คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ที่ 103 /2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
-----------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 – 48 และกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง จัดใหมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่ อรองรับการประกันภายนอก ซึ่งใหสถานศึกษาดําเนิน การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 โดยสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษา (SAR) ประจําปการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 42 และขอ 48 แตงตั้งบุคลากรตอไปนี้เปนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําป 2559 ทั้งนี้ใหยกเลิกคําสั่งที่ 610/2559 ลง. 13 ตุลาคม 2559 และใหใชคําสั่งนี้แทน ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการและกํากับติดตาม ประกอบดวย
1.1 นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 นายพรชัย อาจหาญ
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
1.3 นางสุชารัตน หนูแกว
รองผูอํานายการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ทําหนาที่ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
กรรมการ
1.4 นางประนอม อาจหาญ
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นางโสภา ชางพิงงา
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

-2มีหนาที่ ๑. กําหนดแนวปฏิบัติ สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฝายตาง ๆ
๒. กํ ากั บ ดู แล และติดตามการดําเนิน งานตามมาตรฐานตางๆให เป น ไปตามแผนการ
ดําเนินงานและมาตรฐานของสถานศึกษา ตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของรายงานและความสอดคลองของ
หลักฐานประกอบการรายงาน
/คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา...
2. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สวนที่ 1 มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. 2559
2.1 คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวย
1. นางนิภาพร
ธราพร
ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา
ยวดยาน
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรชนก แสนวงษ
กรรมการ
4. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
กรรมการ
5. ครูที่ปรึกษา ปวช.3 ทุกสาขางาน ปการศึกษา 2558
กรรมการ
6. ครูที่ปรึกษา ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ปการศึกษา 2558
กรรมการ
7. นางสาวนภาพร ขุนชนะ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสุวดี ประสมกิจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗5 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(นางนิภาพร ธราพร, นางระพีพรรณ เลาหบรรจง, ครูที่ปรึกษา ปวช.3 ทุกสาขางาน ปการศึกษา 2558 ,
ครูที่ปรึกษา ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ปการศึกษา 2558)
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับ
ขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา (นางนิภาพร ธราพร ,ครูที่ปรึกษา ปวช.3 ทุกสาขางาน
ปการศึกษา 2558 ,ครูที่ปรึกษา ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ปการศึกษา 2558)
๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
(นางนิภาพร ธราพร, นางระพีพรรณ เลาหบรรจง, นางสาวนภาพร ขุนชนะ, นางสุวดี ประสมกิจ)

-3๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
(นางนิภาพร ธราพร, นางระพีพรรณ เลาหบรรจง, นางสาวนภาพร ขุนชนะ, นางสุวดี ประสมกิจ)
๕. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย
3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
(นางนิภาพร ธราพร, นางระพีพรรณ เลาหบรรจง, นางสาวนภาพร ขุนชนะ, นางสุวดี ประสมกิจ)
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน ประกอบดวย
1. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
ประธานกรรมการ
2. นางสุวดี ประสมกิจ
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
/2.2 คณะกรรมการ...

2.2 คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพในการดํ าเนิน การบริห ารจัด การศึ กษาตามแนวทางสถานศึ กษา
คุณธรรม ประกอบดวย
1. นางนิภาพร
ธราพร
ประธานกรรมการ
2. นางสมสวย
จูฑามาตย
รองประธานกรรมการ
3. วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก
กรรมการ
4. นายกลาย หวานแกว
กรรมการ
5. นายประสิทธิชัย ทรงคุณ
กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี
เศรษฐชัย
กรรมการ
7. นายธนะรัชต
ธนะทรัพยทอง
กรรมการ
8. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
กรรมการ
9. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
กรรมการ
10. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
กรรมการ
11. นายประพล
ชีพวรรณ
กรรมการ
12. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
13. นายเสนห
ชอมณี
กรรมการ
14. นายจีรทีปต
ณ ลําปาง
กรรมการ
15. นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล
กรรมการ
16. นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง
กรรมการ
17. วาที่ร.ต. สิทธิโชค แกวสีสด
กรรมการและเลขานุการ
18. นางทิพาพรรณ แกวเนียม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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๑. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน (นางนิภาพร ธราพร, นางสมสวย จูฑามาตย, วาที่ ร.ต.พรพจน
เชื่อมาก)
๒. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค ของกลุม
ผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวนรวม
ของทุกคน (นางนิภาพร ธราพร, นางสมสวย จูฑามาตย, วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก)
๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
(นางนิภาพร ธราพร, นางสมสวย จูฑามาตย, วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก)
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
(นางนิภาพร ธราพร, นางสมสวย จูฑามาตย,วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก,หัวหนาแผนกทุกแผนก ,
นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง)
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนด แนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง (นางนิภาพร ธราพร, นางสมสวย จูฑามาตย,นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล )

/ตัวบงชี้ที่ 2.2...
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประกอบดวย
1. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
2. นายอาวุธ ลุงใส
3. วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก
4. นางนิภาพร
ธราพร
5. นายกลาย หวานแกว
6. นางสมสวย
จูฑามาตย
7. นางจันทนี ศรีวรเดชไพศาล
8. นายบรรจบ
นิลโกศล
9. นางอําไพ
นิลพันธ
10. นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล
ประเด็นการประเมิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

-51. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย ได
อยางถูกตอง (นายศิริพงษ ประสมกิจ, นางสมสวย จูฑามาตย)
2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจ
ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
(นายศิริพงษ ประสมกิจ, นางสมสวย จูฑามาตย)
3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เปาหมายและดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
(นายศิริพงษ ประสมกิจ, นายอาวุธ ลุงใส, วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก, นางนิภาพร ธราพร,
นางสมสวย จูฑามาตย, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
4. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเปาหมายที่กําหนด (นายศิริพงษ ประสมกิจ, นางสมสวย จูฑามาตย)
5. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนาตอไป
(นายศิริพงษ ประสมกิจ, นางสมสวย จูฑามาตย)

/ตัวบงชี้ที่

2.3...

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร ประกอบดวย
1. นางสมสวย
จูฑามาตย
ประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร มาศชาย
รองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ
อายุรพรรณ
กรรมการ
4. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
กรรมการ
5. นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล
กรรมการ
6. นางทิพาพรรณ แกวเนียม
กรรมการและเลขานุการ

-67. นางสาวฝนทิพย

ตําภู

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการ
กําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
(นางสมสวย จูฑามาตย, นายวิสูตร มาศชาย, นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล, นางทิพาพรรณ แกวเนียม)
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูที่ จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรง หรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน (นายประเสริฐ อายุรพรรณ, นางศรีวิบูลย เจียวกก, นางสาวฝนทิพย ตําภู)
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
(นางสมสวย จูฑามาตย, นายวิสูตร มาศชาย, นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล, นางทิพาพรรณ แกวเนียม)
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
(นางสมสวย จูฑามาตย, นายวิสูตร มาศชาย, นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล, นางทิพาพรรณ แกวเนียม)
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับ สนุ น กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
(นางสมสวย จูฑามาตย, นายวิสูตร มาศชาย, นางสาววราภรณ สัจจสุจริตกุล, นางทิพาพรรณ แกวเนียม)

/ตัวบงชี้ที่ 2.4...

-7ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน ประกอบดวย
1. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
ประธานกรรมการ
2. นางสุมนศรี
เผือกแสง
รองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว
ชอมณี
กรรมการ
4. นางปนไพร
ตั้งถึงถิ่น
กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี
เศรษฐชัย
กรรมการ
6. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
7. นายสุเมธ มามาตย
กรรมการ
8. วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก
กรรมการ
9. นายอาวุธ ลุงใส
กรรมการ
10. นายอุสาห
ทองพรอม
กรรมการ
11. นายจีรทีปต
ณ ลําปาง
กรรมการ
12. นางจุรีย
วงษสามารถ
กรรมการ
13. นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง
กรรมการ
14. นางมาลี
แกวลอย
กรรมการ
15. นางอําไพ
นิลพันธ
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุภาพร ไชยชิต
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมตางๆ (นายศิริพงษ ประสมกิจ, นางสุมนศรี เผือกแสง, นางจุรีย วงษสามารถ, นางอําไพ นิลพันธ)
2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20
ของงบดําเนินการ (นายศิริพงษ ประสมกิจ,นางสุมนศรี เผือกแสง,นางนงเยาว ชอมณี,นางจุรีย วงษสามารถ
, นางอําไพ นิลพันธ)
3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
(นายศิริพงษ ประสมกิจ,นายอาวุธ ลุงใส,นางสุมนศรี เผือกแสง,นางจุรีย วงษสามารถ,นางอําไพ นิลพันธ)
4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
(นายศิริพงษ ประสมกิจ, นางสุมนศรี เผือกแสง, นางปนไพร ตั้งถึงถิ่น, นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย
,นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง , นางอําไพ นิลพันธ)
5. สถานศึ ก ษามี ร ายจ า ยในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม การอนุ รักษ สิ่ งแวดล อม การกี ฬาและนั น ทนาการ การส งเสริมการดํ ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

-8(นายศิริพงษ ประสมกิจ, นางสุมนศรี เผือกแสง,วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก , นายอาวุธ ลุงใส,
นายอุสาห ทองพรอม, นายจีรทีปต ณ ลําปาง ,นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง)

/ตัวบงชี้ที่ 2.5...
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดาน
ฐานขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย
๑. นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
ประธานกรรมการ
๒. นายวิสูตร
มาศชาย
รองประธานกรรมการ
๓. นายธนะรัชต ธนะทรัพยทอง
กรรมการ
๔. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
กรรมการ
๕. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
กรรมการ
๖. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
๗. นายเสนห
ชอมณี
กรรมการ
๘. นางนิภาพร
ธราพร
กรรมการ
๙. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
กรรมการ
๑๐. นายประพล
ชีพวรรณ
กรรมการ
๑๑. นางเอมอร
กาพยเกิด
กรรมการ
๑๒. นายประสิทธิชัย ทรงคุณ
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง
กรรมการ
๑๔. นางพลอยธิดา ทองนะ
กรรมการ
๑๕. นางดวงลักษณ รักษาสรณ
กรรมการ
๑๖. นายวัชรพงษ
คําศรี
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางอําไพ
นิลพันธ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๘. นางพัชรีย
เมืองไทย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๙. นางสาวทิฆัมพร มาก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึ กษามี การพั ฒ นาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาให สะอาด เรียบรอย
สวยงาม และปลอดภัย (นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ, นายวัชรพงษ คําศรี)
2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย
บริการและอื่น ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
(นางศรี วิ บู ล ย เจี ย วก ก , นางกาญจณี เตชะวรรั ก ษ , นายสุ พั ฒ น ทองหนู นุ ย , นายเสน ห ช อ มณี ,
นางนิภาพร ธราพร, นายศิริพงษ ประสมกิจ, นายประพล ชีพวรรณ, นางเอมอร กาพยเกิด)

