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คำนำ
คูม่ ือดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ตำมกฎกระทรวง ว่ำด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เล่มนี ้เป็ นคู่มือที่ใช้ กรณี กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสังกัดสำนัก
บริ หำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรศึกษำเอกชน มี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ สถำนศึกษำใช้ เป็ นคู่มือในกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 และตำม
กฎกระทรวง ว่ำด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้ของมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ทังสิ
้ ้น 7 มำตรฐำน 35 ตัวบ่งชี ้ ซึ่งกำหนดให้ ใช้ ตงแต่
ั้
ปี กำรศึกษำ 2555 เป็ นต้ นไป
คู่มือ เล่ม นี ้ ได้ เสนอแนะกำรวิเครำะห์ ภำรกิ จของผู้บริ หำร ครู แ ละบุคลำกรให้ ด ำเนินงำนประกัน
คุณ ภำพภำยใน จำกนัน้ จึ ง ประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ งำนตำมมำตรฐำนและตัว บ่ง ชี ้ โดยกำรน ำผลกำร
ปฏิบตั ิงำนปกติมำสรุ ปเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง ซึ่งเหมำะสมกับสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำด้ ำน
อำชีวศึกษำ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หำรสำมำรถใช้ เป็ นแนวทำงกำกับติดตำม และตรวจสอบกำรดำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยใน เป็ นกำรเตรี ยมพร้ อมรับกำรประเมินภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) ในรอบที่ 4 ปี กำรศึกษำ 2559-2563 จำนวน 7 ด้ ำน 20 ตัวบ่งชี ้ ต่อไป
กลุม่ งำนวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ

สำรบัญ
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หน่ วยที่ 1
หลักการ แนวคิด กลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
หลักการและแนวคิด
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นภาระหน้ าที่หลักอย่างหนึ่งของสถานศึกษาที่ต้องมุ่งเน้ นพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรี ยน มุ่งส่งเสริ มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
ตามหลักการการบริ หารงานที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลัก โดยเน้ นความโปร่ งใส ที่สามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนการมีสว่ นร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ในการให้ บริ การทางวิชาการและวิชาชีพทังภายใน
้
และภายนอกสถานศึกษา
นอกจากนี ้การบริ หารงานโดยใช้ หลัก PDCA นับเป็ นสิง่ สาคัญในการทางาน ซึง่ ทุกหน่วยงานจาเป็ นต้ องมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการด้ านการวางแผน (P) ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิการนาแผนไปใช้ (D) มีผ้ ตู รวจสอบและมี
ระบบตรวจสอบการนาแผนงานไปใช้ (C) สุดท้ ายคือการประเมินผลเพื่อนาผลมาปรับปรุ งแก้ ไข (A) เพื่อให้ การ
ดาเนินงานในด้ านต่างๆ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อีกทังยั
้ งสามารถนาข้ อผิดพลาดต่างๆ มา
ปรับปรุ งและพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้นและสามารถตอบสนองได้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ดังนัน้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ จึงได้ ตงกลุ
ั ้ ม่ งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
(Planning and educational quality assurance Group) ขึ ้นมาโดยให้ เป็ นกลุม่ งานพิเศษ ไม่ขึ ้นตรงกับฝ่ ายใดๆ
ยกเว้ น คณะกรรมการบริ หารและผู้อ านวยการและเป็ นกลุ่ม งานที่ สามารถทาการตรวจสอบการท างานของ
บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ให้ เป็ นไปตามแผนงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดไว้ ให้ มีประสิทธิ ภาพมาก
ที่สดุ
วิสัยทัศน์
ศึกษาและวางแผนระบบการบริ หารและการจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลมากที่สุด มี ระบบการตรวจสอบอย่างเป็ นขันตอน
้
สถานศึกษา
สามารถรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี ้ที่กาหนด
พันธกิจ
1.ส่งเสริ มและพัฒนา ด้ านแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.ส่งเสริ มและพัฒนาการดาเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
3.ส่งเสริ มและพัฒนาสถานศึกษาให้ สามารถรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ตามเกณฑ์
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มาตรฐานและตัวบ่ งชีท้ ่ กี าหนด
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทาการติดตามและการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้ วย
1. งานแผนงาน
1.1 วิเ คราะห์ แ ละประสานงานการจัดท าแผนให้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ ก าร
สานักงานคณะกรรมการบริ หารการศึกษาเอกชน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และคณะกรรมการ
บริ หารสถานศึกษา ดังนี ้
1.1.1 จัดทารายงานประเมินตนเอง
1.1.2 จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของวิทยาลัยฯ
1.1.3 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี
1.2 นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
1.3 จัดทาเอกสารแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานติดตามประเมินผลและรายงานผล
1.4 ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อ ให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ของ
วิทยาลัยฯ
1.5 จัดทาปฏิทินติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษาของวิทยาลัยฯ
1.6 ติดตามการใช้ เงินตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริ หารและกลุม่ งานต่าง ๆ ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ของวิทยาลัยฯ
1.7 วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ / กิจกรรมตาม แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
1.8 จัดทาข้ อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้ อมทังเสนอข้
้
อปั ญหาที่อาจทาให้ การดาเนินงานไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ เพื่อให้ สถานศึกษาเร่งแก้ ปัญหาได้ ทนั สถานการณ์
1.9 ติดตาม รวบรวมข้ อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รายงานผลเป็ นรายงานประเมินตนเอง
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2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 จัดทาแผนหรื อโครงการสาหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 จัดระบบโครงสร้ างองค์กรให้ รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 กาหนดเกณฑ์ การประเมิ น เป้าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ
ตัวชี ้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสาเร็ จของเขตพื ้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2.4 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี ้วัดความสาเร็ จตามมาตรฐานอาชีวะศึกษา
และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2.5 ดาเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นคุณภาพเพื่อปรั บปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.6 ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.7 ประสานงานกับเขตพื ้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื ้นที่การศึกษา
2.8 ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2.9 ติดตาม รวบรวมข้ อมูล สรุ ปผลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รายงานผลงานประจาปี (รายงาน
ประเมินตนเอง)
แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์ กร เพื่อตัดสินว่างาน
เป็ นไปตามเกณฑ์หรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานหรื อไม่ โดยใช้ การประเมินตรวจสอบ ดังนัน้ การ
ประเมินที่ดีจะนาไปสูก่ ารประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิ ภาพก่อนที่จะให้ องค์กรภายนอกเข้ ามาตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน ซึ่งขันตอนการด
้
าเนินงานแนวทางปฏิบตั ิในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสูค่ วามสาเร็ จการประกัน
คุณภาพภายในมีดงั นี ้
1. การเตรี ยมความพร้ อม
การดาเนินการขันตอนนี
้
้ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม ด้ านบุคลากร ด้ านทรัพยากรอื่น ๆ และกาหนด
ผู้รับผิดชอบรวมทังก
้ าหนดบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
1.1 ความพร้ อมด้ านบุคลากร เกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรจัดประชุมชี ้แจง
ความจ าเป็ นและความสาคัญ ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึ ก ษา ให้ บุ คลากรทุกคนทราบ และจัด
บุคลากรรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบ่งชี ้
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1.2 ความพร้ อมด้ า นทรั พยากรอื่ น ๆ ได้ แ ก่ งบประมาณ สิ่งอานวยความสะดวก เช่ น จัดตัง้
สานักงานประกันคุณภาพภายใน สื่ออุปกรณ์ ที่จาเป็ นสาหรั บการประมวลผล เนื่อ งจากการประกันคุณภาพ
ภายในส่วนใหญ่จะเป็ นกระบวนการประเมิ นที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดเก็ บข้ อมูล โดยใช้ เครื่ อ งมื อ (แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และแบบสังเกต ฯลฯ) ดังนัน้ สถานศึกษาจะต้ องจัดเตรี ยมงบประมาณสาหรับการ
ประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะ และจะต้ องจัดห้ องหรื อสานักงานประกันคุณภาพภายในไว้ โดยเฉพาะรวมถึง
สือ่ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เพื่อความสะดวกและเป็ นระบบในการดาเนินงาน
1.3 การกาหนดผู้รับผิดชอบและกาหนดบทบาทหน้ าที่ ถึงแม้ ว่าการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็ นภาระหน้ าที่ของบุคลากรทุกคน แต่การแต่งตังคณะท
้
างานโดยเฉพาะจะให้ ทาการดาเนินงาน
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ ว โดยเฉพาะในส่วนการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และสรุ ปผลในภาพรวม
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ แก่
1. คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา มีหน้ าที่พิจารณานามาตรฐานและตัวบ่งชี ้และการประกัน
คุณ ภาพภายในเป็ นข้ อ มู ล หลัก ในการจั ด ท าแผนพัฒ นาสถานศึ ก ษา แผนปฏิ บัติ ง านประจ าปี ก าหนด
คณะทางานเพื่อดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีหน้ าที่วิเคราะห์มาตรฐาน จัดทาคู่มือกากับติดตาม
นโยบายการประกันคุณภาพภายใน และเขียนรายงานการประเมิ นผลตนเอง (SAR) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้ าใจ ในเรื่ องวัดผลและประเมินผล มีเจตคติที่ดี มีแรงจูงใจ
ในการทาประกันคุณภาพภายใน มีความรู้ความสามารถในการสร้ างเครื่ องมือ การประมวลข้ อมูลที่จัดเก็บ และ
การเขียนรายงาน มีความรั บผิดชอบ ตรงต่ อ เวลา มี ภาวะผู้นา รอบรู้ ภาระงานของสถานศึกษาและเข้ าใจ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็ นอย่างดี
3. คณะท างานประกันคุณภาพภายใน รั บผิดชอบการประเมิ นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ท้ ี่
กาหนดการดาเนินการ
2. กลยุทธ์ ในการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษากาหนดเป้าหมายของสถานศึกษาให้ ชดั เจน
2. สถานศึกษาจะต้ องแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นคุณภาพภายใน ซึ่งจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ องวัด ผลและประเมิ นผล มี เ จตคติที่ ดี มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทางานประกันคุณ ภาพภายใน
นอกจากนี ้จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้ างเครื่ องมือ การประมวลผลข้ อมูลและการเขียนรายงาน
และต้ องเข้ าใจมาตรฐานอาชีวศึกษาเป็ นอย่างดี
3. กระจายความรับผิดชอบให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วม (คณาจารย์) และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
4. ส่งเสริ มสนับสนุนอย่างต่อ เนื่อ ง ด้ วยการนิเทศ ให้ คาแนะนา ช่วยเหลือและให้ ขวัญกาลังใจ
คณะทางาน
5. มีการกากับ ติดตาม และรายงานความก้ าวหน้ าของผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6. จัดตังส
้ านักงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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3. การศึกษาสภาพและผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในไม่ใช่เป็ นการทางานที่เพิ่มภาระให้ บุคลากรในสถานศึกษา แต่เป็ นงานที่
ต้ อ งท าเป็ นประจ า และถื อ เป็ นหนึ่ง ของการท างานปกติ ที่ ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเอง
ตลอดเวลา ซึง่ สถานศึกษาได้ ทาเป็ นปกติ แต่อาจไม่ได้ มีการจัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศ ดังนัน้ ก่อนทาการ
ประเมิ น จะต้ อ งศึก ษาสภาพและผลการด าเนิ นงานของสถานศึก ษาว่าอยู่ใ นสภาพใด จุด ใด โดยใช้ ข้อ มูล
สารสนเทศที่มีอยูแ่ ล้ วรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในช่วงที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ
เพื่อ เป็ นหลักฐานข้ อมูลประกอบการตัดสิน ใจว่าควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใดใน
อนาคต โดยสถานศึกษาจัดทาคาสัง่ ให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเข้ าประชุม
4. การทาความเข้ าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพและผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในนัน้ จะต้ อ งทาความเข้ า ใจให้ ตรงกันกับบุคลากรที่เกี่ ยวข้ อ งทุกคน โดย
สถานศึกษาจะต้ องเชิญบุคลากรทุกคนเข้ าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในช่วงที่ผ่าน
มาจนถึงปั จจุบนั และทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็ นหลัก และ
ควรวิเคราะห์ นโยบาย / โครงการของตนเองว่าสอดคล้ อง กั บมาตรฐานการอาชีวศึกษามากน้ อยเพียงใด ซึ่ง
สามารถสรุปขันตอนการประชุ
้
มชี ้แจงเพื่อทาความเข้ าใจให้ ตรงกันของบุคลากร ดังนี ้
1. จัดทาคาสัง่ ให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเข้ าประชุมทุกคน
2. จัดทาวาระการประชุม / นโยบายคุณภาพ / เอกสารประกอบการประชุม
3. ดาเนินการประชุม / ทาความเข้ าใจนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
/ มาตรฐานการอาชีวศึกษา / บันทึกการประชุม
4. สรุปข้ อตกลงแนวปฏิบตั ิ / จัดทารายงานการประชุม
5. มาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบ่งชี ้ที่ใช้ ในการประเมิน
สถานศึกษาจ าเป็ นจะต้ องมีคาสัง่ แต่งตังบุ
้ คลากรทุกคนรั บผิดชอบในการประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชี วศึกษากาหนด เพื่อให้ ทุกคนมีสว่ นร่ วมในการตรวจสอบการทางาน โดยให้ บุคลากรศึกษา
มาตรฐานที่ รับ ผิด ชอบรวมทัง้ ตัวบ่งชี ใ้ นแต่มาตรฐานรวมทัง้ ส ารวจสภาพการด าเนิ นงานของสถานศึ กษาที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ
6. การกาหนดกรอบการประเมิน
เป็ นการกาหนดแนวทางในการประเมิ นผลภายใน ว่า มี กระบวนการดาเนิ นงานอย่างไรใครผู้เป็ น
รับผิดชอบและควรดาเนินการเมื่อใด
7. การกาหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็ นการกาหนดเกณฑ์การตัดสินการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ที่กาหนด ซึง่ ต้ องทาอย่างเปิ ดเผยและเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ มีสว่ นในการพิจารณากาหนดเกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
8. การกาหนดวิธีการที่ใช้ ในการประเมิน
เป็ นการออกแบบวิธีการเก็บข้ อมูล เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดผลและประเมินผล และแหล่งให้ ข้อมูล
5

9. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็ นการกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้ องกับลักษณะของข้ อมูล และการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
10. การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา
เป็ นการนาผลการประเมินมาใช้ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา ซึ่งจะได้ ข้อมูลที่ช่วยใน
การหาแนวทางการพัฒนาตนเองในส่วนที่ต้องแก้ ไข โดยวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา
11. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เป็ นการหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรหาทางช่วยตนเองก่อน
ในการนี ้ การแก้ ปัญหาอยู่นอกเหนื อความสามารถของสถานศึกษาก็ อ าจหาแนวทา งอื่ น เช่น การขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การรายงาน
12. การทารายงานการประเมินตนเอง
เป็ นการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพร้ อมได้ รับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาให้ ได้ มาตรฐานยิ่งขึ ้น
13. การใช้ ประโยชน์จากการประเมินตนเอง
เป็ นการนาผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งตนเองสาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทัง้
ผู้เรี ยน ครู ผู้สอน ผู้บริ หาร ผู้ปกครอง หรื อใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
หลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือวง P-D-C-A มาจาก Plan-Do-Check-Act ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทาอยูแ่ ล้ วตามปกติ แต่ยงั อาจขาดความเป็ นระบบ การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่
ถูกต้ อง
การอาชี วศึกษา จะเน้ นการผสมผสานภายในสถานศึกษาเป็ นสาคัญ บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องร่วมกันวางแผน ร่ วมกันปฏิบตั ิ ร่ วมกั นตรวจสอบ ประเมินผลและร่ วมกันนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ ไข โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานทังหมด
้
3 ขันตอน
้
คือ
1. การเตรี ยมการก่อนดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรี ยมการของสถานศึกษาก่อนดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ควรเริ่ มที่การเตรี ยมบุคลากร
ของสถานศึกษาก่อนเป็ นอันดับแรก ซึง่ มีขนตอนที
ั้
่สาคัญดังต่อไปนี ้
1.1 การเตรี ยมความพร้ อมด้ านความตระหนักที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ทังการประกั
้
น
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งถือว่า
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เป็ นส่วนหนึง่ ของการบริ หารจัดการในสถานศึกษา ที่บุคลากรทุกคนจะต้ อ งปฏิบตั ิเป็ นปกติอยู่แล้ ว สถานศึกษา
ควรจะได้ มีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นที่พอใจของคณะกรรมการพัฒ นาสถานศึกษา มี การให้
ความรู้ ความเข้ าใจแก่บุคลากรทุกคน ในด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ทังการประกั
้
นคุณภาพภายในและ
ภายนอก มีการกระตุ้นให้ ทกุ ฝ่ ายได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพทุกคน
1.2 การมอบหมายความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรแต่งตังคณะท
้
างานหรื อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคน ให้ มีส่วนร่ วมในการรั บผิด ชอบแต่ละมาตรฐาน เพื่อ ทาหน้ า ที่
ประสานงานและรวบรวมข้ อมูลจากฝ่ ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม คณะกรรมการแต่ละชุด ควรมีการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน นอกจากนี ้คณะกรรมการชุดดังกล่าว จะต้ องร่วมกันออกแบบหรื อ
สร้ างเครื่ องมือรวบรวมข้ อมูลตามตัวบ่งชี ้ของแต่ละมาตรฐาน มีการวางแผนเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินผลการดาเนินงานและเขียนรายงาน
2. การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การดาเนินการในชันนี
้ ้ถือว่าเป็ นตอนที่มีความสาคัญมาก หลังจากการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร
แล้ วจะต้ องเริ่ มดาเนินการต่อไป ซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนย่
้
อย ๆ 4 ขันตอน
้
คือ วางแผน (Plan) การปฏิบตั ิตาม
แผน (DO) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล (Check) และการพัฒนาปรับปรุ ง (Act) รายละเอียดของแต่ละ
ขันตอนมี
้
ดงั นี ้
2.1 วางแผน (Plan) เป็ นการเริ่ ม ต้ น จากความร่ วมมื อ กัน ระหว่างบุค ลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ กาหนดเป้าหมายมาตรฐาน และตัวบ่งชี ส้ าหรั บการประกัน คุณ ภาพภายใน แนวทางการ
ดาเนิน งาน ผู้รั บผิด ชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรั พ ยากรที่ต้อ งใช้ ส ถานศึก ษาในสังกัดสานัก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้ องจัดทาแผนพัฒนาระยะสันและระยะยาว
้
แผนระยะยาวได้ แก่ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ เป็ นแผนที่ครอบคลุมการดาเนินงานทังหมดของสถานศึ
้
กษาเพื่อใช้ เป็ นแผน
แม่บทสาคัญกาหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเ่ ป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กาหนด เช่น 3-5 ปี
ทังนี
้ ้ในการจัดทาแผนดังกล่าวจะต้ องนามาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็ นเป้าหมายในการจัดทาจากแผน
ระยะยาวดังกล่าวควรนามากาหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิ การประจาปี ซึ่งเป็ นระยะสันใน
้ 1 ปี จากแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี อาจจะมีการจัดทาแผนย่อย ๆ เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการ ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนการ
สอน แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เป็ นต้ น
จากนันควรเรี
้
ยงลาดับความสาคัญตามความจาเป็ น เพื่อกาหนดกิ จกรรม บุคลากร ทรัพยากร และ
ระยะเวลาดาเนินการให้ เหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินงานในทุก ๆ ขั น้ ตอนเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ กิ จกรรม
ทัง้ หลายควรมี ก ารก าหนดให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ งบประมาณ บุ ค คล ช่ ว งเวลา และลัก ษณะงาน
โดยเฉพาะกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและอื่น ๆ ควรมีความสมดุล อีกทัง้
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดสาหรับผู้เรี ยน
2.2 การปฏิบตั ิตามแผน (Do) เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปหากว่าการวางแผนของหน่วยงานทาได้ ดีและ
มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับผู้ปฏิบตั ิรวมทังปั
้ จจัยเกี่ยวข้ องอื่น ๆ แล้ ว อาจพยากรณ์ได้ ว่างานนันส
้ าเร็ จไปแล้ ว
7

