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วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
โทรศัพท์ 038 – 577797 โทรสาร 038 - 577797
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สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรำตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของประเทศไทย ประมำณเส้นรุ้งที่ 13 องศำเหนือ และเส้นแวง
ที่ 100 องศำตะวันออก เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภำคตะวันออก หรืออยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัดชำยฝั่งทะเลภำค
ตะวันออก (ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง) ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถไฟสำยตะวันออก ประมำณ 61
กิโลเมตร ตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 ประมำณ 75 กิโลเมตรหรือตำมทำงหลวงหมำยเลข 3 ประมำณ 100
กิโลเมตรหรือตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 แยกเข้ำสำยหมำยเลข 314 ประมำณ 90 กิโลเมตร มีอำณำเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้คือ
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนครนำยกและจังหวัดปรำจีนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกรุงเทพมหำนครและจังหวัดสมุทรปรำกำร
มีพื้นที่ทั้งหมด 5,378.13 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,395,000 ไร่ แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 10
อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ แยกได้ดังนี้
1. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ
พื้นที่
375
ตำรำงกิโลเมตร
2. อำเภอบำงปะกง
พื้นที่
257.9
ตำรำงกิโลเมตร
3. อำเภอบำงคล้ำ
พื้นที่
227.9
ตำรำงกิโลเมตร
4. อำเภอพนมสำรคำม
พื้นที่
502
ตำรำงกิโลเมตร
5. อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว
พื้นที่
498.7
ตำรำงกิโลเมตร
6. อำเภอบ้ำนโพธิ์
พื้นที่
217.1
ตำรำงกิโลเมตร
7. อำเภอสนำมชัยเขต
พื้นที่
1,716
ตำรำงกิโลเมตร
8. อำเภอแปลงยำว
พื้นที่
237.2
ตำรำงกิโลเมตร
9. อำเภอรำชสำสน์
พื้นที่
134.9
ตำรำงกิโลเมตร
10. อำเภอท่ำตะเกียบ
พื้นที่
1,084
ตำรำงกิโลเมตร
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11. อำเภอคลองเขื่อน
พื้นที่
127.4
ตำรำงกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะทั่วไปเป็นที่รำบลุ่มมีที่ดอนเป็นบำงส่วน ซึ่งในจำนวน 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอสนำมชัยเขต มีเนื้อ
ที่รวมกันเกือบเป็นครึ่งหนึ่งของเนื้อที่จังหวัด มีลักษณะเป็นที่ดอนป่ำและเขำบำงแห่งพื้นที่สูงกว่ำระดับน้ำทะเล 2-3
เมตร
ลักษณะของดินในจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรทำนำในบริเวณพื้นที่ด้ำนตะวันตกของ
จังหวัด สำหรับบริเวณสองฝั่งแม่น้ำบำงปะกงในอำเภอเมืองและอำเภอบำงคล้ำเหมำะแก่กำรเพำะปลูกผักผลไม้และ
ไม้ยืนต้น และบริเวณพื้นที่ตอนกลำงและบำงส่วนทำงตะวันออกของจังหวัด เหมำะแก่กำรปลูกพืชไร่ สำหรับพื้ นที่
ด้ำนตะวันออกของจังหวัดเป็นดินภูเขำ ไม่เหมำะในกำรทำกำรเกษตร และเป็นพื้นที่ป่ำไม้เป็นส่วนใหญ่
การใช้พื้นที่ของจังหวัด
- พื้นที่รำบและรำบลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด บริเวณที่รำบลุ่ม
ริมฝั่งแม่น้ำบำงปะกงในเขตท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ อำเภอบ้ำนโพธิ์ อำเภอบำงปะกง อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว
อำเภอบำงคล้ำ อำเภอรำชสำสน์ อำเภอแปลงยำว และพื้นที่บำงส่วนของอำเภอพนมสำรคำม มีพื้นที่ประมำณ
1,251,000 ไร่ ซึ่งประมำณร้อยละ 35 อยู่ในเขตชลประทำนส่วนใหญ่อยู่ในสี่อำเภอแรกบริเวณนี้มีกำรใช้ดิน
ทำงกำรกสิกรรมมำนำนและขยำยตัวเต็มที่ โอกำสจะขยำยพื้นที่มีน้อยมำก
- พื้นที่ดอนลูกคลื่น ดอนลำด ในเขตท้องที่อำเภอพนมสำรคำม อำเภอแปลงยำวและพื้นที่บำงส่วนของ
อำเภอสนำมชัยเขต ควำมสูงพื้นที่โดยเฉลี่ย 4 - 20 เมตร ที่ดินบริเวณนี้ไม่เหมำะแก่กำรทำนำเท่ำที่ควร ส่วนมำก
จึงใช้ที่ดินทำไร่มันสำปะหลัง อ้อย และเลี้ยงสัตว์
- พื้นที่ภูเขำและเขำสูงด้ำนตะวันออกของจังหวัด ควำมสูงเฉลี่ย 100 เมตรขึ้นไป อยู่ในเขตท้องที่อำเภอ
สนำมชัยเขต อำเภอท่ำตะเกียบ และพื้นที่บำงส่วนที่เป็นภูเขำของอำเภอพนมสำรคำมและอำเภอแปลงยำวบำงส่วน
ครอบคลุมพื้นที่ประมำณ 1,784,750 ไร่
เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป มีกำรลงทุนทำงด้ำนอุตสำหกรรมของ
ชำวต่ำงชำติในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก รวมถึง จัง หวัดฉะเชิง เทรำด้ว ย ประกอบกั บสภำพพื้นที่ ของจังหวัด
เหมำะสมกั บ กำรเกษตร กำรปศุสั ตว์ และกำรประมง กำรพัฒ นำทำงด้ำ นอุ ตสำหกรรม จึง ขยำยตัว มำกขึ้ น
โดยเฉพำะบริเวณถนนบำงนำ - ตรำด เขตอำเภอบำงปะกงที่เชื่อมระหว่ำงกรุงเทพฯ กับภำคตะวันออก จึงมีกำรใช้
พื้นที่ในกำรจัดตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึ้น และขยำยเข้ำสู่เขตอำเภอเมืองฯ
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ อำกำศค่อนข้ำงร้อน ไม่หนำวจัด มีควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิระหว่ำง 12.3 - 35
องศำเซลเซียส ปริมำณน้ำฝนตกเฉลี่ย 1,372.8 มิลลิเมตรต่อปี ปริมำณน้ำฝนเฉลี่ย 114.4 มิลลิเมตร ต่อเดือน
สภาพอากาศภายในจังหวัด มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน
ประมำณเดือน กุมภำพันธ์-เมษำยน
ฤดูฝน
ประมำณเดือน พฤษภำคม-ตุลำคม
ฤดูหนาว
ประมำณเดือน พฤศจิกำยน-มกรำคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
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แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัด
ป่าไม้ จังหวัดมีพื้นที่ป่ำไม้ 2,427.37 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1,517.16 ไร่ คิดเป็น 44.69% ของพื้นที่
จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทำงด้ำนตะวันออกของจังหวัด อันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธำร และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ำ
นำนำชนิด จังหวัดได้ประกำศให้เป็นพื้นที่ ป่ำสงวนแห่งชำติ เรียกว่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ “ป่ำแควระบมสียัด”
ซึ่ง มีพื้นที่ ครอบคลุม ในเขตตำบลท่ ำกระดำน ตำบลทุ่ งพระยำ ตำบลลำดกระทิ ง อำเภอสนำมชัยเขตตำบลท่ ำ
ตะเกียบ ตำบลคลองตะเกรำ กิ่งอำเภอท่ำตะเกียบ และตำบลเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม
อำเภอพนมสำรคำม
พื้นที่ป่ำไม้
46
ตำรำงกิโลเมตร
อำเภอสนำมชัยเขต
พื้นที่ป่ำไม้
1,297.37 ตำรำงกิโลเมตร
อำเภอท่ำตะเกียบ
พื้นที่ป่ำไม้
1,084 ตำรำงกิโลเมตร
ทางราชการจาแนกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมสียัดไว้เป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ดังนี้
- ป่ำอนุรักษ์ เนื้อที่ประมำณ 511,872 ไร่ มีสภำพป่ำธรรมชำติอุดมสมบูรณ์หรือเป็นภูเขำสูงอนุรักษ์ไว้
เพื่อรักษำควำมสมดุลย์ทำงธรรมชำติ ไม่อนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์
- ป่ำเศรษฐกิจประเภทที่ 1 เนื้อที่ประมำณ 85,806 ไร่ เป็นพื้นที่ถูกบุกรุกครอบครองทำกำรเกษตร
หมดสภำพป่ำไปแล้ว และสภำพดินเหมำะสมในกำรทำเกษตร ทำงรำชกำรมีนโยบำยมอบพื้นที่สำนักงำน ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม นำไปจัดสรรแก่เกษตรกร
- ป่ำเศรษฐกิจ ประเภทที่ 2 เนื้อที่ประมำณ 918,427 ไร่ เป็นพื้นที่ถูกบุกรุกทำลำยสภำพป่ำเสื่อมโทรม
สภำพดินไม่เหมำะในกำรทำเกษตรกรรม ทำงรำชกำรมีนโยบำยปลูกสร้ำงสวนป่ำหรือให้ขอเข้ำทำประโยชน์อื่น ๆ
โดยมีกำรปลูกป่ำของภำครัฐบำล 1 แห่ง เนื้อที่ 14,253 ไร่ พันธุ์ไม้ที่ปลูก เช่น ยูคำลิปตัส ไม้เลื่อน นนทรี
สัก มะยมป่ำ ฯลฯ และยังมีของภำคเอกชนอีก 8 แห่ง เนื้อที่ 8,818 – 3 - 14 ไร่ พันธุ์ไม้ที่ปลูกคือ ยูคำลิปตัส
เป็นต้น
สภำพป่ำแควระบมสียัดมีพื้นที่ลดลงตำมลำดับ สภำพตรงกลำงป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์อยู่ จะ
กำรบุกรุกเป็นบำงส่วนโดยเฉพำะบริเวณแนวเขตรอบ ๆ ป่ำที่ถูกทำลำยเว้ำแหว่งเป็นจุด ๆ เป็นหย่อม ๆ ทั่วไปจำก
ภำพถ่ำยทำงอำกำศและดำวเทียม เมื่อปี พ.ศ. 2534 พบว่ำ พื้นที่ป่ำโดยเฉพำะแควระบมสียัด ซึ่งเป็นป่ำใหญ่แห่ง
เดียวของจังหวัด มีพื้นที่เหลืออยู่ 1,237 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 773125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.77 ของพื้นที่
จังหวัด
จังหวัดมีโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
แม่น้ำบำงปะกงและพื้นที่ชำยฝั่ง จัดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนริมฝั่งแม่น้ำบำงปะกงห้ำมตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมริมฝั่ง
แม่น้ำบำงปะกงในรัศมี 2 กิโลเมตร และพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญ เช่น คลอง ในระยะจำกฝั่งลึกเข้ำไป 1 กิโลเมตร
นอกจำกนี้ยังดำเนินโครงกำรคืนป่ำให้แผ่นดินในเขตพื้นที่อำเภอสนำมชัยเขต และอำเภอท่ำตะเกียบ เพื่อกำรปลูก
ป่ำทดแทนในเขตพื้นที่ป่ำสงวนแห่ง ชำติ และนอกพื้นที่ โ ครงกำรรักษำ พันธุ์ สัตว์ป่ำ เพื่อสร้ำงควำมสมดุลทำง
ธรรมชำติ
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แหล่งน้า