-93. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
(นายธนะรัชต ธนะทรัพยทอง,นางศรีวิบูลย เจียวกก, นางกาญจณี เตชะวรรักษ, นายสุพัฒน ทองหนูนุย,
นายเสนห ชอมณี, นางนิภาพร ธราพร, นายศิริพงษ ประสมกิจ, นายประพล ชีพวรรณ,
นางเอมอร กาพยเกิด ,นางพลอยธิดา ทองนะ, นางดวงลักษณ รักษาสรณ)
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย 4
ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ (นายวิสูตร มาศชาย,นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง,
นางอําไพ นิลพันธ, นางสาวทิฆัมพร มาก)
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย
(4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
/5. สถานศึกษาสงเสริม...
5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจากการ
บริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ
(นายวิสูตร มาศชาย, นางศรีวิบูลย เจียวกก, นางกาญจณี เตชะวรรักษ, นายสุพัฒน ทองหนูนุย,
นายเสนห ชอมณี, นางนิภาพร ธราพร, นายศิริพงษ ประสมกิจ, นายประพล ชีพวรรณ,
นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง, นางอําไพ นิลพันธ, นางสาวทิฆัมพร มาก)
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประกอบดวย
1. นางขนิษฐา
ยวดยาน
2. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
3. นายวิสูตร มาศชาย
4. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
5. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
6. นายเสนห ชอมณี
7. นางนิภาพร
ธราพร
8. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
9. นางสาวฉัตรชนก แสนวงษ
10. นายประพล
ชีพวรรณ
11. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
12. นายอาวุธ
ลุงใส
13. นายกลาย
หวานแกว
14. นายธนะรัชต ธนะทรัพยทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-1015. นางสมภัสสร
16. นางพลอยธิดา
17. นางดวงลักษณ
18. นางสาวนภาพร
19. นางจุรีย
20. นางสาวฝนทิพย

จูเกี่ยน
ทองนะ
รักษาสรณ
ขุนชนะ
วงษสามารถ
ตําภู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
(นางขนิษฐา ยวดยาน, นางศรีวิบูลย เจียวกก, นางจุรีย วงษสามารถ)
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
(นางศรีวิบูลย เจียวกก, นางกาญจณี เตชะวรรักษ, นายสุพัฒน ทองหนูนุย, นายเสนห ชอมณี,
นางนิภาพร ธราพร, นายศิริพงษ ประสมกิจ, นายประพล ชีพวรรณ, นางระพีพรรณ เลาหบรรจง,
นายกลาย หวานแกว, นางสาวนภาพร ขุนชนะ)

/3. สถานศึกษาไดรับ...

3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน การ
สอน (นางศรีวิบูลย เจียวกก, นางกาญจณี เตชะวรรักษ, นายสุพัฒน ทองหนูนุย, นายเสนห ชอมณี,
นางนิภาพร ธราพร, นายศิริพงษ ประสมกิจ, นายประพล ชีพวรรณ)
4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน
(นางนิภาพร ธราพร, นางขนิษฐา ยวดยาน, นางฉัตรชนก แสนวงษ ,นางสาวนภาพร ขุนชนะ, หัวหนา
แผนกทุกแผนก )
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ
(นายธนะรัชต ธนะทรัพยทอง ,นางพลอยธิดา ทองนะ,นางดวงลักษณ รักษาสรณ,หัวหนาแผนกทุกแผนก )
2.3 คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประกอบดวย

-111. นายประเสริฐ
อายุรพรรณ
2. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
3. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
4. นางสาวกิตติสุข แสงสวี
5. นางเพ็ญศรี
เศรษฐชัย
6. นายสุเมธ มามาตย
7. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
8. นายเสนห ชอมณี
9. นางนิภาพร
ธราพร
10. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
11. นายประพล
ชีพวรรณ
12. นางฉัตรชนก แสนวงษ
13. นายบรรจบ
นิลโกศล
14. นายสมนึก
ชางพิงงา
15. นางสาวฝนทิพย ตําภู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง
ครบถ ว น สมบู ร ณ ด ว ยเทคนิ ค วิ ธี การสอนที่ ห ลากหลายและบู รณาการคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค านิ ย ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน(นายประเสริฐ อายุรพรรณ,
นางศรีวิบูลย เจียวกก, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
2. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน(นายประเสริฐ อายุรพรรณ,นางศรีวิบูลย เจียวกก,หัวหนาแผนกทุก
แผนก)
3. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
ตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน (นายประเสริฐ อายุรพรรณ, นางศรีวิบูลย เจียวกก)
/4. สถานศึกษามีการสงเสริม...
4. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูทุกคนเพื่อ
เปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
(นายประเสริฐ อายุรพรรณ, นางศรีวิบูลย เจียวกก, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
5. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒ นาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา (นายประเสริฐ อายุรพรรณ,หัวหนาแผนกทุกแผนก,
นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย)
1. การระบุปญหา
2. การระบุวัตถุประสงค
3. วิธีการดําเนินการ