ร้ อยละ 50 ของงานทังหมด
้
ดังนันในขั
้ นนี
้ ้จึงเป็ นหน้ าที่ ของผู้บริ หารสถานศึกษาจะให้ การส่งเสริ มสนับสนุนให้
บุคลากรทางานอย่างมีความสุข โดยมี การจัดสิ่งอานวยความสะดวกหรื อ ทรัพยากรให้ เพียงพอ มีการกากับ
ติดตาม ให้ ขวัญ กาลังใจกับผู้ใต้ บังคับบัญชาทังในระดั
้
บรายบุคคล หรื อ ระดับกลุ่ม นอกจากนันในกรณี
้
ที่
ผู้บริ หารสามารถให้ การนิเทศกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื่อให้ งานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็ นการดีอย่างยิ่ง โดย
เฉพาะงานการเรี ย นการสอนในสถานศึก ษา ในกรณี ที่ ไ ม่ส ามารถให้ ก ารนิ เ ทศได้ ด้ ว ยตัว เอง อาจจะเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ศึกษานิเทศก์ มาให้ การนิเทศแทน หรื อส่งบุคลากรของสถานศึ กษาไปรับการอบรมในเรื่ องที่
ยังไม่มีความรู้หรื อไม่เชี่ยวชาญเพียงพอ
2.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) การประเมินผลที่กระทาได้ อย่างเหมาะสมจะทาให้ ได้ ข้อมูลที่มี
คุณค่าสาหรับการจัดทาสารสนเทศสาหรับการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป นอกจากนันยั
้ งเป็ นการฝึ กฝนให้ บุคลากร
มี ทัศนคติที่ดีและถูกต้ องในเรื่ องการประเมิ น การประเมิ นต้ อ งเริ่ มตังแต่
้ การกาหนดกรอบการประเมิ นว่าจะ
ประเมินอย่างไร ใครเป็ นผู้ประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน ทังนี
้ ้
จะต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้ เป็ นกรอบสาหรับการทาประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล จะต้ องมีการสารวจเป็ นเบื ้องต้ นก่อนว่ามีใคร
จัด ท าไว้ แล้ ว บ้ า งหรื อ ไม่ สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษามากน้ อ ยแค่ไ หน
สามารถนามาใช้ จริ ง หากไม่มีเครื่ องมือรวบรวมข้ อมูลที่เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบเรื่ องการ
ประกันคุณ ภาพภายในจะต้ อ งร่ วมมื อ กันในการสร้ างเครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มูลขึ ้นเองให้ เ หมาะสมกับข้ อ มูล ที่
ต้ อ งการเก็ บ ใช้ ได้ ส ะดวก และบุ ค ลากรส่ว นใหญ่ ส ามารถท าความเข้ า ใจได้ ง่ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการหรื อแบบประเมิน
เป็ นต้ น การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ รวบรวมข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม และมีระบบการวางแผนเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ดี
ย่อ มจะทาให้ ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของการประเมิ นตามตัวบ่ง ชี ้ แต่ละมาตรฐาน และนามา
วิเคราะห์ในภาพรวมของแต่ละมาตรฐานทังหมดรวมเป็
้
นภาพของสถาบันหรื อสถานศึกษาโดยทาการประเมินผล
การดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีต้ ามเกณฑ์ที่กาหนด ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่าฐานนิยมของผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี ้ของแต่ละมาตรฐาน และสรุ ปผลในภาพรวมของการดาเนินการประกันคุณภาพของสถาบัน
จากมาตรฐานทังหมด
้
ตามลาดับ
2.4 การนาผลการประเมิ นมาปรั บ ปรุ ง งาน (Act) หลัง จากประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแล้ ว สถานศึกษาควรนาผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้ อ ย
ของตนเองในแต่ละมาตรฐาน และพิจารณาว่าเกี่ยวข้ องกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุม่ ใดหรื อคนใดบ้ าง จัดการ
ประชุ มบุค ลากรของสถานศึก ษาแล้ วแจ้ งผลการวิ เคราะห์ รายงานการประเมิ น ให้ ท ราบ อาจจะแจ้ ง ผลใน
ภาพรวมแล้ วเรี ยกพบเป็ นกลุม่ เฉพาะเพื่อชี ้แจงในรายละเอียดอีกครัง้ และควรย ้าให้ บุคลากรทุกคนได้ ทราบว่าการ
ดาเนินการประกันคุณภาพต้ องทาอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี ้ใดหรื อมาตรฐานใดที่สถานศึกษาดาเนินการแล้ วอยู่ใน
ระดับดี ก็ มิได้ หมายความว่าในปี ถัดไปสถานศึกษาจะไม่ทากิ จกรรมเหมื อ นกับปี ที่ผ่านมาอี ก แต่คงต้ อ งมา
ร่ วมกันพิจ ารณาใหม่ว่าจะรั กษาผลการดาเนิน การในระดับดีนี ้ไว้ ได้ อ ย่างไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใด
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ที่จะต้ องคงไว้ หรื อถ้ าจะพยายามทาให้ เกิดผลดีที่สุดจะต้ องดาเนินการอย่างไร จะต้ อ งวางแผนปรั บปรุ งแก้ ไข
ส่วนใด ส่วนมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ที่สถานศึกษาดาเนินการได้ อยูใ่ นระดับพอใช้ ผู้รับผิดชอบคงต้ องวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการให้ ดีขึ ้นในปี ต่อไป สาหรับมาตรฐานตัวบ่งชี ้ที่สถานศึกษายังทาได้
ไม่ดี คือ ต้ องปรับปรุงแก้ ไขหรื ออาจกล่าวว่าเป็ นจุดอ่อนของสถานศึกษาซึง่ จะต้ องดาเนินการปรับปรุ งเป็ นอันดับ
แรก ส่วนจะดาเนินการในมาตรฐานหรื อตัวบ่งชี ้ใดก่อนนันคงต้
้ องมาวิเคราะห์ความจาเป็ นเร่ งด่วน เมื่อบุคลากร
ผู้รับผิดชอบได้ ดาเนินการวางแผนพัฒนาปรั บปรุ งในส่วนที่ตนเองรั บผิดชอบแล้ วก็ ควรจะได้ มีการนาแผนของ
แต่ละมาตรฐานหรื อแต่ละกลุม่ มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกาหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการในภาพรวมของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับช่วงเวลา งบประมาณ โครงการหรื อกิจกรรมใดที่สามารถยุบรวมกันได้ ก็นามาปรับแผนจัดร่ วมกัน
จะทาให้ แนวทางการปฏิบตั ิตามแผนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกฝ่ ายได้ รับรู้ร่วมกัน
3. ต้ องจัดทารายงานการประเมินตนเองหรื อรายงานประจาปี
หลังจากที่สถานศึกษาได้ ประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ที่กาหนดแล้ ว สถานศึกษา
ต้ องจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ตาม พ.ร.บ. การศึกษาเรี ยกว่า
รายงานประจาปี ซึง่ สถานศึกษาจะต้ องรวบรวมข้ อมูลหลักฐานการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรเป็ นคณะผู้จัดทารายงานการประเมินตนเองหรื อ
รายงานประจาปี ดังนันจึ
้ งต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการสรุปผลข้ อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
การใช้ ภาษาเหมาะสม และควรดาเนินการอย่างต่อ เนื่อง อาจไม่ต้องรอให้ สิ ้นสุดปี การศึกษา แต่จะรวบรวม
ข้ อมูลและเขียนรายงานไว้ เป็ นระยะ โดยมีความยาวของรายงานทังฉบั
้ บ ประมาณ 50-80 หน้ า มีการจัดทา
ฉบับร่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ หลังจากนันจึ
้ งเผยแพร่ ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ และเสนอต้ นสังกัดเป็ นลาดับ
ต่อไป
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ขัน้ ตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมการ
การดาเนินการ
1.เตรี ยมความพร้อมของบุคลากร

1.วางแผนการปฏิบตั ิงาน (P)

สร้างความตระหนัก

 คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา

พัฒนาความรู ้/ทักษะ

- จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา

จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

- จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน แบบมุ่ง

ประกันคุณภาพภายใน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
กรรมการประกันคุณภาพภายใน

คณะทางานประกันคุณภาพภายใน

ผลสัมฤทธิ์ (PBB)



คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การรายงาน
จัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR)

-

รวบรวมผลการดาเนิ นงานและ
ผลการประเมิน

-

วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
เขียนรายงานประเมินตนเอง
รายงานหน่ วยงานต้นสังกัดทุก

ปี

ภายใน

- จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
2. ดาเนิ นการตามแผน (D)
ภายในให้สอดคล้องกับนโยบาย
-สถาบั
ส่ งเสริน ม/สนับสนุ น จัดสิ่ งอานวย
ความสะดวก
- กากับติดตาม
- ให้การนิ เทศ
3. ตรวจสอบประเมินผล (C)

คณะทางานประกันคุณภาพภายใน
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหา/จัดทาเครื่ องมือ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
แปลความหมาย
4.-นาผลการประเมิ
นมาปรับปรุ ง(A)
- ตรวจสอบ/หรับปรุ งคุณภาพ
- ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
- วางแผนในระยะต่อไป
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หน่ วยที่ 2
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตราที่ 47 กาหนดให้ มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้ วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกและมาตราที่ 48
กาหนดให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก
ทังนี
้ ้ ทางสถานศึกษาต้ องมี การจัดการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชี พ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในทุก
สาขาวิชาชีพให้ มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม และ
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี สามารถสนองความต้ องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันการจั
้
ดการอาชีวศึกษาหรื อการศึกษาวิชาชีพ จึงต้ องสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของคนและ
สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรี ยนให้ ไปประกอบอาชีพที่ดีขึ ้นได้ โดยตัวชี ้วัดคุณภาพของการอาชีวศึกษาที่
สาคัญประการหนึง่ คือ ผู้สาเร็ จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรื อสามารถทางานได้ จริ ง เป็ นผู้ที่มีความรู้ ด้าน
วิชาการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี คุณธรรม จริ ยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เ หมาะสมตรงตามที่
สถานประกอบการและสังคมทัว่ ไปต้ องการ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา หมายถึง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ
ทางอาชีวศึกษาที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นในสถานศึกษา และ/หรื อสถาบันต่าง ๆ ที่จัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพ เพื่อใช้
เป็ นหลัก ในการส่งเสริ ม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมิ นผล และการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การ
อาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษาประกอบด้ วยมาตรฐาน 3 ด้ านดังนี ้
1. มาตรฐานด้ านผู้เรี ยน คือ มาตรฐานที่เน้ นการพัฒนาการด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
และทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนดี มีความสามารถหรื อสมรรถนะตามศักยภาพ มีความสุข เป็ นพลเมือง
ดีและมีคณ
ุ ค่าของประเทศชาติ
2. มาตรฐานด้ านกระบวนการ คือ มาตรฐานที่เน้ นในด้ านกระบวนการบริ หารจัดการ กระบวนการจัด
การเรี ยนการสอน ระบบการเชื่อมโยงการฝึ กงานกับการเรี ยนการสอนและการมีงานทารวมทังการน
้
าเทคโนโลยีมา
ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
11

3. มาตรฐานด้ านปั จจัย คือ มาตรฐานที่เน้ นการกาหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติหรื อความพร้ อมของ
ผู้บริ หาร ครู/อาจารย์ หลักสูตร อาคารสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์การสอนสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ และความ
ร่วมมือของชุมชน
ในแต่ละมาตรฐานสามารถขยายความ สร้ างตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์มาตรฐานขึ ้นให้ เหมาะสมกับบริ บทของ
ประเทศชาติได้ อย่างกว้ างขวางและปรับเปลีย่ นไปตามบริ บทของสถานศึกษา ความต้ องการของบุคคล และความ
ต้ องการของสังคมได้ อย่างอิสระ
การกาหนดมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาด้ วยการใช้ หลักการดังกล่าว สามารถใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการให้ การศึกษาวิชาชีพมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ดี ในการดาเนินการนันยั
้ ง
ต้ องใช้ การบูรณาการฐานความรู้ตา่ ง ๆ เข้ าด้ วยกัน เช่น ความรู้เรื่ องหลักสูตร การสอน และการสอบ เป็ นต้ น
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานอาชีพ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติง านของผู้ที่ประกอบอาชีพนันยอมรั
้
บและยึดถื อ ในการ
ปฏิบตั ิ ซึง่ อาจมีข้อกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิ มีประกาศจรรยาบรรณ มีวินยั ของผู้ประกอบอาชีพนัน้ หรื อมีกฎหมาย
ในการรองรับการปฏิบตั ิงาน และการเข้ าสู่อาชีพนัน้ เช่น ต้ องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ มีคณะกรรมการหรื อ
องค์กรเป็ นผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพนัน้ ๆ เป็ นต้ น
มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การกาหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของผู้เรี ยนที่ผา่ นกระบวนการของการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพนัน้ ๆ ให้ มีระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ ทังด้
้ านความรู้ ทักษะและเจตคติ
ในวิชาชีพ ซึ่งสามารถดาเนินการโดยการจัดหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล หรื อการ
สอบ ที่เป็ นหลักประกันให้ มั่นใจว่า ผู้ที่ผ่านการเรี ยนการสอนในวิชาชีพนัน้ ๆ จะมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพนันได้
้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานวิชาชีพจึงเน้ นการเตรี ยมคนเข้ าสูอ่ าชีพ ส่วนมาตรฐานอาชีพ เป็ นการเน้ นแนวทางการปฏิบัติ
ของผู้ที่อ ยู่ในอาชี พนัน้ ๆ ทัง้ สองมาตรฐานมี ความสัมพันธ์ กันอย่างมาก เพราะการเรี ยนการสอนวิชาชี พที่ได้
มาตรฐานจะต้ องทาให้ ผ้ ทู ี่สาเร็ จการศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามมาตรฐานของอาชีพนัน้
ถ้ าผู้เรี ยนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดการเรี ย นการสอน มีความภักดี (Loyalty) ต่อสถานศึกษา
และอาจารย์มีความรู้ และทักษะที่สามารถถ่ายทอดความประณีต (Precision) และสอนให้ ผ้ ูเรี ยนตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทางาน (Safety) ได้ สิง่ เหล่านี ้ถือเป็ นตัวชี ้วัด (Indicators) ความสาเร็ จของการจัดการศึกษา
ในการให้ ความรู้ สร้ างทักษะ และปลูกฝั งเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพ และถือเป็ นหัวใจของการสอนวิชาชีพ และใช้ เป็ น
มาตรฐานคุณภาพเพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ได้ อีกด้ วย
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ , “มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพสูก่ ารจัดการเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษา” , ไทยรัฐออนไลน์ : 8 กรกฎาคม 2557.)
มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถแสดงความสัมพันธ์ ได้ ดงั ภาพ
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มาตรฐานอาชีพ
(OS)

มาตรฐานวิชาชีพ
(VS)

(VS)
มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา (IS)

