
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

มาตรฐานที่ ๒ การจดัการอาชวีศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี ้

๒.๓ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์

วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ ตามประเด็นตัวบ่งช้ี ๓ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
เพื่อใหส้ถานศึกษามกีารจัดการอย่างมีเอกภาพ 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๑.ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการบริหารบุคลากร 

มีการด าเนินการทุกประเด็นของ
เกณฑ์การประเมิน 

มีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๒.ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี

มีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีห้องปฏิบัติการ 
ห้องเรียน และอื่นๆของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

๓.ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ี และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลแสดงความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 

ประเดน็การประเมิน 
การ

ด าเนนิงาน 
มี/ไม่มี 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 
เกณฑ ์

๑. ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการ ในสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

มี ผ่านเกณฑ ์

๒. ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ มีความสามารถในการสื่อสารให้ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันด าเนินการจัดหาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มี ผ่านเกณฑ ์

๓. ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ให้ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ืมทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ในโอกาส
ต่างๆ ร้อยละ ๗๕ ข้ึนไป 

มี ผ่านเกณฑ ์

๔. ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ มีการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/งานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

มี ผ่านเกณฑ ์

๕. ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี
ทุกฝ่ายของวิทยาลัย มีความสามัคคี ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้เกิดผลสัมฤทธืเต็ม
ประสิทธิภาพที่สุด 

มี ผ่านเกณฑ ์

 



ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 
 

ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๒ 

ประเด็นการประเมิน 
จ านวนเงิน

งบด าเนินการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

๔,๒๐๐,๐๐๐-  ๑๑ 

๒. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ 

๘๔๐,๐๐๐- ๘๕๖,๑๒๐.- ๒๐.๓๘ 

๓. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด าเนินการ 

๔๒,๐๐๐- ๑๑๐,๑๖๘.- ๒.๖๒ 

๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบด าเนินการการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

๒๑๐,๐๐๐.- ๓๗๑,๗๗๑.- ๘.๘๕ 

๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 

๒๑๐,๐๐๐.- ๕๖๒,๙๔๔.- ๑๓.๔๐ 

 
 
 
 



ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๒  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 

ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๓ 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย 

ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์
วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
อย่างน้อย ๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
(๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
(๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก าจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย 
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน 
(๕) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

ด าเนินการ 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๒  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการ     มีระดับคุณภาพ    ดีเยีย่ม 