พื้นที่ทำงด้ำนตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นและภูเขำสูงเฉลี่ย 100-400
เมตร กระจำยทั่วไป และมีป่ำไม้คลุมอันเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำธรรมชำติ ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
- แหล่งน้ำจำกฝน เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญอันเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำอื่น ๆ ลักษณะกำรกระจำยของฝนจะ
ต่ำงกันออกไปส่วนใหญ่ตกชุกในเขตภูเขำและทีร่ ำบสูงทำงตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดในเขตอำเภอสนำมชัยเขต และ
อำเภอท่ำตะเกียบ ส่วนที่ติดต่อกับจังหวัดชลบุรีและจันทบุรี ถัดมำด้ำนตะวันตก ปริมำณน้ำฝนจะลดลงตำมลำดับ
สำหรับพื้นที่ด้ำนเหนือส่วนที่ติดกับจังหวัดปรำจีนบุรี บริเวณบำงส่วนของอำเภอ พนมสำรคำม และอำเภอสนำมชัย
เขตปริมำณน้ำฝนค่อนข้ำงน้อย
- แหล่ง น้ำจำกผิวดินหรือ แม่ น้ำ ที่ ส ำคัญ คือแม่ น้ำบำงปะกง ซึ่ง ไหลผ่ำนอำเภอต่ำง ๆ ของจัง หวัด
นอกจำกนี้ยังมีคลองธรรมชำติ อันเป็นสำขำของแม่น้ำบำงปะกง ได้แก่ คลองท่ำลำดในเขตอำเภอพนมสำรคำม ซึ่ง
เกิดจำกคลองสำขำ คือ คลองระบม และคลองสียัด อันมีต้นน้ำอยู่ทำงตะวันออกของจังหวัดในเขตอำเภอสนำมชัย
เขต และยังมีคลองซึ่งเชื่อมโยงติดต่อกับกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปรำกำรหลำยแห่ง เช่น คลองสำโรง คลอง
แสนแสบ คลองท่ำไข่ คลองบำงขนำก และคลองประเวศบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่ง ที่
สำคัญรองจำกแม่น้ำบำงปะกง
- แหล่งน้ำจำกใต้ดินหรือน้ำบำดำล มีอยู่ทั่วไปในจังหวัด โดยเฉพำะด้ำนตะวันตกของ
จังหวัดในเขตลุ่มน้ำบำงปะกง ส่วนทำงด้ำนตะวันออกมีปริมำณน้ำใต้ดินน้อย อย่ำงไรก็ตำมน้ำ ใต้ดินส่วนใหญ่มี
คุณภำพไม่เหมำะสม ที่ จะนำมำใช้ป ระโยชน์ในกำรอุปโภคบริโภคหรือกำรเกษตรกรรม เนื่องจำกน้ำมีควำมเค็ม
หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย พื้นที่ที่พอจะนำน้ำใต้ดินมำใช้ประโยชน์บำงอย่ำงก็คือ บำงส่วนของอำเภอบำงคล้ำ อำเภอ
สนำมชัยเขต อำเภอพนมสำรคำม และอำเภอท่ำตะเกียบแต่ปริมำณน้ำมีน้อย
อนึ่ง แม่น้ำบำงปะกงนั้นถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่ำน 5 อำเภอ อันได้แก่ อำเภอบำงคล้ำ อำเภอบำง
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น้ำเปรี้ยว อำเภอเมืองฯ อำเภอบ้ำนโพธิ์ และไหลออกสู่อ่ำวไทยที่อำเภอบำงปะกงและนอกจำกนี้ยังมีอ่ำงเก็บน้ำ
ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ำลำดกระทิงในอำเภอสนำมชัยเขต อ่ำงเก็บน้ำระบม ในอำเภอสนำมชัยเขต เขื่อนกันแม่น้ำบำงปะกง
ช่วงบริเวณตำบลบำงแก้วในเขตอำเภอเมืองฯ
อย่ำงไรก็ดี จังหวัดฉะเชิงเทรำ นับเป็นพื้นที่ที่ขำดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคมำกโดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้ง
ตั้งแต่เดือนมกรำคม – มิถุนำยน ของทุกปี รำษฎรในเขตท้องที่อำเภอต่ำงๆ จะได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงมำก อำจ
กล่ำวได้ว่ำถึงขั้นวิกฤต สำเหตุเนื่องจำกน้ำทะเลหนุนเป็นผลให้แม่น้ำบำงปะกงมีควำมเค็ม ล่วงเลยขึ้นสู่ตอนเหนือถึง
อำเภอบ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี ประกอบกับกำรประปำฉะเชิงเทรำ มีสระเก็บน้ำดิบเพียง 40,000 ลบ.ม. กำลัง
ผลิต 460 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง โดยกำรทดน้ำจำกคลองเจ้ำมำกักเก็บในสระน้ำดิบเพื่อจำหน่ำย กำรประปำบำงปะกง
มีกำลังผลิต 200 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ใช้แหล่งน้ำดิบจำกคลองส่งน้ำชลประทำนพระองค์เจ้ำไชยำนุชิต กำรประปำ
บำงคล้ำกำลังผลิต 80 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ใช้แหล่งน้ำดิบจำกคลองท่ำลำด นอกจำกนี้ก็มีกำรประปำสัมปทำนของ
เอกชนดำเนินกำรเอง เช่น ชุมขนตำบลดอนฉิมพลี อ.บำงน้ำเปรี้ยว เป็นต้น กำรแก้ไขปัญหำระยะยำว กำรประปำ
ภูมิภำคมีแผนเพิ่มกำลังกำรผลิตเป็น 10,000 ลบ.ม./ชั่วโมง หรือ 240,000 ลบ.ม./วัน กำรแก้ปัญหำระยะสั้น
จังหวัดมีโครงกำรร่วมกับภำคเอกชนจัดหำน้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม สำหรับภำครัฐได้จัดทำ โครงกำรขุดลอก คู
คลอง หนอง บึง สระน้ำ รวมทั้งขุดเจำะบ่อบำดำล จัดหำถังเก็บน้ำฝน โครงกำรประปำหมู่บ้ำน ประปำบำดำล
เป็นต้น และหำกเป็นไปได้ว่ำสำมำรถดำเนินโครงกำรสร้ำงเขื่อนบำงปะกงและอ่ำงเก็บน้ำสียัดอันเป็นอ่ำงเก็บน้ำจืด
ขนำดใหญ่และพัฒ นำโครงกำรชลประทำนชำยฝั่ง ซ้ำยของแม่ น้ำบำงปะกงแล้วเสร็จสำมำรถจัดหำ น้ำให้ประปำ
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ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ พนมสำรคำม บำงปะกง และกำรประปำชุมชนขนำดเล็กได้อย่ำงเพียงพอ นอกจำกนี้ยังได้น้ำ
เพื่อกำรเกษตรอีก 1.5 ล้ำนไร่ และส่งน้ำให้เขตอุตสำหกรรมและพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดชลบุรีได้อีกด้วย
แหล่งแร่
เท่ำทีส่ ำรวจพบได้แก่ แร่เหล็ก ซึ่งมีแหล่งทีพ่ บ ดังนี้
1) แหล่งแร่เหล็กหนองบอน อ.บำงคล้ำ เป็นแร่เกิดจำกกำรสะสมตัวเป็นชั้นหนำ 5-10 เมตร แทรกอยู่ใน
หินไมก้ำ-ชีสท์ แกรนิต และควอทไซด์
2) แหล่งแร่เหล็กลำดกระทิง อ.สนำมชัยเขต ประกอบด้วยแร่เฮอร์มำไตท์ ลิโมไนท์ ซึ่งเกิดเป็นกระเปำะ
อยู่ในหินศิลำแลง
3) แหล่งแร่เนินไร่ อ.บำงคล้ำ ประกอบด้วยแร่แมกนิไตท์แทรกอยู่ในหินซีลท์ นอกจำกนี้ก็มที องคำพบใน
บริเวณ อ.สนำมชัยเขต ทองแดงพบที่เขำดิน เขำตำจือ เขำท่ำพระ พบอยู่ในหินควอทไมก้ำซีสท์
อย่ำงไรก็ดีในจังหวัดยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรทำแร่ในเชิงธุรกิจแต่อย่ำงใด
สภาพทางเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม กำรประกอบอำชีพ ในสำขำเกษตรกรรมของประชำกรในจัง หวั ดนั บ เป็น อำชีพ ที่ มี
ควำมสำคัญ และบทบำทต่อ ฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำกรมำก เพรำะมี ประชำกรผู้ประกอบอำชีพเกษตรถึง