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
แนบท้ ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
เรื่อง ให้ ใช้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
--------------------------------------------------อุดมการณ์ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพต้ องเป็ นการจัดการศึกษาในด้ านวิชาชีพที่สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้ านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยี รวมทัง้ เป็ นการยกระดับการศึกษาวิ ชาชี พให้ สูงขึน้ เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับความ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ ในทางทฤษฎีอันเป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้ มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและมี สมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรื อ ประกอบ
อาชีพโดยอิสระได้
หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้ นสังกัดต้ องจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงหลักการ
ต่อไปนี ้
1. การมี เ อกภาพด้ า นนโยบายและมี ค วามหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมี ก ารกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปสูส่ ถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
2. การศึกษาในด้ านวิชาชีพสาหรับประชาชนวัยเรี ยนและวัยทางานตามความถนัดและความสนใจอย่าง
ทัว่ ถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริ ญญาตรี
3. การมีสว่ นร่ วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกาหนดนโยบายการผลิตและพัฒนา
กาลังคน รวมทังการก
้
าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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4. การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรี ยนและเทียบโอนประสบการณ์
การทางานของบุคคลเพื่อเข้ ารับการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. การมีระบบจูงใจให้ สถานประกอบการมีสว่ นร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ
6. การระดมทรัพยากรทังภาครั
้
ฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชี พโดยคานึงถึง
การประสานประโยชน์อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
7. การมี ร ะบบการพัฒนาครู และคณาจารย์ ของการอาชี ว ศึกษาอย่างต่อ เนื่อ ง เพื่อ ให้ ทันต่อ ความ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการ
จัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการส่งเสริ ม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มี 2 ส่วนประกอบด้ วยกัน ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา และ
ส่วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ ดังนี ้คือ
ส่ วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่ งชี ้
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.1 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึ ้นไป (5 คะแนน)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรี ยน
(5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.3 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.4 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่มีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตังแต่
้ คา่ คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขึ ้นไป (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.5 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่มีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตังแต่
้ คา่ คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขึ ้นไปในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.6 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรื อ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.7 ร้ อยละของผู้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ า (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.8 ร้ อยละของผู้สาเร็ จการศึกษาที่ได้ งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1
ปี (5 คะแนน)
14

ตัวบ่งชี ้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผู้รับบริ การที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็ จการศึกษา (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสีย่ ง (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรี ยน (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษา และการ
ใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครื อข่ายทังในประเทศ
้
และ หรื อต่างประเทศ (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตังบ่ งชี ้
ตัวบ่งชี ้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่งชี ้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ของ
ผู้เรี ยน (5 คะแนน)
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ตัวบ่งชี ้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ของ
ครู (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการฝั งจิตสานึกและเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก จานวน 4
ตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่งชี ้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริ มด้ านการกีฬาและนันทนาการ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตังบ่ งชี ้
ตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (5 คะแนน)
ส่ วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่ งชี ้
มาตรฐานที่ 8 ด้ านการจัดการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ จานวน 10 ตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
(5 คะแนน)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของชุมชน สถานประกอบการ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ท้ ี่ 8.5 ระดับคุณ ภาพในการระดมทรั พยากรในการจัด การฝึ กอบรมหลักสูตรวิช าชี พระยะสัน้
(5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8.6 ร้ อยละของครูผ้ สู อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสันที
้ ่ได้ รับการพัฒนา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8.8 ร้ อยละของผู้สาเร็ จการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสันที
้ ่มีผลคะแนนการฝึ กอบรม 2.00
ขึ ้นไป (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี ้ที่ 8.9 ร้ อยละของผู้สาเร็ จการฝึ กอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ า (5 คะแนน)
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ตัวบ่งชี ท้ ี่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็ จการฝึ กอบรมที่มีต่อ การนาความรู้ ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ (5 คะแนน)
หลักเกณฑ์ ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานต้ นสังกัดดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1. ให้ ส ถานศึก ษาและหน่ว ยงานต้ น สัง กัด ด าเนิ น การประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 22 ข้ อ 23 ข้ อ 24
ข้ อ 25 ข้ อ 26 ข้ อ 27 ข้ อ 28 และข้ อ 29
2. ให้ สถานศึกษาที่เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสู
้ ง
(ปวส.) และการฝึ กอบรมวิชาชีพจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. ให้ สถานศึกษาที่มีหน้ าที่เฉพาะการจัดการอาชี วศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนีย บัต รวิ ช าชี พ ชัน้ สูง (ปวส.) จัด ระบบการประกัน คุณ ภาพภายในให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้
4. ให้ ส ถานศึก ษาที่ มีห น้ า ที่ ทงั ้ การจัด การอาชี ว ศึก ษา ระดับ ประกาศนี ยบัต รวิ ชาชี พ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) และการฝึ กอบรมวิชาชีพ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี ้ และ
ส่วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่วงชี ้ รวม 2 ส่วนจานวน 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี ้
5. ให้ สถานศึกษาที่มีหน้ าทีเ่ ฉพาะการฝึ กอบรมวิชาชีพ จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา เฉพาะมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1 และส่วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ จานวน 1 มาตรฐาน 10
ตัวบ่งชี ้ รวม 2 ส่วน จานวน 3 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี ้
6. ให้ สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อ งเป็ นประจาทุกปี โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ทังนี
้ ้ด้ วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้ นสังกัดและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
7. ให้ สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรื อวิทยาลัย หน่วยงานต้ นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพิจารณาและเปิ ดเผยรายงานนันต่
้ อ
สาธารณชน
8. ให้ สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปประกอบการจั
้
ดทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. ให้ สถานศึกษาจัดให้ มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปี การศึกษา นับตังแต่
้ เริ่ มภาคเรี ยนที่ 1 จนสิ ้นสุด
ภาคเรี ยนฤดูร้อนของปี การศึกษา
2. ผู้เรี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หมายถึง
ผู้เรี ยนปกติเรี ยนเต็มเวลา ผู้เรี ยนในระบบทวิภาคี และผู้เรี ยนโดยการเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์
3. ให้ สถานศึกษาดาเนินการตาม“เกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” ซึ่งมี
รายละเอียดของมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ คาอธิบาย ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา และเกณฑ์การ
ตัดสิน
4. ในกรณีที่สถานศึกษาที่มีหน้ าที่เฉพาะการฝึ กอบรมวิชาชีพ ต้ องดาเนินการตามส่วนที่ 1 การจัดการ
อาชีวศึกษา เฉพาะมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 และมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 และ
ส่วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี ้ รวม 2 ส่วน จานวน 3 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี ้ นัน้ ให้
สถานศึกษาปรั บเปลี่ยนข้ อความของส่วนที่ 1 มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 7 เฉพาะตัวบ่งชี ท้ ี่เกี่ ยวข้ อ งใน
“เกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” โดยเทียบเคียงกัน ดังนี ้
1. เปลีย่ น “การจัดการอาชีวศึกษา” เป็ น “การฝึ กอบรมวิชาชีพ”
2. เปลีย่ น “ข้ อมูลนักเรี ยนนักศึกษา” เป็ น “ข้ อมูลผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม”
3. เปลีย่ น“ข้ อมูลหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน”เป็ น“ข้ อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน”
้
4. เปลีย่ น “ผู้เรี ยน” เป็ น “ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม”
5. เปลี่ย น “แผนพัฒนาการจัด การศึก ษาของสถานศึกษา” เป็ น “แผนพัฒ นาการจัดการ
ฝึ กอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสันของสถานศึ
้
กษา”
5. เกณฑ์ผา่ นการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้ นสังกัดประกอบด้ วย
1. แต่ละตัวบ่งชี ้ได้ คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3 คะแนน และ
2. แต่ละมาตรฐานได้ คะแนนเฉลีย่ จากทุกตัวบ่งชี ้ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ากว่า 3.50 คะแนน
6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถ้ าตัวบ่งชี ้ใด มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาต้ องวิเคราะห์สาเหตุและพัฒนาให้ ผา่ นเกณฑ์การประเมินในปี ถัดไป ถ้ ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ หน่วยงานต้ นสังกัดกากับติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริ ม สนับสนุนและร่ วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อ ให้ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินภายในปี ต่อไป
7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้ นสังกัด เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุกสามปี ถ้ าตัวบ่งชี ้ใด มาตรฐานใด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานต้ น
สังกัดต้ องวิเคราะห์สาเหตุ ให้ ข้ อเสนอแนะ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริ มสนับสนุนและร่ วมกับสถานศึกษา
พัฒนาเพื่อให้ ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยให้ มีการประเมินซ ้าในปี ถัดไป
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การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ให้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้ วย ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี ้ (กฎกระทรวงข้ อ 22)
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดท าแผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5. จัดให้ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
7. จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดย ให้ สถานศึกษายึดหลักการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริ ม สนับสนุนและกากับดูแลของหน่วยงานต้ น
สังกัด ทังนี
้ ้ให้ สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้
ด้ วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้ นสังกัดและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้ วย
1. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศกาหนดสาหรั บการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้ หรื อโดยหน่วยงานต้ นสังกัดที่มีหน้ าที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1.1 ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ น้ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่ว ยงานต้ น สัง กัด และหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่อ พิจ ารณาและ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หลังเปิ ดภาคเรี ยนในปี การศึกษาถัดไปไม่เกิน 30 วัน
1.2 ให้ หน่วยงานต้ นสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทาการประเมินคุณภาพภายใน โดยให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในภาคเรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษา
1.3 สถานศึกษาต้ องนาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปประกอบการท
้
าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้ าวหน้ า
ของการปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้ อมทังเสนอแนะมาตรการเร่
้
งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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2.1 ให้ สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการทาหน้ าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี
2.2 ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สัง กัด ของสถานศึก ษาอาชี ว ศึก ษาจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึก ษาอย่า งน้ อย 1 ครั ง้ ในทุก 3 ปี และแจ้ งผลให้ สถานศึกษาอาชี วศึก ษาทราบ รวมทัง้
เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้ าสูค่ ุณภาพที่สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้ าง การวางแผน
และการดาเนินงานตามแผน รวมทังการสร้
้
างจิตสานึกให้ เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้ องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
3.1 ให้ สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึ กษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศกาหนด
และต้ องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและรายวิชา รวมทังเหมาะสมกั
้
บสภาพผู้เรี ยน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้ องถิ่นและเทคโนโลยี
3.2 ให้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสร้ างการบริ หารที่เอื อ้ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สอดคล้ องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.3 ให้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและต้ องสอดคล้ อง
กับแนวทางที่สถานศึกษาได้ กาหนดไว้
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาในเชิงระบบ ประกอบด้ วย ปั จจัย ทรั พยากร กระบวนการและ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ปั จจัย/ทรัพยากร
กระบวนการ
ผลผลิต
1. ด้ านครูและบุคลากรทางการ 1. การจัดการอาชีวศึกษา
1. มาตรฐานด้ านผู้เรี ยนและผู้สาเร็ จ
ศึกษา
2. หลักสูตรและการจัดการเรี ยน การศึกษา
2. ด้ านผู้เรี ยน
การสอน
2. มาตรฐานด้ านหลักสูตรและการจัดการ
3. ด้ านหลักสูตร
3. การบริ หารจัดการอาชีวศึกษา เรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
4. ด้ านสือ่ การเรี ยนการสอน
4. การบริ หารวิชาการและ
3. มาตรฐานด้ านบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
5. ด้ านงบประมาณ
วิชาชีพ
4. มาตรฐานด้ านบริ การวิชาการและวิชาชีพ
6. ด้ านวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคาร
5. นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน 5. มาตรฐานด้ านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
สถานที่
สร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
6. การปลูกฝั ง จิตสานึก และ
6. มาตรฐานด้ านการปลูกฝั งจิตสานึกและ
เสริ มสร้ างความเป็ นพลเมือง
เสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ไทยและพลโลก
7. มาตรฐานด้ านการประกันคุณภาพ
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ปั จจัย/ทรัพยากร