-124. การเก็บขอมูล
5. การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรืองานวิจัย ไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา ประกอบดวย
1. นายประเสริฐ
อายุรพรรณ
ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
กรรมการ
4. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
5. นายเสนห ชอมณี
กรรมการ
6. นางนิภาพร
ธราพร
กรรมการ
7. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
กรรมการ
8. นายประพล
ชีพวรรณ
กรรมการ
9. นางฉัตรชนก แสนวงษ
กรรมการ
10. นายบรรจบ
นิลโกศล
กรรมการ
11. นายสมนึก
ชางพิงงา
กรรมการ
12. นางสาวฝนทิพย ตําภู
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา (นายประเสริฐ อายุรพรรณ, นางศรีวิบูลย เจียวกก, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
๒. สถานศึ ก ษาส งเสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให ค รู พั ฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ ม วิ ช าตามข อ 1 จาก
เอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
(นายประเสริฐ อายุรพรรณ, นางศรีวิบูลย เจียวกก, หัวหนาแผนกทุกแผนก) ๓ . ส ถ า น ศึ ก ษ า ส ง เส ริ ม
สนั บ สนุ น สื่ อการสอนและกํ ากับ ดู แลให ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุมวิช าที่พัฒ นาใหถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ (นายประเสริฐ, นางศรีวิบูลย, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา (นายประเสริฐ, นางศรีวิบูลย, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ - ๔ ไมเกิน ๓ ป ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน (นายประเสริฐ, นางศรีวิบูลย, หัวหนาแผนกทุกแผนก)

/ตัวบงชี้ที่ 3.3...
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ประกอบดวย
1. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
2. นางสาวกิตติสุข แสงสวี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

-133. นางเพ็ญศรี
เศรษฐชัย
4. นายกลาย หวานแกว
5. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
6. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
7. นายเสนห ชอมณี
8. นางนิภาพร
ธราพร
9. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
10. นายประพล
ชีพวรรณ
11. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
12. นางนงเยาว
ชอมณี
13. วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก
14. นายสุเมธ
มามาตย
15. นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง
16. นางสาวนภาพร ขุนชนะ
17. ครูประจํารายวิชาโครงการ ปการศึกษา 2559
18. นางสาวฝนทิพย ตําภู
19. วาที่ร.ต. สิทธิโชค แกวสีสด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด (นางศรีวิบูลย เจียวกก)
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
(นางศรีวิบูลย เจียวกก, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
(นางนงเยาว ชอมณี, นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง, นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย, หัวหนาแผนกทุกแผนก, ครูประจํา
รายวิชาโครงการ)
4. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียน ที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร (นางสาวกิตติสุข แสงสวี, หัวหนาแผนกทุกแผนก)
๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5
ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด (นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง, หัวหนาแผนกทุกแผนก, วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก,
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/ตัวบงชี้ที่ 3.4...
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดวย
1. วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก
ประธานกรรมการ
2. นายจีรทีปต
ณ ลําปาง
รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี
เศรษฐชัย
กรรมการ
4. นายประสิทธิ์
สุวรรณโณ
กรรมการ
5. นายธนะรัชต
ธนะทรัพยทอง
กรรมการ
6. นางขนิษฐา
ยวดยาน
กรรมการ
7. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
กรรมการ
8. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
กรรมการ
9. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
10. นายเสนห
ชอมณี
กรรมการ
11. นางนิภาพร
ธราพร
กรรมการ
12. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
กรรมการ
13. นายประพล
ชีพวรรณ
กรรมการ
14. นายอาวุธ
ลุงใส
กรรมการ
15. นายอุสาห
ทองพรอม
กรรมการ
16. นายทวีศักดิ์
พรหมรักษา
กรรมการ
17. นางสาวนภาพร ขุนชนะ
กรรมการ
18. ครูที่ปรึกษา ปวช. อศ.กช. ปการศึกษา 2559
กรรมการ
19. ครูที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุม ปการศึกษา 2559 กรรมการ
20. นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง
กรรมการและเลขานุการ
21. วาที่ร.ต. สิทธิโชค แกวสีสด
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
(วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก, นายจีรทีปต ณ ลําปาง, นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ, ครูที่ปรึกษา ปวช. อศ.กช.,
ครูที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุม ปการศึกษา 2559)
๒. สถานศึ กษาส งเสริม สนั บ สนุน ใหมีการจัดกิจ กรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา ๕
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
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ครูที่ปรึกษา ปวช. อศ.กช., ครูที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุม ปการศึกษา 2559)
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา ๕
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
(นายจีรทีปต ณ ลําปาง, นายธนะรัชต ธนะทรัพยทอง, นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง, หัวหนาแผนกทุกแผนก,
ครูที่ปรึกษา ปวช. อศ.กช., ครูที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุม ปการศึกษา 2559)

