์ิ ทรัพย์มูล กรรมการ 
7. นายธวัชชัย คชาธาร กรรมการ 
8. นายเกียรติพงษ ์ เพิ่มพัฒนากุล กรรมการ 
9. นางสาววันทนีย์    สีทา         กรรมการและเลขานุการ 
10. นายแสนยากร     มวลจุมพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ประเด็นการประเมิน 
 ๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
 ๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม  
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ 
กิจกรรม  
 ๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรมและก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม  
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/2.4. คณะกรรมการ...... 
2.4  คณะกรรมการประจ ามาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
1. นางสาวนุช       อินทร์ใย ประธานกรรมการ 
2. นางสุดคนึง      สังข์น้อย รองประธานกรรมการ 
3. นายรณพีร์ สงขัย กรรมการ 
4. นางรสสุคนธ์       แย้มดี  กรรมการ 
5. นางสาวสุทธิชา    อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร    แต่งงาม กรรมการ 
7. นางนนท์นารี       จับใจนาย กรรมการ 
8. นางสาวบุญญาพร   ก าแพงโสภา กรรมการและเลขานุการ 
9. ว่าท่ีร้อยตรีนิรันดร ์ สิทธิเชิงค้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ทาง
การศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา 
1. นางสาวนุช       อินทร์ใย ประธานกรรมการ 
2. นางสุดคนึง      สังข์น้อย รองประธานกรรมการ 
3. นายรณพีร์ สงขัย กรรมการ 
4. นางรสสุคนธ์       แย้มดี  กรรมการ 
5. นางสาวสุทธิชา    อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร    แต่งงาม กรรมการ 
7. นางนนท์นารี       จับใจนาย กรรมการ 
8. นางสาวบุญญาพร  ก าแพงโสภา กรรมการและเลขานุการ 
9. ว่าท่ีร้อยตรีนิรันดร ์ สิทธิเชิงค้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ประเด็นการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวบ่งช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน 
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/หน้าท่ี...... 
หน้าที่   
  คณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  มีหน้าท่ี 
  1. ก าหนดแผนการด าเนินงานและกรอบการประเมินคุณภาพ ตามคู่มือการ 
ประกันคุณภาพภายในท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2. ด าเนินงาน ขับเคล่ือนภารกิจตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา   
  3. ออกแบบเครื่องมือ  ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการประเมิน 
  4. ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
  5. เก็บหลักฐาน แหล่งข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. จัดท ารายงานตามแบบท่ีก าหนดพร้อมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ประกอบการรายงาน 
 และเสนอรายงานตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้  
2.5 คณะกรรมการประจ ามาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
      ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  5.4 5.5  5.6  5.10   

1. นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ 
3. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร แต่งงาม กรรมการ 
4. นางรสสุคนธ์ แย้มดี กรรมการ 
5. นายสมภพ อินทร์อยู่ กรรมการ 
6. นางสาวสุทธิชา อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
7. นายรณพีร์ สงขัย กรรมการ 
8. นางสาววิภาวี โพธิ์เกต ุ กรรมการและเลขานุการ 
  
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะส้ัน  
ประเด็นพิจารณา 

 1. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

 2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ประเด็นพิจารณา 
 1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแต่ละคน  จัดฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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/2. สถานศึกษา….. 
 2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันรายวิชา 
 3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีการก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์

และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาท่ีจัดการ
ฝึกอบรม 

 4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาท่ีจัดการฝึกอบรม 

 5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันน าผลการจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีจัดการ
ฝึกอบรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

ประเด็นพิจารณา 
 1.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน 
 2.สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น

ผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 3.สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน 
 4.สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรใน

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เพื่อการปรับปรุง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพฒันา  

ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ันรายวิชาท่ีรับผิดชอบเทียบกับจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไปใช้ 

ประโยชน์ ประกอบด้วย 
ประเด็นพิจารณา 
 1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  สร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูล  
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลมาวิเคราะห์   
 2. สถานศึกษามีมีผลประเมินความพึงพอใจ   ร้อยละ 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 - 59.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 

 
/3. สถานศึกษามี..... 
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  3. สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจ   ร้อยละ 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 - 69.99 
เมื่อเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษามีมีผลประเมินความพึงพอใจ   ร้อยละ 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 - 79.99 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 5. สถานศึกษามีมีผลประเมินความพึงพอใจ   ร้อยละ 3.51 - 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  เมื่อ
เทียบกับข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
 
คณะกรรมการประจ ามาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  5.3  

1. นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร แต่งงาม กรรมการ 
5. นางรสสุคนธ์ แย้มดี กรรมการ 
6. นายสมภพ อินทร์อยู่ กรรมการ 
7. นางสาวสุทธิชา อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
8. นายรณพีร์ สงขัย กรรมการ 
9. นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
 
ประเด็นพิจารณา 
 1. สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ 
 3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร 
 4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร 
 5. สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 2 ปี ไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประกอบด้วย 

 
ประเด็นพิจารณา 
 1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอน 
 2. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑)  
ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑)  
ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