กระบวนการ
ผลผลิต
7. การประกันคุณภาพ
การศึกษา
การศึกษา
8. มาตรฐานด้ านการจัดการฝึ กอบรม
8. การฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
ระยะสัน้

หน่ วยที่ 3
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1 ร้ อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.1 ผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึ ้นไป
หลักสูตร/ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขา
งาน

ชันปี
้

1
พณิชยการ/บัญชี
ปวช.
พาณิชยกรรม

พณิชยการ/การ
ขาย
พณิชยการ/
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

จานวน
ผู้เรี ยน
ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ทังหมด
้
(1)

จานวน
ผู้เรี ยน
ที่ออกกลางคัน
(2)

จานวน
ผู้เรี ยนที่
เหลือ
(3)
(1)-(2)

ผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึน้ ไป
จานวน
ร้ อยละ
(4)
(4)
x100
(3)

2
3
1
2
3
1
2
3

รวม ปวช.
การบัญชี
ปวส.
บริ หารธุรกิจ

การตลาด
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

1
2
1
2
1
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หลักสูตร/ประเภทวิชา

สาขาวิชา/สาขา
งาน

ชันปี
้

จานวน
ผู้เรี ยน
ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ทังหมด
้
(1)

จานวน
ผู้เรี ยน
ที่ออกกลางคัน
(2)

จานวน
ผู้เรี ยนที่
เหลือ
(3)

ผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสม
2.00 ขึน้ ไป
จานวน
ร้ อยละ
(4)

รวม ปวส.
รวม ปวช. และ ปวส.

หมายเหตุ 1. ข้ อมูลจานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทัง้ หมด(1) หมายถึงยอดสรุปผู้เรี ยน ณ วันสุดท้ ายของการลงทะเบียน
เรี ยน แต่ละภาคเรี ยนสิ ้นปี การศึกษา กรณีมีการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนให้ นบั รวมด้ วย
2. ให้ กรอกข้ อมูลให้ ครบทุกหลักสูตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดทาการสอน
3. นักเรี ยนที่ออกกลางคันในปี การศึกษาที่รายงาน
4. ในกรณีที่มีนกั เรี ยนเข้ าเรี ยนกลางปี หรื อโอนย้ ายให้ นบั รวมในจานวนนักเรี ยนที่ ลงทะเบียนทังหมดด้
้
วย

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 70 – 79.99
ร้ อยละ 60 – 69.99
ร้ อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้ อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุมชน ที่มตี ่ อคุณภาพ
ของผู้เรียน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพของผู้เรี ยน
มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
โดยกาหนดกลุม่
ตัวอย่าง สร้ าง
เครื่ องมือเพื่อ
เก็บข้ อมูล
มี = 1
ไม่มี 0
รวม

จานวนที่ตอบกลับ

สถาน
ประกอบการ

ชุมชน

จานวนของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00
สถาน
ชุมชน
ประกอบการ

ร้ อยละของสถานประกอบการ
และบุคคลในชุมชนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00
สถาน
ชุมชน
ประกอบการ
(2)
x100
(1)

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.3 ร้ อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.3 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ าง
หลักสูตร

จานวนผู้เรี ยนชันปี
้ สดุ ท้ าย
ที่สอบผ่านเกณฑ์ฯ

ร้ อยละ

ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
รวม ทังหมด
้

หมายเหตุ จานวนผู้เรี ยน ณ วันสุดท้ ายของการลงทะเบียนภาคเรี ยนสุดท้ าย
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 70 – 79.99
ร้ อยละ 60 – 69.99
ร้ อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้ อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
มาตรฐานที่1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.4 ร้ อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้ แต่ ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึน้ ไป
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปวช. และปวส.
ระดับ ปวช.

สาขาวิชา/
สาขางาน

จานวน
ผู้เรี ยน
ทังหมด
้

ความรู้พื ้นฐานทัว่ ไป
ความรู้พื ้นฐานประเภทวิชา
จานวนผู้เรี ยนที่
จานวน จานวนผู้เรี ยนที่
จานวน
มีคะแนนเฉลี่ย
ผู้เรี ยนที่ มีคะแนนเฉลี่ย
ผู้เรี ยนที่
จากการทดสอบ ร้ อยละ ลงทะเบียน จากการทดสอบ ร้ อยละ
ลงทะเบียน
ทางการศึกษา
เข้ า
ทางการศึกษา
เข้ าทดสอบ
ระดับชาติขึ ้นไป
ทดสอบ ระดับชาติขึ ้นไป

จานวน
ผู้เรี ยนที่
มีผลการ
ทดสอบ
ผ่าน ทัง้
2 วิชา

ร้ อยละ

รวมทังหมด
้

ระดับ ปวส.

สาขาวิชา/สาขางาน

จานวนผู้เรี ยน
ทังหมด
้

สมรรถนะพื ้นฐานประยุกต์/สมรรถนะเพื่อการเรี ยนรู้
จานวนผู้เรี ยนที่
จานวนผู้เรี ยนที่มีตงแต่
ั้
ลงทะเบียนเข้ า คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ขึ ้น
ร้ อยละ
ทดสอบ
ไปจากการทดสอบทาง
การศึกษา

รวมทังหมด
้

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปวช.
ปวส.
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เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละ 65 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 55 - 64.99
ร้ อยละ 45 – 54.99
ร้ อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้ อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
มาตรฐานที่1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.5 ร้ อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้ แต่ ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึน้ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. และปวส.
ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน

จานวนผู้เรี ยนที่
จานวนผู้สอบผ่าน
ลงทะเบียนเข้ า
เกณฑ์
จานวนผู้เรี ยนทังหมด
้
ทดสอบ
กลุม่ วิชา
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ร้ อยละ

ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
รวมทังหมด
้

ห
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปวช.
ปวส.