ประมำณ 70% ของประชำกรทั้งจังหวัด ในแต่ละปีมูลค่ำผลผลิตในภำคเกษตรกรรมสูงกว่ำ 14,000 ล้ำนบำทและ
เป็นสำขำอำชีพพื้นฐำนที่นำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เช่นอุตสำหกรรมกำรเกษตร โดยใช้ผลผลิตที่ได้เป็นวัตถุดิบซึ่ง
สำมำรถที่จะแยกออกได้เป็นหลำยประเภท
สำหรับพื้นที่ประกอบกำรเกษตรของจังหวัด รวมทัง้ สิ้นประมำณ 2,090,636 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ทงั้ จังหวัด จำแนกรำยอำเภอ ดังนี้
อำเภอเมือง
มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 187,804
ไร่
อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว
มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 294,030
ไร่
อำเภอบ้ำนโพธิ์
มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 116,506
ไร่
อำเภอบำงปะกง
มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 118,833
ไร่
อำเภอบำงคล้ำและกิ่งอำเภอคลองเขื่อน มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 188,125
ไร่
อำเภอพนมสำรคำม
มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 318,960
ไร่
อำเภอสนำมชัยเขตและอำเภอท่ำตะเกียบ มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 664,500
ไร่
อำเภอแปลงยำว
มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร 117,561
ไร่
อำเภอรำชสำส์น
มีพื้นที่ทำงกำรเกษตร
84,312
ไร่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญทำงด้ำนกสิกรรมได้แก่ ข้ำว มันสำปะหลัง ส่วนด้ำนปศุสัตว์ก็นับเป็นแหล่งผลิต
และเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ เช่น สุกร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ สำหรับด้ำนประมง เกษตรกรจะกำรเลี้ยงปลำควบคู่ไปกับกำร
เลี้ยงสัตว์ ปลำที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลำช่อน ปลำดุก ปลำนิล ส่วนกำรเลี้ยงกุ้งกุลำดำ เริ่มประสพปัญหำน้ำเสีย ทำ
ให้ปริมำณกำรเลี้ยงลดลง
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เกษตรพืช จังหวัดมีกำรปลูกข้ำวมำกเป็นอันดับหนึ่ง พื้นที่ปลูกข้ำวนำปีคิดเป็น 30% ของพื้นที่จังหวัด
หรือ 50% ของพื้นที่ถือครองกำรเกษตร เพำะปลูกได้ตลอดปี เนื่องจำกพื้นที่ทำนำไม่พร้อมกัน บำงส่วนรับน้ำ
จำกคลองชลประทำน ส่วนใหญ่เพำะปลูกในเขตอำเภอบำงน้ำเปรี้ยว อำเภอเมืองฯ อำเภอบ้ำนโพธิ์ และอำเภอ
บำงปะกง สำหรับอำเภออื่น ๆ จะทำนำได้เพียงปีละครั้ง สำหรับมันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
จังหวัด มีพื้นที่เพำะปลูกมำกรองจำกข้ำว ส่วนใหญ่เพำะปลูกบริเวณที่เนิน เชิงเขำ ลำดเขำ ในท้องที่อำเภอท่ำ
ตะเกียบ คิดเป็น 40% ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด รองลงมำได้แก่ อำเภอสนำมชัยเขต อำเภอพนมสำรคำม
และอำเภอแปลงยำว นอกจำกนี้มะม่วงยังถือเป็นพืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งรองลงมำ ปีหนึ่งๆ ทำรำยได้ให้จังหวัด
มำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท จังหวัดเป็นแหล่งเพำะปลูกมะม่วงที่ สำคัญของประเทศ อำเภอที่เพำะปลูกมำกที่สุด
ได้แก่ อำเภอบำงคล้ำ มีพื้นที่เพำะปลูก 51 % ของพื้นที่เพำะปลูกมะม่วงทั้งหมดรองลงมำ คืออำเภอเมืองฯ
อำเภอพนมสำรคำม และอำเภอบำงน้ำเปรี้ยว
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เกษตรสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรเลีย้ งไก่ไข่มำกทีส่ ุดของประเทศ ผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น บริเวณที่เลี้ยง
มำกได้แก่ อำเภอบ้ำนโพธิ์ รองลงมำได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอบำงคล้ำ และอำเภอบำงน้ำเปรี้ยว สำหรับไก่เนื้อ
ไม่ขยำยตัวเท่ำที่ควร บริเวณที่เลี้ยงกันมำกได้แก่ อำเภอบ้ำนโพธิ์ รองลงมำคือ อำเภอเมืองฯ อำเภอบำงคล้ำ และ
อำเภอบำงน้ำเปรี้ยว นอกจำกนี้สุกรก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดที่เลี้ยงกันมำก กำรเลี้ยงแบบธุรกิจฟำร์มมีมำก
ขึ้น ผู้เ ลี้ยงรำยย่อ ยลดลง โดยอ ำเภอเมื องฯ เลี้ยงมำกที่ สุดคิดเป็น 37 % ของปริมำณ กำรเลี้ยงทั้ง หมด
รองลงมำได้แก่อำเภอบำงคล้ำ อำเภอพนมสำรคำม ที่เหลือกระจำยตำมอำเภอต่ำง ๆ
การพณิชยกรรม
สำหรับสินค้ำที่จำหน่ำยเป็นรำยได้หลัก รวมทั้งสิ้นทีม่ ีควำมจำเป็นในกำรดำรงชีวิตซึ่งไม่สำมำรถผลิตได้
ในจังหวัดและจะต้องนำเข้ำ แยกได้ดังนี้
สินค้าเข้า ที่ สำคัญส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นวัสดุดิบที่ใช้ในกำรผลิตได้แก่
เสื้อผ้ำส ำเร็จ รูป อำหำรส ำเร็จ รูป น้ำมั นเชื้อเพลิง น้ำมั นหล่อลื่น แก๊ ส รถยนต์ หุง ต้ม อุป กรณ์ก ำรเกษตร
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ไม้แปรรูป อุปกรณ์ก่ อสร้ำง อำหำรสัตว์ ปุ๋ยเคมี ยำปรำบศัตรูพืช สินค้ำอุปโภคบริโภค
รวมทั้งของเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ
นอกจำกนี้ยัง มี ผ ลิตผลทำงกำรเกษตร ส่ง เข้ำมำยัง โรงงำนแปรรูปสินค้ำในจัง หวัดหลำยชนิด ได้แก่
ข้ำวเปลือก ข้ำวโพด มันสำปะหลัง เปลือกเม็ดมะม่วงพิมพำนต์ ถั่วเหลือง ปริมำณในกำรส่งเข้ำขึ้นอยู่กับภำวะ
กำรตลำดสินค้ำชนิดนั้น รวมทั้งกำลังกำรผลิตของโรงงำนแปรรูปแต่ละประเภท
สินค้าส่งออก ในทำงเกษตรกรรมได้แก่ ข้ำว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไข่ไ7ก่
ไข่เป็ด กุ้งกุลำดำ มะม่วง และพืชผักต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งไปขำยยังตลำดกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
สำหรับสินค้ำทำงอุตสำหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำชุดสำหรับ
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์พลำสติก รองเท้ำกีฬำ อุปกรณ์กีฬำ เฟอร์นิเจอร์ กำแฟผง และผลิตภัณฑ์ ไข่ผง
การบริการและการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 น้ำตกเขำอ่ำงฤำไน หรือน้ำตกบ่อทอง อำเภอท่ำตะเกียบ