/๔. สถานศึกษาสงเสริม...
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑
กิจกรรม (นายอาวุธ ลุงใส, นายอุสาห ทองพรอม, นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง, หัวหนาแผนกทุกแผนก,
วาที่ร.ต. สิทธิโชค แกวสีสด)
๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียน
แตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
(นายอาวุธ ลุงใส, วาที่ ร.ต.พรพจน เชื่อมาก, นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง, นางสาวนภาพร ขุนชนะ, หัวหนา
แผนกทุกแผนก)
2.4 คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตั วบ งชี้ ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากร ทางการศึกษา ผูเรียน
ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ตั วบ งชี้ ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
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รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
คณะกรรมการตั วบ งชี้ ที่ 4.1 และตั ว บ งชี้ที่ 4.2 ประกอบดวย
1. นางโสภา ชางพิงงา
ประธานกรรมการ
2. นายกลาย หวานแกว
รองประธานกรรมการ
3. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
กรรมการ
4. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
กรรมการ
5. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
6. นายเสนห ชอมณี
กรรมการ
7. นางนิภาพร
ธราพร
กรรมการ
8. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
กรรมการ
9. นายประพล
ชีพวรรณ
กรรมการ
10. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
กรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง
กรรมการ
12. นางอําไพ
นิลพันธ
กรรมการ
13. นางสาวทิฆัมพร มาก
กรรมการและเลขานุการ
/สวนที่ 2 การฝกอบรมวิชาชีพ...
สวนที่ 2 การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้
2.5 คณะกรรมการประจํามาตรฐานที่ 5 ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ทํ า แผนการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดําเนินงาน ตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเด็นพิจารณา

-171. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแตละคน จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
3. สถานศึกษาดําเนิน การใหครูผูสอนหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกําหนดและแจงหลักเกณฑ และ
วิธีการวัดและประเมินผลใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนําผลการจากการวัดและประเมินผลไปใช
ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู เขารับ การฝกอบรม ที่ มุงเน น สมรรถนะอาชีพ และบู รณาการคุณ ธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
ประเด็นพิจารณา
1.สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนใน
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
4.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
/5.สถานศึกษา...
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 5.6 รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา
ประเด็นพิจารณา
รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา ดานวิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา

-18ตัวบงชี้ที่ 5.10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถ
ไปใช ประโยชน
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อการเก็บขอมูล
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
2. สถานศึกษามีมีผลประเมินความพึงพอใจ รอยละ 3.51 - 5.00 คิดเปนรอยละ 50 - 59.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีมีผลประเมินความพึงพอใจ รอยละ 3.51 - 5.00 คิดเปนรอยละ 60 - 69.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีมีผลประเมินความพึงพอใจ รอยละ 3.51 - 5.00 คิดเปนรอยละ 70 - 79.99 เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีมีผลประเมินความพึงพอใจ รอยละ 3.51 - 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบ
กับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
คณะกรรมการตั วบ งชี้ ที่ 5.1, ตั วบ งชี้ ที่ 5.4, ตั วบ งชี้ ที่ 5.5, ตัวบง ชี้ที่ 5.6, ตัว บงชี้ที่ 5.10
ประกอบดวย
1. นายทวีศักดิ์
พรหมรักษา
ประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ
ลุงใส
รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจณี
เตชะวรรักษ
กรรมการ
4. นายประพล
ชีพวรรณ
กรรมการ
5. นายเสนห
ชอมณี
กรรมการ
6. นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
7. นายศิริพงษ
ประสมกิจ
กรรมการ
8. นางศรีวิบูลย
เจียวกก
กรรมการ
9. วาที่ ร.ต.สิทธิโชค แกวสีสด
กรรมการและเลขานุการ

