
       1. ประเด็นพิจารณา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. ค่าเป้าหมาย ปี 2561 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้

ประเมิน 
วงรอบการประเมิน 

1. การสัมภาษณ ์ การสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

2.  การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน 

3.  การตรวจเอกสาร หลักฐาน  
    ร่องรอยหรือข้อมูล                             
    เชิงประจักษ์ 

1.  แบบประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้  
     ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2.  สถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 
3.  กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษา 
     และอาชีพ 
4.  ผลงานนักเรียน 

       3. ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



       4. กระบวนการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

         โรงเรียนก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ ที่เน้นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมและงบประมาณประจ าปีเพื่อสนับสนุนทักษะของ
ผู้เรียน ก าหนดกลุ่มการเรียนตามสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจ คือ กลุ่มภาษา กลุ่มนิเทศ
ศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ               
ทุกกลุ่มบริหาร และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



• ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมินนักเรียน ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืออาชีพ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.18  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

       5. ผลการพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อม

นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ปี 2560 ปี 2561 

ม. 1 96.33 97.20 

ม.2 98.37 98.51 

ม.3 99.42 99.73 

ม.4 100 99.84 

ม.5 100 99.86 

ม.6 100 100 

รวม 98.97 99.18 
 
  

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ม.1 - ม.6 



        ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมิน
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืออาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 99.18 เกิดผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

      6. สรุปผลการประเมิน 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 

ภาพโครงการกิจกรรม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

แบบทดสอบบุคลกิภาพกับอาชีพ 

ตัวอักษร 

ระดับชั้น 

Realistic 

(R) 

Investigative 

(I) 

Artistic 

(A) 

Social 

(S) 

Enterprising 

(E) 

Conventional 

(C) 
รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 97 160 96 156 92 94 695 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 100 134 97 142 88 75 636 

                  หมายเหตุ 
 1. บุคลิกภาพด้านนิยมความจริง (Realistic) 
 2. บุคลิกภาพด้านชอบค้นหา (Investigative) 
 3. บุคลิกภาพด้านใฝ่ศิลปะ (Artistic) 
 4. บุคลิกภาพด้านชอบสังคม (Social) 
 5. บุคลิกภาพด้านแคล่วคล่องว่องไว (Enterprising) 
 6. บุคลิกภาพด้านอนุรักษ์นิยม (Conventional) 

 

สรุปผลการประเมินบุคลิกภาพกับอาชีพ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

ท่ี ระดับชั้น เรื่อง หมายเหต ุ
1 ม.1 คิดเป็นเห็นคุณค่าอาชีพ   

2 ม.2 อาชีพในอนาคตของฉัน   

3 ม.3 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับอาชีพ   

4 ม.4 เรียนรู้ระบบ TCAS   

5 ม.5 บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ   

6 ม.5 รอบรู้กับสวนพฤกษศาสตร์   

7 ม.6 การเลือกคณะจัดอันดับ   

การค้นพบตัวตนในเรื่องการศึกษาและอาชีพ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สถิติการศึกษาต่อ 
ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

Open House 
วางแผนการศึกษาแบบมืออาชีพ  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

Hands on / PBL 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมพี่พบน้อง 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ค่ายใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

TGC 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประชารัฐรวมพลัง  
สร้างยุวแรงงาน 



งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตลาดนัดอาชีพ 