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละ 65 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 55 - 64.99
ร้ อยละ 45 – 54.99
ร้ อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้ อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.6 ร้ อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรื อ
หน่ วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.6 ผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรื อหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ระดับ

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จานวนผู้เรี ยน
ทังหมด
้

จานวนผู้ลงทะเบียน
เข้ าสอบ

จานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์

ร้ อยละ

ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
รวมทังหมด
้

หมายเหตุ ในกรณีที่ยงั ไม่มีผลการสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรื อหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ตัวบ่งชี ้นี ้ไม่ต้องนามาคานวณ
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 70 - 79.99
ร้ อยละ 60 – 69.99
ร้ อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้ อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
มาตรฐานที่1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่ งชี ้ 1.7 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ า
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.7 จานวนและร้ อยละของผู้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ า
หลักสูตร

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จานวนผู้เรี ยนแรกเข้ า

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ร้ อยละ

ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
รวมทังหมด
้
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 70 - 79.99
ร้ อยละ 60 – 69.99
ร้ อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้ อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.8 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่ อ
ภายใน 1 ปี
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.8 ผู้สาเร็ จการศึกษาที่ได้ งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

หลักสูตร

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ได้ งานทาภายใน
1 ปี
จานวน

ร้ อยละ

ผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ศกึ ษาต่อภายใน
อิสระภายใน
1 ปี
1 ปี
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

รวมผู้ได้ งานทา
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ
จานวน ร้ อยละ

ปวช.
รวม ปวช.
ปวส.
รวม ปวส.
รวมทังหมด
้

หมายเหตุ ไม่นบั รวมผู้เรี ยนที่มีงานทาอยูแ่ ล้ ว
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 70 - 79.99
ร้ อยละ 60 – 69.99
ร้ อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้ อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
- แบบสารวจการได้ งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี ของผู้สาเร็ จการศึกษา
( สถานศึกษาจัดทา)

30

มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผู้รับบริ การที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็ จการศึกษา
มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
จานวนที่ตอบกลับ
โดยกาหนด
กลุม่ ตัวอย่าง
สร้ างเครื่ องมือ สถาน
สถาน ผู้รับ
เพื่อเก็บข้ อมูล ประกอบ
ศึกษา บริการ
การ

จานวนของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00
สถาน
สถาน
ผู้รับ
ประกอบ
ศึกษา
บริการ
การ

ร้ อยละของสถานประกอบการ
สถานศึกษาและผู้รับบริการที่มีผล
การประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00
สถาน
สถาน
ผู้รับ
ประกอบ
ศึกษา
บริการ
การ

รวม

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)
และมีผลตาม (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ตามภาคผนวก
31

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1
มาตรฐาน
ค่าคะแนน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
รวม
คะแนนเฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี ้
ที่ 1.1
ถึง ตัวบ่งชี ้ที่ 1.9 หารด้ วย 8
(โดยปี การศึกษา 2555 ไม่นา
ตัวบ่งชี ้ที่ 6 มาคานวณ)

ระดับคุณภาพ

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปั จจัยที่สนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพดีขึ ้นไป)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา (ปั จจัยที่ทาให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ผล(มี/ไม่มี)

หัวข้ อ

ประเด็นพิจารณา

1.
2.
3.
4.
5.

สถานศึกษามีการสารวจข้ อมูลความต้ องการในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
สถานศึกษามีการทดลองใช้ หลักสูตร
สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นาแล้ วตามข้ อ (1)-(4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้
อย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน

ร้ อยละ

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น
(1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้ อ 1 จะได้ ระดับคุณภาพต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.

2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูจดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาด้ วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มงุ่ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้ อยละ 50 - 59.99 ของจานวน
ครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้ อยละ 60 - 69.99 ของจานวน
ครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้ อยละ 70 - 79.99 ของจานวน
ครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา
สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม (1) ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป ของจานวน
ครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา

ผล(มี/ไม่มี)

หมายเหตุ ใส่คา่ ร้ อยละให้ ตรงกับหัวข้ อตามประเด็นพิจารณา
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น(1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างแบบบันทึกการจัดการเรี ยนรู้ของครูตามภาคผนวก
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูแต่ละคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มงุ่ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูแต่ละคนใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ ครูแต่ละคนทาบันทึก
หลักการสอน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยน
การสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

2
3
4

5

ผล(มี/ไม่มี)

ร้ อยละ

ร้ อยละ
ร้ อยละ
จานวน
จานวน

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ผล(มี/ไม่มี)

หัวข้ อ

ประเด็นพิจารณา

1
2

สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทกุ คนกาหนด และแจ้ งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนทราบ
ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทกุ คน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทกุ รายวิชาที่สอน

3

สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทกุ คน ใช้ วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน

4

สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทกุ คน ให้ เป็ นผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน

5

สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทกุ คน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรี ยนที่
มุง่ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก

36

มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่วมมือในการส่งผู้เรี ยนเข้ า
ฝึ กงานตรงหรื อสัมพันธ์กบั งาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรี ยนก่อนการฝึ กงานพร้ อมมีคมู่ ือการฝึ กงาน
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึ กงานของผู้เรี ยนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ
หน่วยงาน
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึ กงานของผู้เรี ยนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึ กงานเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมการสัมมนา

ผล(มี/ไม่มี)

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2
มาตรฐาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
รวม
คะแนนเฉลีย่

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลรวมค่าคะแนนของ คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
ตัวบ่งขี ้ที่ 2.1 ถึง ตัว คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
บ่งชี ้ที่ 2.5 หารด้ วย 5 คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ อง
ปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ อง
ปรับปรุงเร่งด่วน

จุดเด่น (ปั จจัยที่สนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพดีขึ ้นไป)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา (ปั จจัยที่ทาให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

38

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยอย่างน้ อยภาค
เรี ยนละ 1 ครัง้
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้ าที่ที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ค่าเฉลี่ย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยในการปฏิบตั งิ านร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
...........
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้ อ
5
ดี
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้ อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้ อ
3
ต้ องปรับปรุง
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้ อ
2
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้ อ
1
หมายเหตุ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้ องมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การประเมิน ต้ องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ประเมินหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550
แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ประเมินหน้ าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้ อ 8.1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเครื่ องมือการประเมิน ตามภาคผนวก
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่ วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5 สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี

ผล(มี/ไม่มี)

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น
(1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีสว่ น
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3 สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริ หารจัดการ

ผล(มี/ไม่มี)

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้ อ 1 จะได้ ระดับคุณภาพต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
- ควรมี แ บบประเมิ น ความพึง พอใจของประชาคมทัง้ ภายในและภายนอกที่ มี ต่อ อัต ลัก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา
- ควรหลัก ฐานแสดงการให้ ค วามเห็ น ชอบในการก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาโดยคณะ
กรรมการบริ หาร
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้ องกับปรัชญาของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้ นสังกัด
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 2 ครัง้
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง้
4 สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทังผู
้ ้ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไปใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษา
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล(มี/ไม่มี)
ครัง้
ครัง้

ค่าเฉลี่ย

ความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ที่ได้

ค่าคะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี ้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีข้อมูลพื ้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็ นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้ วนและ
เชื่อมโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้ อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้ อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
3 สถานศึกษาให้ ครู บุคลากรทุกฝ่ ายและผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากฐานข้ อมูลสารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผล(มี/ไม่มี)

ค่าเฉลี่ย

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2 ข้ อ
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ
- ระบบฐานข้ อมูล หมายถึ ง การจัดเก็ บ ข้ อ มูลด้ วยคอมพิว เตอร์ อ ย่า งเป็ นระบบ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
บารุงรักษา ข้ อมูลสารสนเทศ ให้ มีความถูกต้ อง ทันสมัย และสามารถเรี ยกใช้ ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ วในเวลาที่
ต้ อ งการ และลดความซา้ ซ้ อนของข้ อ มูล ระบบฐานข้ อ มูลที่ดีต้อ งประกอบด้ วยการกาหนดระบบความ
ปลอดภัยของข้ อมูลและสิทธิ การเข้ าถึงข้ อมูล ระบบบริ หารความเสี่ยงของระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับฐานข้ อมูล
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หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
- รายชื่อฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ครบถ้ วน เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ และเป็ นปั จจุบนั
ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้ อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้ อมูลตลาดแรงงาน ข้ อมูลบุคลากร
ข้ อมูลงบประมาณและการเงิน ข้ อมูลหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์
ข้ อมูลอาคารสถานที่ และข้ อมูลพื ้นฐานของจังหวัด
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้ อย 5 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความปลอดภัย ด้ านการทะเลาะวิวาท ด้ านสิง่ เสพติด ด้ านสังคม ด้ านการพนันและการมัว่ สุม
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยนและผู้ปกครอง
สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้ อย 3 ด้ าน

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) และ(3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้ อ 1 จะได้ ระดับคุณภาพต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี ้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรี ยน
สถานศึกษามีการแต่งตังครู
้ ที่ปรึกษาและจัดให้ ผ้ เู รี ยนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1
ครัง้
สถานศึกษามีระบบเครื อข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรี ยน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผ้ เู รี ยนอย่างน้ อย
ร้ อยละ 10 ของจานวนผู้เรี ยนที่ร้องขอ
สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรี ยนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรี ยนปั ญญาเลิศ

ครัง้ /สัปดาห์

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี ้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อมและภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาและ
การใช้ อาคารเรียนห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน ศูนย์ วิทยบริการ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.