/ตัวบงชี้ที่ 5.2...
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน สถานประกอบการ

-19ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน สถานประกอบการ
3. สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒ นาแลวตามขอ (1)-(4) ไมเกิน 2 ป ไปใช
อยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ประกอบดวย
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่ มุงเน นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึ กษามี ครูผู ส อนหลั ก สู ตรวิช าชีพ เกษตรกรรมระยะสั้ น ที่ ดําเนิน การตาม (๑) รอยละ ๕๐๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
3. สถานศึ กษามี ครูผู ส อนหลั ก สู ตรวิช าชีพ เกษตรกรรมระยะสั้ น ที่ ดําเนิน การตาม (๑) รอยละ ๖๐๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
4. สถานศึ กษามี ครูผู ส อนหลั ก สู ตรวิช าชีพ เกษตรกรรมระยะสั้ น ที่ ดําเนิน การตาม (๑) รอยละ ๗๐๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
คณะกรรมการตั วบ งชี้ ที่ 5.2, ตั วบงชี้ที่ 5.3 ประกอบดวย
1. นายประเสริฐ อายุรพรรณ
2. นางศรีวิบูลย เจียวกก
3. นางกาญจณี เตชะวรรักษ
4. นายประพล ชีพวรรณ
5. นายเสนห ชอมณี
6. นายสุพัฒน ทองหนูนุย
7. นายศิริพงษ ประสมกิจ
8. วาที่ ร.ต.สิทธิโชค แกวสีสด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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/ตัวบงชี้ที่ 5.7...
ตัวบงชี้ที่ 5.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ประกอบดวย
1. นายทวีศักดิ์
พรหมรักษา
ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ ประสมกิจ
รองประธานกรรมการ
3. นายอาวุธ
ลุงใส
กรรมการ
4. นางสุมนศรี
เผือกแสง
กรรมการ
5. วาที่ ร.ต.สิทธิโชค แกวสีสด
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในดาน วัสดุฝก
อุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือ รวมเปนผูสอนใน
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปของ
สถานศึกษา
2. สถานศึ ก ษามี ร ายจ า ยด า นวั ส ดุ ฝ ก อุ ป กรณ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค า ตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน รอยละ ๒๕
- ๒๙.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. สถานศึ ก ษามี ร ายจ า ยด า นวั ส ดุ ฝ ก อุ ป กรณ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค า ตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน รอยละ ๓๐
- ๓๔.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4.สถานศึ ก ษามี ร ายจ า ยด า นวั ส ดุ ฝ ก อุ ป กรณ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค า ตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน รอยละ ๓๕
- ๓๙.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
5. สถานศึ ก ษามี ร ายจ า ยด า นวั ส ดุ ฝ ก อุ ป กรณ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค า ตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปน รอยละ ๔๐
ขึ้นไป ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ 5.8 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ
ฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ประเด็นพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบ
กับ ผูลงทะเบี ยนเขารับ การฝกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเวน ผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน โดยพิจารณา
ภาพรวมของสถานศึกษา

-21ตัวบงชี้ที่ 5.9 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา ประกอบดวย
ประเด็นพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมแรก
เขาของรุนนั้น โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา
คณะกรรมการตั วบ งชี้ ที่ 5.8, ตั วบ งชี้ ที่ 5.9 ประกอบดวย
1. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
2. นายทวีศักดิ์
พรหมรักษา
3. นางสุวดี
ประสมกิจ
4. วาที่ ร.ต.สิทธิโชค แกวสีสด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/หนาที่...

หนาที่
คณะกรรมการประจํามาตรฐาน มีหนาที่
1. กําหนดแผนการดําเนินงานและกรอบการประเมินคุณภาพ ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษากําหนด
2. ดําเนินงาน ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนงาน/โครงการ ใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา
3. ออกแบบเครื่องมือ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน
4. ประเมินผลตามตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน และสรุปผลการดําเนินงาน
5. เก็บหลักฐาน แหลงขอมูล และวิเคราะหขอมูล
6. จัดทํารายงานตามแบบที่กําหนดพรอมขอมูล เอกสารหลักฐาน ประกอบการรายงาน
และเสนอรายงานตามลําดับ
3. คณะกรรมการจัดพิมพรายงานการประเมินตนเองประจําป ประกอบดวย
3.1 นางขนิษฐา
ยวดยาน
ประธานกรรมการ
3.2 นางสุวดี
ประสมกิจ (ตัวบงชี้ที่ 1.1-1.2)
กรรมการ
3.3 นางสาวฝนทิพย ตําภู
(ตัวบงชี้ที่ 2.6,3.1-3.3)
กรรมการ
3.4 นางพัชรีย
เมืองไทย (ตัวบงชี้ที่ 2.5)
กรรมการ
3.5 นางจุรีย
วงษสามารถ (ตัวบงชี้ที่ 2.6)
กรรมการ
3.6 วาที่ร.ต.สิทธิโชค แกวสีสด
(ตัวบงชี้ที่ 2.1,3.3-3.4,5.1-5.10)
กรรมการ
3.7 นางทิพาพรรณ แกวเนียม (ตัวบงชี้ที่ 2.1-2.3)
กรรมการ
3.8 นางอําไพ
นิลพันธ
(ตัวบงชี้ที่ 2.2,2.4-2.5,4.1-4.2)
กรรมการ
3.9 นางสาวทิฆัมพร มาก
(ตัวบงชี้ที่ 2.5,4.1-4.2)
กรรมการและเลขานุการ

-22หนาที่ รวบรวมผลการประเมินคุณภาพตามรายงานของคณะกรรมการประจํามาตรฐานจัดพิมพตาม
แบบรายงานที่กําหนด และสงมอบคณะกรรมการประจํามาตรฐานตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
4. คณะกรรมการจัดทําและตรวจการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป ประกอบดวย
4.1 นางโสภา
ชางพิงงา
ประธานกรรมการ
4.2 นายกลาย
หวานแกว
กรรมการ
4.3 นายสุพัฒน
ทองหนูนุย
กรรมการ
4.4 นางสมสวย
จูฑามาตย
กรรมการ
4.5 นายประพล
ชีพสุวรรณ
กรรมการ
4.6 นายเสนห
ชอมณี
กรรมการ
4.7 นางกาญจณี เตชะวรรักษ
กรรมการ
4.8 นายวิสูตร
มาศชาย
กรรมการ
4.9 นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
กรรมการ
4.10 นางสาวสุดารัตน โขยนึ่ง
กรรมการ
4.11 นางอําไพ
นิลพันธ
กรรมการและเลขานุการ
4.12 นางสาวทิฆัมพร มาก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/หนาที่...
หนาที่
รวบรวมผลการประเมิ น คุ ณ ภาพตามรายงานของคณะกรรมการประจํ ามาตรฐาน ตรวจสอบ
ความถูกตอง สรุปผลและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เสนอคณะกรรมการตรวจรายงาน แกไข ปรับปรุง
จัดทํารูปเลม เสนอรายงานตนสังกัดและเผยแพรสูสาธารณะชน
ตรวจสอบความถู กต อง เหมาะสม ของรายงานผลการประเมิน ตนเอง พิ จารณาให ขอเสนอแนะ
ปรับปรุง แกไข และใหความเห็นชอบในการจัดทํารูปเลมเพื่อเผยแพรสาธารณชน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งทุกคนปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุเปาหมายและบังเกิดผลดี
ตอราชการตอไป
สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
(นายอริยะ สุวรรณปากแพรก)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