สวนป่ำลำดกระทิง อำเภอท่ำตะเกียบ ระยะทำง 71 กม.
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน อำเภอท่ำตะเกียบ ระยะทำง 130 กม.
วัดเขำหินซ้อน อำเภอพนมสำรคำม ระยะทำง 50 กม.
วัดโพธิ์ อ.บำงคล้ำ ระยะทำงประมำณ 24 กม.
บำงปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี่ครับ ริมถนนฉะเชิงเทรำ - บำงปะกง ระยะทำง 15 กม.
ศูนย์กำรศึกษำพัฒนำเขำหินซ้อนตำมพระรำชดำริ อำเภอพนมสำรคำมระยะทำง 54 กม.

2) แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และแหล่งโบราณคดี
 วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 1 กม.
 กำแพงเมืองเก่ำพร้อมปืนใหญ่ อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 500 ม.
 ศำลำกลำงจังหวัดหลังเก่ำ อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 1 กม.
 วัดพยัคฆอินทำรำม อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 4 กม.
 พระอุโบสถวัดสุคันธศีรำรำม (วัดหอมศีล) อ.บำงปะกง ระยะทำง 33 กม.
 อำคำรไปรษณีย์หลังเก่ำ อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 1 กม.
 วัดปำกน้ำ โจ้โล้ อำเภอบำงคล้ำระยะ 20 กม.
 วัดปิตุลำธิรำชรังสฤษฏิ์ อำเภอเมืองระยะ 1 กม.
 วัดจีนประชำสโมสร อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 2 กม.
 วัดอุภัยภำติกำรำม อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 1.5 กม.
 วัดสมำนรัตนำรำม อำเภอเมืองฯ ระยะทำง 3 กม.
 ลำนชนไก่ และสระน้ำอโนดำต อำเภอรำชสำสน์ ระยะทำง 56 กม.
 ศำลและพระบวรรำชำนุสำวรียพ์ ระบำทสมเด็จพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยูห่ ัว
 อำเภอพนมสำร คำม ระยะทำง 54 กม.
 อำคำรอเนกประสงค์ หอสมุดพิพิธภัณฑ์ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช โรงเรียนพุทธโสธรอำเภอเมืองฯ
ระยะทำง 1 กม.
การอุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมโรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นจังหวัดที่มีกำรขยำยตัวทำงอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึ้น อันเนื่องมำจำก
นโยบำยของรัฐบำลในกำรกระจำยควำมเจริญและกำรลงทุนสู่ภูมิภำค และจังหวัดปริมณฑล ประกอบกับจังหวั8ด
ฉะเชิงเทรำเป็นประตูสู่ Eastern Seabord และประตูสู่ภำคอีสำน อีกทั้งอัตรำค่ำแรงขั้นต่ำถูกกว่ำกรุงเทพ และ
จังหวัดปริมณฑล ตลอดจนเป็นแหล่งวัตถุดิบทำงด้ำนเกษตรกรรม เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ และหำกพิจำรณำ
ย่ำนที่มีโรงงำนหนำแน่นจะพบว่ำ มี 4 ย่ำนคือ
1. ย่ำนถนนบำงนำ - ตรำด ซึ่งเชื่อมระหว่ำงกรุงเทพฯ สมุทรปรำกำร และภำคตะวันออก
2. ย่ำนถนนสุวินทวงศ์ ระหว่ำงมีนบุรี - ฉะเชิงเทรำ
3. ย่ำนถนนฉะเชิงเทรำ - บำงปะกง
4. ย่ำนถนนฉะเชิงเทรำ – พนมสำรคำม