/4. สถานศึกษามี…… 
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 4. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑) 
 ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 5. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันท่ีด าเนินการตาม (๑)  
ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันท้ังหมดในสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
1. นายศิริศักด์ิ ทรัพย์มูล ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรินทร์ เกสรบัว รองประธานกรรมการ 
3. นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล กรรมการ 
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน กรรมการ 
5. นางสาวปรางมาศ อินทร์จันทร์ กรรมการ 
6. นายศุภดิฐ มณีรัตน ์ กรรมการ 
7. นางสาววิภาวี โพธิ์เกต ุ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวสุกัญญา ปานคล้าย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ประเด็นพิจารณา 
 1. สถานศึกษามีการบริหารงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในด้าน วัสดุฝึก 
อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือ ร่วมเป็นผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันประจ าปีของ
สถานศึกษา 
 2. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายน อก 
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็น  
ร้อยละ ๒๕ - ๒๙.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 3. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็น  
ร้อยละ ๓๐ - ๓๔.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 4.สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็น  
ร้อยละ ๓๕ - ๓๙.๙๙ ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 5. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส่ือการสอน รวมท้ังค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
สถานศึกษา ท่ีเชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คิดเป็น ร้อยละ ๔๐ 
ขึ้นไป ของงบด าเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 
คณะกรรมการประจ ามาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 5.8  5.9  

1. นางสาวสุขสิริ อินทร์จัน ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิกร ใสสะอาด รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิภาวี โพธิ์เกต ุ กรรมการ 
4. นายศุภดิฐ มณีรัตน ์ กรรมการ 

 
/นางสาวจันทร์ทิพย์…… 
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5. นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวธารารัตน์ พิมพ์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม 
๒.๐๐ ขึ้นไป 
 
ประเด็นพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบ
กับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด ท้ังนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน โดยพิจารณา
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ประกอบด้วย 

 
ประเด็นพิจารณา 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรก
เข้าของรุ่นนั้น โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา 
 
หน้าที่   

  คณะกรรมการประจ ามาตรฐาน  มีหน้าที่ 
  1. ก าหนดแผนการด าเนินงานและกรอบการประเมินคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
  2. ด าเนินงาน ขับเคล่ือนภารกิจตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา   

 3. ออกแบบเครื่องมือ  ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการประเมิน 
 4. ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 5. เก็บหลักฐาน แหล่งข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. จัดท ารายงานตามแบบท่ีก าหนดพร้อมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ประกอบการรายงาน 

 และเสนอรายงานตามล าดับ 
 
3.  คณะกรรมการจัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองประจ าปี 

3.1 นางสาวนุช อินทร์ใย      ประธานกรรมการ 
3.2 นายแสนยากร มวลจุมผล  (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-,3.4)      กรรมการ 
3.3 นางสาวธารารัตน์ พิมพ์ทอง   (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1-3.4) กรรมการ 
3.4 ว่าท่ีร้อยตรีนิรันดร ์ สิทธิเชิงค้า  (ตัวบ่งช้ีท่ี 2.๒,4.1,4.2)      กรรมการ 
3.5 นางสาวสุดารัตน์      เหลาค า     (ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1,2.3)     กรรมการ 
3.6 นางสาวสุชาดา ประเชตุ     (ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5)  กรรมการ 
3.7 นางสาวรัตนาพร      ผสมทรัพย์  (ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6)      กรรมการ 
3.8 นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ์     (ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1-3.2)  กรรมการ 
3.9 นางณราพรรณ แช่มช้อย    (ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3)  กรรมการ 

 
/3.10 นางสาวสุกัญญา…… 
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3.10 นางสาวสุกัญญา     ปานคล้าย   (ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4,5.1-5.10) กรรมการ 
3.11 นายมน ู มุ่งเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 
 หน้าที่ รวบรวมผลการประเมินคุณภาพตามรายงานของคณะกรรมการประจ ามาตรฐานจัดพิมพ์ตาม
แบบรายงานท่ีก าหนด และส่งมอบคณะกรรมการประจ ามาตรฐานตามตัวบ่งช้ีท่ีรับผิดชอบ 
 
4.  คณะกรรมการจัดท าและตรวจการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 

1. นางสาวนุช       อินทร์ใย ประธานกรรมการ 
2. นางสุดคนึง      สังข์น้อย รองประธานกรรมการ 
3. นายรณพีร์ สงขัย กรรมการ 
4. นางรสสุคนธ์       แย้มดี  กรรมการ 
5. นางสาวสุทธิชา    อิ่มเอิบสิน กรรมการ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีธเนตร    แต่งงาม กรรมการ 
7. นางนนท์นารี       จับใจนาย กรรมการ 
8. นายมน ู มุ่งเจริญ กรรมการ 
9. นางสาวบุญญาพร  ก าแพงโสภา กรรมการและเลขานุการ 
10. ว่าท่ีร้อยตรีนิรันดร ์ สิทธิเชิงค้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่   

รวบรวมผลการประเมินคุณภาพตามรายงานของคณะกรรมการประจ ามาตรฐาน ตรวจสอบความถูก
ต้อง  สรุปผลและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  เสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน  แก้ไข ปรับปรุง จัดท า
รูปเล่ม  เสนอรายงานต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณะชน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของรายงานผล
การประเมินตนเอง พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  ปรับปรุง  แก้ไข  และให้ความเห็นชอบในการจัดท ารูปเล่มเพื่อ
เผยแพร่สาธารณชน 

 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลดี
ต่อราชการต่อไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  6  มีนาคม   2560 
 
 

(นายสุภาพ    มณีรัตน์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 

 
 
    
  


