
แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
องคประกอบและจํานวนตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ – พณิชยการ 

ตั้งตรงจิตร และสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปการศึกษา 2553 แสดง
ความสอดคลองกับมาตรฐานของ สมศ. 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
(18 ตัวบงชี้) 

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.) 
(34 ตัวบงชี้) 

1. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป 

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ 
/ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป 

  9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

2. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการ
ทํางาน 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชั้นป 

  2. รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ 

  3. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน 
การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

3. ผู เ รียนผานการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพ หรือ
ส่ิงประดิษฐของผูเรียนที่ได 
นําไปใชประโยชน 

4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 

5. ผลงานที่เปนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครู 
ที่ไดนําไปใชประโยชน 

29. จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ
และ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการ
แขงขันในระดับชาต ิ
 

  30. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ
ทั้งหมด 
 

  31. จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 



 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
(18 ตัวบงชี้) 

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.) 
(34 ตัวบงชี้) 

6. ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน 

27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม /โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและ
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

  28. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตองบดําเนินการ 

7. ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 10. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มี
การพัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

  11. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง 
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและ
พึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

  18. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกต ิ

8.1 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 - 

8.2 ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อ ง ผู บ ริ ห า ร
สถานศึกษา 

6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

  12. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

  19. จํานวนคน-ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

  20. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนใน
แตละสาขาวิชา 

  21. อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 

  22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 

9. ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ความรูของสถานศึกษา 

10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 33. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 



11. ผลการบริหารความเสี่ยง 15. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม 
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ในสถานศึกษา 

  23. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

  24. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

 
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

(18 ตัวบงชี้) 
การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.) 

(34 ตัวบงชี้) 

12. ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพ 

 - 

13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 - 

14.1 ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงคการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

32. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได 

14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 - 

15. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 5. รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ด ี

  25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู 16. รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ 

17. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู 13. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแต
ละสาขาวิชา 

  14. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พ้ืนที่
ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด  

  17. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

  26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

18. การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

 - 



 