นอกจากนี้ยังมีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีก 2 แห่ง คือ
1. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ ตั้งอยู่ถนนสำยบำงนำ - ตรำด กม. ที่ 36 อ.บำงปะกง มี
พื้นที่ 3,000 กว่ำไร่ มีโรงงำนประมำณ 18 โรงงำน
2. นิคมอุตสาหกรรมเกดเวย์ซิตี้ ตั้งอยู่ถนนสำย 311 (ฉะเชิงเทรำ - สัตหีบ) กม.ที่ 20
อ.แปลงยำว มีพื้นที่ 6,900 ไร่ ขณะนี้มีโรงงำนกำลังขออนุญำตประกอบกิจกำรหลำยโรงงำน
สำหรับนิคมอุตสำหกรรมของเอกชน ที่ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
(B.O.I.) และอยู่ในควำมดูแลของกระทรวงอุตสำหกรรม ได้แก่
3. บางปะกงอินดัสเตรียลปาร์ค (B.I.P.) ตั้งอยู่ถนน บำงนำ - ตรำด กม.ที่ 52
อ.บำงปะกง มีพื้นที่ 300 ไร่ มีโรงงำน 11 โรงงำน
4. กลุ่ม TTI เป็นกลุ่มโรงงำนที่ร่วมทุนระหว่ำงไทยและไต้หวัน ตั้งอยู่ถนนทำงเข้ำ
โรงไฟฟ้ำบำงปะกง อ.บำงปะกง มีพื้นที่ 54 ไร่ มีโรงงำนจำนวน 12 โรงงำน
2) อุตสาหกรรมพื้นบ้านหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ในจังหวัดพบว่ำส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมด้ำนจักรสำน
และมีจำนวนแห่ง หรือปริมำณแรงงำนที่ไม่แน่นอน กล่ำวคือ เป็นแรงงำนที่ว่ำงงำนตำมฤดูกำลและเป็นกึ่ง
อุตสำหกรรม วัฒนธรรมประเพณี ค่ำนิยม และควำมเชื่อของคนในสังคม (บรรยำยสภำพสำคัญฯ ของคนส่วนใหญ่
ในจังหวัด สภำพแตกต่ำงบำงอย่ำงของกลุม่ ชนในพื้นที่บำงอำเภอที่ควรนำมำบรรยำย)
1. วัฒนธรรม ประเพณี ค่ำนิยม และควำมเชื่อของคนในจังหวัดฉะเชิงเทรำมีศูนย์วัฒนธรรม
1 แห่ง และแหล่งโบรำณสถำน 6 แห่ง มีสมำคมและมูลนิธิที่จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมและเผยแแผ่
กิจกรรมทำงวัฒนธรรมจำนวน 96 แห่ง มีอำคำรอเนกประสงค์ หอสมุด หอพิพิธภัณฑ์ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
โรงเรียนพุทธโสธร ซึ่งเป็นสถำนที่เก็บรักษำ และอนุรักษ์โบรำณวัตถุต่ำง ๆ อันมีคุณค่ำทำงศิลปและประวัติศำสตร์
ซึ่งสำมำรถติดต่อขอเข้ำชมได้
- ขนบธรรมเนียม ประชำชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส่วนใหญ่ยึดถือขนบธรรมเนียมไทยทั่วไป เช่น กำรไป
ลำ มำไหว้ กำรต้อนรับ และกำรไปเยี่ยมในโอกำสต่ำง ๆ กำรเคำรพนบนอบ ต่อผู้มีอำวุโสมำกกว่ำ กำรรู้จัก
กำลเทศะ กำรรู้จักที่ต่ำที่สูง กำรเลี้ยงดูพ่อแม่ เมื่อยำมแก่เฒ่ำผู้ชำยควรกล้ำหำญและเป็นผู้นำครอบครัว และต้อง
บวชพระ ผู้หญิงต้องรู้จักเป็นแม่บ้ำนและเลี้ยงดูบุตร กำรมีกิริยำมำรยำทอันควรแก่กำลเทศะ กำรยึดมั่นในสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เป็นต้น
- ประเพณี ส่วนใหญ่ ยึดถือปฏิบัติตำมประเพณีไทยภำคกลำงทั่วไป เช่น กำรบวชเณร บวชพระ
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ประเพณีหมั้น กำรแต่งงำน กำรทำบุญครบวันเกิด วันตำย กำรทำบุญขึ้นบ้ำนใหม่ กำรทอดกฐิน ทอดผ้ำป่ำ และ
ทำบุญในวันตรุษ วันสำทรไทย ปัจจุบันขั้นตอนพิธีกำรประเพณีบำงอย่ำงได้ตัดทอนน้อยลงตำมควรแก่เวลำ หรือ
สภำพปัจจุบันของแต่ละบุคคลหรือของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรแต่งงำนอำจมีเพียงกำรสู่ขอ ทำพิธีทำง
ศำสนำ รดน้ำ และรับประทำนอำหำร
อย่ ำ งไรก็ ดี เนื่ อ งจำกประชำชนในจัง หวัด โดยเฉพำะในชุ ม ชนใหญ่ ๆ มั ก จะมี เ ชื้ อ สำยจีน ดั ง นั้ น
ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยังคงปฏิบัติตำมธรรมเนียมจีนกันอยู่ ซึ่งจะพบเห็นได้เสมอในกำรจัดพิธีกำรต่ำงๆ หรือไม่
ก็จะปฏิบัติตำมทั้งประเพณีไทยและจีนอันเป็นวัฒนธรรมแบบผสม

อีกประกำรหนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีผู้นับถือศำสนำอิสลำม และ ศำสนำคริสต์ โดยเฉพำะอำเภอบำงน้ำ
เปรี้ยวจะมีผู้นับถือศำสนำอิสลำมเป็นจำนวนมำก ดังนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำง ๆ ก็ยังคงปฏิบัติตำมปทัสถำน
(Norm) ของแต่ละสังคม
นอกจำกนี้แล้วในเรื่องของประเพณีนั้น ชำวจังหวัดฉะเชิงเทรำยังมีกำรทำบุญในวันสำคัญต่ำง ๆ ทำงศำสนำ
มีกำรละเล่นพื้นเมืองในบำงชุมชน เช่น ประเพณีสงกรำนต์ รวมทั้งกำรสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเพื่อแสดงควำม
กตัญญูกตเวที สำหรับงำนประเพณีของจังหวัดซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เช่น งำนนมัสกำรหลวงพ่อพุทธโสธรและกำร
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แข่งเรือ ช่วงระหว่ำงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และงำนสมโภช
กลำงเดือนห้ำ และช่วงงำนเทศกำลตรุษจีน นอกจำกนี้ยังมีงำนประเพณีเทศกำลของดีเมืองแปดริ้ว ซึ่งจัดในช่วงฤดู
ร้อนเดือน เมษำยนของทุกปี
- ภาษาและวรรณกรรม ประชำชนในจังหวัดส่วนใหญ่ใช้ภำษำกลำงเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ ไม่มีภำษำ
ท้องถิ่น สำหรับวรรณกรรมที่พบก็มีประเภทบทเพลงกล่อมเด็ก เช่น วัดเอ๋ยวัดโบสถ์ นกขมิ้น เป็นต้น
- ศิลปกรรมและโบราณคดี จังหวัดฉะเชิงเทรำมีโบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 6 แห่ง นอกจำกนี้
ยังมีสถำนที่สำคัญ หรือโบรำณวัตถุอันมีคุณค่ำทำงศิลปและวัฒนธรรมทำงประวัติศำสตร์ กระจำยอยู่ตำมอำเภอต่ำง
ๆ
- การละเล่น แบ่งได้เป็นกำรแสดง เช่น กำรแสดงลิเก ซึ่งมีชำวบ้ำนยึดเป็นอำชีพมีอยู่หลำยคณะ และ
มักจะมีที่ อยู่อำศัยบริเวณใกล้เ คียงกัน อยู่ซอยพระยำศรีสุนทรโวหำรจนชำวบ้ำนเรียกกันติดปำกว่ำ “ซอยลิเก”
นอกจำกนี้ก็มีกำรแสดงละครชำตรี ซึ่งเป็นกำรแสดงเพื่อกำรแก้บนหน้ำพระอุโบสถวัดโสธรฯ
สำหรับดนตรี ก็มีประเภทวงมโหรี ปี่พำกย์ เครื่องสำย ซึ่งไม่แพร่หลำยด้วยขำดควำมนิยม
ไปตำม
กำลสมั ย อย่ ำ งไรก็ ดี ก็ ยั ง คง พบว่ ำ มี ก ำรถ่ ำ ยทอดหรื อ สอนดนตรี ไ ทยกั น อยู่ บ้ ำ งในรู ป กลุ่ ม สนใจ
หรือสอนกันส่วนตัว
นอกจำกนี้ ยังมีกำรละเล่นที่เรียกว่ำ กำรละเล่นพื้นบ้ำน เช่น ตระกร้อลอดบ่วง หมำกรุก กัดปลำ ชนไก่
ซึ่งจะมีกำรตั้งบ่อนเป็นที่ชุมชนและทรำบกันดีในหมูท่ ี่นิยมกำรละเล่นประเภทนั้น ๆ สำหรับกำรละเล่นของเด็กที่ยังพบ
เห็นอยู่บ้ำงตำมชนบท ได้แก่ ซ่อนหำ หมำกเก็บ วิ่งเปรี้ยว เป็นต้น
ค่า ความนิ ย มและความเชื่ อ
ส ำหรั บ ค่ ำควำมนิย มของประชำชนในจัง หวัด ฉะเชิง เทรำ
กล่ำวได้ว่ำไม่แตกต่ำงจำกจังหวัดใกล้เคียง ที่พบเห็นได้ชัดเจน คือ กำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนใหญ่ในเมือง
กำรเรียนในโรงเรียนของรัฐบำล นอกจำกนี้ก็ยังพบว่ำมีค่ำนิยมเลือกทำงดำรงชีวิตประจำวัน นิยมกำรจับจ่ำยใช้สอย
10บ
ตำมห้ำงสรรพสินค้ำ หรือตำม Supermarket กันมำกขึ้น กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน เป็นต้น ทั้งนี้ อำจสื
เนื่องมำจำก ควำมสะดวกสบำย และควำมรีบเร่งของเวลำอันมีจำกัด รวมทั้งสภำพ ทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สำหรับควำมเชื่อนั้น ส่วนใหญ่จะมีควำมเชื่อในคำสอนของศำสนำที่ตนนับถืออยู่ รวมทั้งควำมเชื่อในกำร
ปฏิบัติตำมขนมธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมำ เช่น กำรกรำบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ที่นับถือ กำรทำบุญ อุทิศ
ส่วนกุศล แก่ผู้ล่วงลับ กำรขออโหสิกรรม ตลอดจนควำมเชื่อในเรื่องดวง (วิถีเหนือลิขิต) เป็นต้น

11
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
“ฝีมือเลิศ เทิดคุณธรรม นำวิชำกำร ประสำนชุมชน”
คือ ปรัชญำกำรทำงำนของสถำนศึกษำที่ใช้เป็นหลักในกำรดำเนินงำนบริหำรวิทยำลัย ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้ได้มำตรฐำนและสู่ควำมเป็นสำกล
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำร่วมกับองค์กรต่ำง ๆ
สร้ำงภำพลักษณ์ ค่ำนิยมและกำรยอมรับกำรเรียนอำชีวศึกษำ
วิจัย สร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนำกำลังคน ให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน สำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ เป็นที่ยอมรับของสถำน
ประกอบกำร ก้ำวทันเทคโนโลยีมีควำมเป็นเลิศสู่สำกล โดยยึดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
ฝีมือเลิศ
เอกลักษณ์
บริกำรชุมชน
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จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
แผนกวิชา/สาขาวิชา/ จานวน
สาขางาน
(คน)

สถานภาพ

ใบประกอบ
วิชาชีพ

วุฒิการศึกษา

มี

ไม่มี

13
10

-

4
13
10

-

-

4
1
1

12
9

-

4

4

-

4

-

-

1

3

-

2

2

-

2

-

-

-

2

-

3
5
4

3
4
4

1
-

3
5
4

-

-

1
1

3
4
3

-

3
10

3
10

-

3
10

-

-

2
5

1
5

-

30
88

3
56

27
28

30
88

-

-

16

11
53

19
19
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จานวนบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

จานวน (คน)

สถานภาพ

ต้า

ครูพิเศษ

4
13
10

ปริญญา
เอก
ปริญญา
โท
ปริญญา
ตรี
ต่ากว่า
ปริญญา
ตรี

ครูประจา
ผู้บริหำร
แผนกวิชำเครื่องกล
แผนกวิชำเครื่องมือกล
และซ่อมบำรุง
แผนกวิชำเทคนิค
อุตสำหกรรม
แผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน
แผนกวิชำโลหะกำร
แผนกวิชำไฟฟ้ำกำลัง
แผนกวิชำ
อิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชำพณิชยกำร
แผนกวิชำสำมัญ
สัมพันธ์
ฝ่ำยสนับสนุน
รวมทั้งหมด

พนักงำน
รำชกำร

ลูกจ้ำง
ประจำ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

ข้ำรำชกำร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบุคลำกร
งำนกำรเงิน
งำนบัญชี
งำนพัสดุ
งำนอำคำรสถำนที่
งำนทะเบียน
งำนประชำสัมพันธ์
รวม
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งำนวำงแผนและงบประมำณ
งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
งำนควำมร่วมมือ
งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ
รวม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
งำนครูที่ปรึกษำ
งำนปกครอง
งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ
งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน
รวม

1
1
1
1
1
1
1
1
8

-

1
1
2

-

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
6

-

-

-

1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
6

-

1
1

-

1
1
1
1
1
5
14

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

จานวน (คน)

สถานภาพ

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

-

ลูกจ้ำง
ประจำ

1
1
1
1
1
5

พนักงำน
รำชกำร

ข้ำรำชกำร
ฝ่ายวิชาการ
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
งำนวัดผลและประเมินผล
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
รวม

-

-

1
1
1
1
1
5
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จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี

(ปีที่จัดทารายงาน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนำยนของปีกำรศึกษำที่รำยงำน)
1

รวม

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

3

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

ระดับ ปวช.
ยำนยนต์
เครื่องมือกล
ซ่อมบำรุงอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ำกำลัง
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวม
ระดับ ปวส.
เทคนิคยำนยนต์
เครื่องมือกล
แม่พิมพ์โลหะ
เทคนิคกำรเชื่อมโลหะ
ไฟฟ้ำควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
อุตสำหกรรมกำรผลิต
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปี
2

-

103
79
19
22
12
235

19
13
32

-

60
29
22
18
10
139

-

-

60
24
12
18
6
120

-

223
132
31
41
58
28
13
526

-

70
19 11
15 21
12
36 12
43
152 87
387 119

-

78
21
11
3
22
10
29
174
313

-

-

120

-

148
51
11
3
58
22
77
43
413
939
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บทที่ 2

การประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส ำเร็จ กำรศึก ษำเป็นคนดี มี คุณธรรม จริยธรรม ตำมอัตลัก ษณ์ของ
สถำนศึก ษำคุณธรรม มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมฐำนกำรศึก ษำวิชำชีพของหลัก สู ตรในแต่ล ะระดับ และแต่ล ะ
สำขำวิชำ สำขำงำน เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำน และมีสัดส่วนผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำตำม
เกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีกำรจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระภำยในหนึ่งปี
และสำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มเป้ำหมำยคือ จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่
ผู้ส ำเร็จกำรศึก ษำไปท ำงำน จำกสถำนศึก ษำที่ ผู้สำเร็จ กำรศึก ษำไปศึก ษำต่อและจำกบุคคล สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้สำเร็จกำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณ
ค่ำ (Rating,Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและครอบคลุมคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ทั้ง 3 ด้ำน มีกำรเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมำวิเครำะห์และสรุปผลอย่ำงถูกต้อง
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 3 ด้ำน คือ
1. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทำงปัญญำ
2. ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพั ฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน กำรทำงำนร่วมกับ ผู้อื่น กำรใช้กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ กำรประยุกต์ใช้ตัวเลข กำรจัดกำรและกำรพัฒนำงำน
3. ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะในสำขำ
วิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำจำแนกเป็น ผู้ที่ได้งำนทำในสำขำที่เกี่ยวข้อง ศึกษำต่อ
และประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำได้มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้สำเร็จกำรศึกษำไปทำงำน จำก
สถำนศึก ษำที่ ผู้ส ำเร็จ กำรศึก ษำไปศึก ษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับ บริก ำร จำกกำร
ประกอบอำชีพอิสระของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะที่พึง
17
ประสงค์เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
4. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพเฉลี่ย 3.51 –
5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
รวม 5 ข้อ
มีผ ลตำมประเด็นกำรประเมิ นข้อ 1, 2, และ 3, 4 หรือ 3, 5
หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5
รวม 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก

4 คะแนน

ดี

3 คะแนน

พอใช้

2 คะแนน
1 คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน

คาอธิบาย
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำกำรศึกษำตำมที่หลักสูตรกำหนดสำหรับผู้เรียนที่เรียนแบบเต็ม
เวลำ และผู้เรียนที่เ รียนในระบบทวิภำคี หรือภำยในระยะเวลำกำรศึก ษำตำมแผนกำรเรียนที่สถำนศึกษำก ำหนด
สำหรับผู้เรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเทียบ
ร้อยละกับจำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้น
การคานวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ร้อยละ =
x 100
จำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่น
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียนแรกข้ำวของรุ่นนั้น
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมินตั้งแต่ร้อยละ
80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00
สูตรคานวณ
ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน
ค่ำคะแนน =

x5
80

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม
และนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำร
ประสำนควำมร่วมมื อกั บบุคคล ชุม ชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อกำรพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
คาอธิบาย
สถำนศึก ษำมีก ำรดำเนินกำรบริห ำรจัดกำรศึก ษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม โดยควำมร่วมมื อและ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ในกำรกำหนดและถือปฏิบัติตำม “คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถำนศึกษำ” เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม แก่ผู้บริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถำนศึกษำมีกำรกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจและโดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกคน
3. สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนจัดทำ
โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่ม
ผู้เรียนดำเนินกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง
5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และมีกำรกำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
คาอธิบาย
สถำนศึ ก ษำมี ควำมส ำเร็ จ ในกำรดำเนินกำรบริห ำรจัด กำรศึ ก ษำตำมนโยบำยส ำคัญ ที่ ห น่วยงำนต้ นสัง กั ด
มอบหมำย ด้วยควำมเป็นผู้นำของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และควำมร่วมมือของ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้เ รียน รวมทั้ ง กำรช่วยเหลือ ส่ง เสริม สนับ สนุนจำกผู้ป กครอง ชุม ชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย
ได้อย่ำงถูกต้อง
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนได้รู้และเข้ำใจ
ในนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี
3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงำนโครงกำร กิจกรรมและ
เป้ำหมำยและดำเนินงำนเพื่อให้นโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
4. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร กิจกรรม
และเป้ำหมำยที่กำหนด
5. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและกำหนดแผนพัฒนำ
ต่อไป
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ทั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน กำกับ
ดูแล ทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพ กำรพัฒนำและกำรประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลังในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคน เป็นผู้ที่จบ
กำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รำยวิชำที่สอน
3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ได้ศึกษำ ฝึกอบรม
ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมงต่อปี
4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีจำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอั ตรำก ำลั ง ในสถำนศึ ก ษำสั ง กั ดส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำตำมหนั ง สื อ ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเ อกชนว่ำด้วยกำรกำหนด
จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี
5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประกำศ
เกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงำนประจำปี เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับกำรเรียนกำรสอน ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดทำกำรประกวด กำรแสดง
โครงกำรพัฒนำทั กษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนกำรส่งเสริมสนับ สนุนให้ผู้ เรียนใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริก ำรวิชำกำร วิชำชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม กำรส่ง เสริม สนับสนุน กำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข และทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิล ปะ วัฒ นธรรม กำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกี ฬำและนันทนำกำร กำร
ส่งเสริมกำรดำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
งบดาเนินการ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยทั้ ง หมดของสถำนศึกษำในรอบปี ทั้ ง นี้ไม่ ร วมค่ำที่ดินและสิ่ง ก่อสร้ำง ค่ำ
ครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐำนะของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
คนในสถำนศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน
โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ
2. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
20ของงบดำเนินกำร
3. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำร
วิชำกำร วิชำชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของงบดำเนินกำร
4. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดทำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำร
พัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบดำเนินกำร
5. สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่ง เสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ท รงเป็นประมุข และทะนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบดำเนินกำร
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำมี
กำรกำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร และมีกำรกำกับดูแลในกำร
จัดหำ กำรใช้ กำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐำน 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ ข้อมูล
ผู้เรียน ข้อมูลตลำดแรงงำน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลงบประมำณและกำรเงิน ข้อมูลหลักสูตรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ข้อมูล ครุภัณฑ์ ข้อมูลอำคำรสถำนที่ และข้อมู ลพื้นฐำนของจังหวัด และมีก ำรนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อย 4
ประเภท
ระบบฐานข้อมูล หมำยถึง กำรจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่ำงเป็นระบบ เพื่อบำรุงรักษำข้อมูล
สำรสนเทศให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และสำมำรถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วในเวลำที่ต้องกำรและลดควำมซ้ำซ้อน
ของข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด
เรียบร้อยสวยงำม และปลอดภัย
2. สถำนศึกษำมีกำรกำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์
วิทยบริกำรและอื่น ๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม
3. สถำนศึกษำมีกำรกำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพียงพอ
และมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
4. สถำนศึกษำมีกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล อย่ำง
น้อย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ
(1.) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
(2.) มีกำรกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน
(3.) มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่ำย
(4.) มีฐำนข้อมูลมีกำร Update เป็นปัจจุบัน
(5.) มีกำรสำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ
5. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำมีจำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียนด้ำนใด
ด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
3. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
4. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
เพื่อส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิอ ำชีวศึก ษำ แต่ละระดับ ตำมหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึก ษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือกำหนดรำยวิชำใหม่หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตำม
หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้รำยวิชำที่
ถูก ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีก ำรสอนที่ หลำกหลำยและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน
2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน
3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนนำผลจำกกำรวัดผลและกำรประเมินผล
กำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน
4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป
5. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย
(1) กำรระบุปัญหำ
(2) กำรระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีกำรดำเนินกำร
(4) กำรเก็บข้อมูล
(5) กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพื่อนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำหรือกำรวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
5 คะแนน
ดีมำก
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
4 คะแนน
ดี
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
3 คะแนน
พอใช้
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
2 คะแนน
ต้องปรับปรุง
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ
1 คะแนน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำโดยปรับปรุงเนื้อหำสำระของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษำ สำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำมข้อ 1 จำก
เอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและกำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
หรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนำผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ
5. สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 – 4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ.2556
และมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึก ษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 และตำมที่หลัก สูตร และระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตรกำหนด เพื่อคุณภำพของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องมำตรฐำนกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน ในกรณีที่มีจำนวน
สำขำไม่ถึง 5 สำขำงำน ต้องจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีอย่ำงน้อย 1 วำขำงำน ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่
สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนโครงกำรทั้งหมด
4. สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด โดยมีผู้เ รียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิ น
ครบถ้วน สมบูรณ์จำกกำรเข้ำรับกำรประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
5. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกี ยรติคุณยกย่อง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

29
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คาอธิบาย
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะ
วิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงกำรเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร ส่งเสริมกำรดำรงตน
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ
หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่ง เสริม กำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ท รงเป็นประมุ ข และทะนุบ ำรุง ศำสนำ ศิล ปะ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ5
กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ 5
กิจกรรม และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ไม่น้อ ยกว่ำ 5 กิจ กรรม และก ำกั บ ดูแลให้ผู้เ รียนแต่ล ะคนเข้ำร่วมกิ จ กรรมไม่ น้อยกว่ำ 1
กิจกรรม
5. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงำนโดยใช้กระบวนกำร
กลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 5 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 4 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 3 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 2 ข้อ
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและดำเนินกำร
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
สถำนศึกษำจัดให้มี ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและดำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำโดยดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ.2553
ประเด็นกำรประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่ง คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึก ษำโดยกำรมี ส่วนร่วมของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
2. สถำนศึกษำได้ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4. สถำนศึกษำได้จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน
5. สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

31
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
คาอธิบาย
จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำเทียบร้อยละกับจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีกำรประเมินตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 4.1
ตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่มีค่ำคะแนนหรือมีระดับคุณภำพอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งสองอย่ำงในปีปัจจุบันสูงกว่ำ
ในปีที่ผ่ำนมำ ถือว่ำตัวบ่งชี้นั้นมีกำรพัฒนำ
2. ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภำพในปีที่ผ่ำนมำ “ดีมำก” และมี ระดับคุณภำพในปีปัจจุบัน “ดีมำก”
โดยมีค่ำคะแนนสูงขึ้นหรือเท่ำเดิม ถือว่ำตัวบ่งชี้นั้นมีกำรพัฒนำ
การคานวณ
จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ
ร้อยละ =
x 100
จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีกำรประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำเทียบกับจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีกำรประเมน
ระดับคุณภาพ
ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลจำกประเด็นกำรประเมินตั้งแต่ร้อยละ
80.00 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00
สูตรคานวณ
ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน
ค่ำคะแนน =

x5
80

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ภำคผนวก

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
โดยที่มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูง พ.ศ.2559 ลงวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ.2559 เพื่อให้หน่วยงำนต้นสัง กัดและ
สถำนศึก ษำที่เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ใช้เ ป็นเกณฑ์ในกำร
ส่งเสริม กำรกำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และให้ยกเลิก
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2555 เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ลงวันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ.2555 ดังนั้นจึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในอำชีวศึก ษำใหม่ให้สอดคล้องกั บมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 21 (1) แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ.2553 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21
ธันวำคม พ.ศ.2559 และโดยมติของคณะกรรมกำรประกั นคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ ในกำรประชุม ครั้ง ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ.2560 จึงออกประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ และให้ยกเลิกประกำศ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ เรื่ อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2555 และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2555
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ.2558
ทั้ ง นี้ ให้ ใช้ กั บ หน่ วยงำนต้น สัง กั ด และสถำนศึก ษำที่ เ ปิด สอนระดับ ประกำศนีย บั ตรวิช ำชี พและระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นำยจรูญ ชูลำภ)
ประธำนคณะกรรมกำรประกันคุณภำพในกำรอำชีวศึกษำ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
นิยำมศัพท์
ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
“สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำในทุกสังกัดทีเ่ ปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
“หน่วยงำนต้นสังกัด” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่รบั ผิดชอบ กำกับดูแลสถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
“ผู้บริหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รวมทั้งผูร้ ับใบอนุญำต
ผู้จัดกำรและผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ในกรณีโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอำชีวศึกษำ
“ครู” หมำยควำมว่ำ ผู้ทำหน้ำทีส่ อนประจำในสถำนศึกษำโดยได้รับเงินเดือน หรือค่ำจ้ำง หรือค่ำตอบแทน
เป็นประจำรำยเดือน
“บุคลำกรทำงกำรศึก ษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ส นับ สนุนกำรศึกษำซึ่งเป็นผู้ ทำหน้ำที่ ให้บ ริก ำรหรือส่ง เสริม
กำรศึก ษำ เช่น เจ้ำหน้ำที่ บ รรณำรัก ษ์ เจ้ำหน้ำที่ แนะแนว เจ้ำหน้ำที่ ง ำนทะเบียน เจ้ำหน้ำที่ บ ริห ำรงำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่ ธุ ร กำร เจ้ ำหน้ ำที่ ก ำรเงิ น เจ้ ำหน้ ำที่ บัญ ชี เจ้ำหน้ ำพัส ดุ เป็ นต้น โดยได้รับ เงิน เดือนหรือ ค่ำจ้ำ งหรื อ
ค่ำตอบแทนเป็นประจำรำยเดือน
“ผู้เรียน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) นักศึกษำในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งกำรเรียนแบบเต็มเวลำ กำรเรียนแบบไม่เต็มเวลำ และกำรเรียนในระบบทวิภำคี
หลักเกณฑ์
1. ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำม
กฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553
2. ให้ ส ถำนศึ ก ษำ จั ด ระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในของสถำนศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนีย บัตรวิชำชีพและระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ลงวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ.2559
3. ให้สถำนศึกษำ ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ โดยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกั ดและกำรมีส่วนร่วมของชุม ชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
4. ให้ส ถำนศึก ษำ จัดท ำรำยงำนประจำปีที่ เป็นรำยงำนประเมิ นคุณภำพภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำและเปิดเผยรำยงำนนั้นต่อสำธำรณชน

5. ให้สถำนศึกษำ นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก ไปประกอบกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แนวปฏิบัติ
1. ให้สถำนศึกษำ จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในทุกปีกำรศึกษำ นับตั้งแต่เริ่มภำคเรียนที่ 1 จนสิ้นสุด
ภำคเรียนฤดูร้อนของปีกำรศึกษำ
2. ให้สถำนศึกษำ ดำเนินกำรตำม “เกณฑ์กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ.2559” โดยสถำนศึกษำต้องมีควำมตระหนักเห็นควำมสำคัญและ
มีควำมพยำยำมในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึก ษำ และพัฒนำมำตรฐำน
กำรศึกษำ โดยกำรพัฒนำแต่ละตัวบ่งชี้จำกระดับคุณภำพในปัจจุบันไปสู่ระดับคุณภำพ “ดีมำก” ในทุกตัวบ่งชี้
3. ในกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำของตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4 ให้
สถำนศึก ษำเก็ บ ข้อมู ล โดยจ ำแนกตำมระดับ กำรศึก ษำ สำขำงำนหรือแผนกวิชำ คณะวิชำ และในภำพรวมของ
สถำนศึกษำ เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป
4. ในกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ ถ้ำตัวบ่ง ชี้ใดอยู่ในระดับ คุณภำพ “ต้องปรับปรุง ” หรือ
“ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” สถำนศึกษำต้องวิเครำะห์สำเหตุ และพัฒนำให้อยู่ในระดับคุณภำพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไปในปี
ถัดไป ถ้ำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ให้หน่วยงำนต้นสังกัด กำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับ
สถำนศึกษำเพื่อพัฒนำเพื่อให้อยู่ในระดับคุณภำพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไป ภำยในปีต่อไป สำหรับตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในระดับ
คุณภำพ “พอใช้” หรือ “ดี” สถำนศึกษำจะต้องพัฒนำสู่ระดับคุณภำพ “ดีมำก” ต่อไป
5. ในกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสัง กัด เพื่อติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี ถ้ำตัวบ่ง ชี้ใดอยู่ในระดับคุณภำพ “ต้องปรับปรุง ” หรือ “ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน” หน่วยงำนต้นสังกัดต้องวิเครำะห์สำเหตุ ให้ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมกั บสถำนศึกษำพัฒนำเพื่ อให้อยู่ในระดับคุณภำพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไปโดยให้มีกำรประเมิ นซ้ำในปีถัดไป
สำหรับตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในระดับคุณภำพ “พอใช้” หรือ “ดี” หน่วยงำนต้นสังกัดจะต้องพัฒนำสู่ระดับคุณภำพ “ดีมำก”
ต่อไป
6. ในกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ
คุณภำพ “ดี” หรือ “ดีมำก” ให้หน่วยงำนต้นสังกัด พิจำรณำส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถำนศึกษำ พัฒนำและ
เข้ำรับกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ของกำรประเมิน เพื่อกำรรับรองในระดับนำนำชำติต่อไป
7. วิธีกำรประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องประเมินตำมประเด็นกำรประเมิน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำร
สังเกตสภำพจริง กำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เ กี่ยวข้อง เป็นต้น