2.
3.

4.
5.

ประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่มี)

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อมและภูมทิ ศั น์ของ
สถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร โรงฝึ กงานศูนย์วทิ ยบริการ
โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมและภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย..............
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริ หารจัดการ

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริ หารจัดการ

ผล(มี/ไม่มี)

ค่าเฉลี่ย................

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้ รับการฝึ กอบรมด้ าน
วิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้ รับทุนการศึกษา ทุนวิจยั
หรื องานสร้ างสรรค์จากหน่วยงานทังภายในและภายนอกสถานศึ
้
กษา ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้ รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ
ยกย่องด้ านวิชาการหรื อวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5

ร้ อยละ

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี ้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ

1

2

3

4

5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้ หรื อมีมลู ค่าของผลผลิต ผลงานจาก
การใช้ วสั ดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูและ
ผู้เรี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้ านการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้ างความ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

งบดาเนินการ
(1)

งบ
รายจ่าย
(2)

ร้ อยละ
(3)

ผล
(มี / ไม่มี)

(3) =
100 x (2 )
/ (1)
(3) = 100 x รายได้ หรื อ
มูลค่าผลผลิต / ค่าวัสดุฝึก
(3) =
100 x (2 )
/ (1)
(3) =
100 x (2 )
/ (1)
(3) =
100 x (2 )
/ (1)

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
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เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ ายทัง้ ใน
ประเทศและหรือต่ างประเทศ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทังใน
้
ประเทศและหรื อต่างประเทศ
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังในประเทศ
้
และ หรื อต่างประเทศร่ วมพัฒนาผู้เรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิ ดสอน
สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทังในประเทศและ
้
หรื อต่างประเทศที่มีสว่ นร่วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทังในประเทศและ
้
หรื อต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง

ผล(มี/ไม่มี)

ร้ อยละ
แห่ง
รายการ

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

50

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3
มาตรฐาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
รวม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลรวมค่าคะแนนของ
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1 ถึง
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.12 หารด้ วย
12

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้ องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้ องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปั จจัยที่สนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพดีขึ ้นไป)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................
จุดควรพัฒนา (ปั จจัยที่ทาให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสว่ นร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ ทกุ สาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 เข้ าร่วม
โครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไม่มี

...........กิจกรรม
ร้ อยละ.............
ร้ อยละ.............
ค่าเฉลี่ย.............

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4
มาตรฐาน
4.1
คะแนนเฉลีย่

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

จุดเด่น (ปั จจัยที่สนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพดีขึ ้นไป)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................
จุดควรพัฒนา (ปั จจัยที่ทาให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.
2.

3.
4.
5.

ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ ผ้ เู รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนระดับชัน้ ปวช.3 และระดับชัน้ ปวส. 2 จัดทาโครงการ
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทังหมด
้
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชัน้
ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ ้น และระดับชัน้ ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ ้น
สถานศึกษาได้ จดั ประกวดและได้ นาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ.............
ร้ อยละ 50 ของจานวนผลงานทังหมด
้
ไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ นาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของ
ร้ อยละ..............
จานวนผลงานทังหมด
้
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้ โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ร้ อยละ...............
ของจานวนผลงานทังหมด
้
นาไปใช้ ประโยชน์หรื อได้ รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
55

มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่ งชี ้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ ครูจดั ทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทกุ คน จัดทานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
สถานศึกษาได้ จดั ประกวดและได้ นานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของจานวนผลงานทังหมด
้
ไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ นานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของ
จานวนผลงานทังหมด
้
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
5 ของจานวนผลงานทังหมด
้
นาไปใช้ ประโยชน์หรื อได้ รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ

ผล(มี/ไม่มี)

ร้ อยละ...............
ร้ อยละ................
ร้ อยละ...............

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
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งานวิจยั ของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ตังต่อไปนี ้ 1) มีเป้าประสงค์ 2) มีการระบุปัญหา 3) มี
วิธีดาเนินการ 4) มีการเก็บและบันทึกข้ อมูล และ 5) มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ดาเนินการ

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5
มาตรฐาน
5.1
5.2
รวม
คะแนนเฉลีย่

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี ้ที่ 5.1
ถึง ตัวบ่งชี ้ที่ 5.2
หารด้ วย 2

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปั จจัยที่สนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพดีขึ ้นไป)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา (ปั จจัยที่ทาให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่ งชี ้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
และทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1

2

3

4

5

ประเด็นการพิจารณา
ผล(มี/ไม่มี)
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
............กิจกรรม
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรัก
ผู้เรี ยนเข้ าร่ วม
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
กิจกรรมร้ อยละ
เป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
.......................
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม
ครูและบุคลากร
การปลูกฝั งจิตสานึก ด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
เข้ าร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ร้ อยละ...............
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึก ด้ านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากร ทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝั งจิตสานึก ด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ค่าเฉลี่ย.............
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ
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เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่ งชี ้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้ านปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1
2
3

4

5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม ไม่
น้ อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝั งจิตสานึก ด้ านการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้ าร่วมโครงการ
กิจกรรมปลูกฝั งจิตสานึก ด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ ภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล/มี/ไม่มี
.............กิจกรรม
ผู้เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
ร้ อยละ...............
ครูและบุคลากร
เข้ าร่วมกิจกรรม
ร้ อยละ...............

ค่าเฉลี่ย.............

59

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่ งชี ้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริมด้ านกีฬาและนันทนาการ
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.
2.
3.
4.

5.

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้ านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้ านการ
กีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้ า
ร่วมโครงการ กิจกรรมด้ านการกีฬาและนันทนาการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้ านการ
กีฬาและนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้ านการกีฬาและ
นันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล(มี/ไม่มี)
...........กิจกรรม
ผู้เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
ร้ อยละ...............
ครูและบุคลากรเข้ าร่วมกิจกรรม
ร้ อยละ.............

ค่าเฉลี่ย............
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1.
2.
3.
4.

5.

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ การปลูกฝั ง
จิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

ผล(มี/ไม่มี)
...........กิจกรรม
ผู้เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
ร้ อยละ...............
ครูและบุคลากรเข้ าร่วม
กิจกรรมร้ อยละ.............

ค่าเฉลี่ย............
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ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 5
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 4
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 3
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 2
ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
ตัวอย่างเอกสารเก็บรวบรวมข้ อมูล ตามภาคผนวก

62

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6
มาตรฐาน
6.1
6.2
6.3
6.4
รวม
คะแนนเฉลีย่

ค่าคะแนน

ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี ้ที่ 6.1
ถึง ตัวบ่งชี ้ที่ 6.4
หารด้ วย 4

ระดับคุณภาพ

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปั จจัยที่สนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพดีขึ ้นไป)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา (ปั จจัยที่ทาให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
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มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
หัวข้ อ
1

2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ่ คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
การมีสว่ นร่ วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
สถานศึกษาได้ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ จดั ให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้ มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้ จดั ให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผล(มี/ไม่มี)

ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ติ ามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีไม่ได้ ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้ อ 1 จะได้ ระดับคุณภาพต้ องปรับปรุงเร่งด่วนหลักฐาน
และเอกสารอ้ างอิง
64

มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
วิธีดาเนินการ (แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและความพยายาม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการดาเนินการ
ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ปี การศึกษา ...
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี ้

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

2

3

ดีมาก

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้
ต้ องปรับปรุง

ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี ้

ดีมาก

ดี

ผลการตัดสินตามเกณฑ์
พอใช้
ต้ องปรับปรุง

ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

3.11
3.12
4.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1

4
5
6

7
รวม

รวมตัวบ่งชี ้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สงู สุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน.....................ตัวบ่งชี ้
ความสาเร็จ
ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์ การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี ้ และไม่มีตวั บ่งชี ้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
หรื อต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 33 ตัวบ่งชี ้
18 – 23 ตัวบ่งชี ้
12 – 17 ตัวบ่งชี ้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี ้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีผลการตัดสินตามเกณฑ์สงู สุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 30 – 34
ตัวบ่งชี ้ และมีตวั บ่งชี ้ที่เหลือบางตัวบ่งชี ้ อยูใ่ นระดับ 2 ต้ องปรับปรุง หรื อ 1 ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน จะได้ ระดับ 4 ดี
หลักฐานและเอกสารอ้ างอิง
66

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7
มาตรฐาน
7.1
7.2
รวม
คะแนนเฉลีย่

ค่าคะแนน

ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี ้ที่ 7.1
ถึง ตัวบ่งชี ้ที่ 7.2
หารด้ วย 2

ระดับคุณภาพ

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้ องปรับปรุง
เร่งด่วน

จุดเด่น (ปั จจัยที่สนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพดีขึ ้นไป)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
จุดควรพัฒนา (ปั จจัยที่ทาให้ ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี ้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก

เกณฑ์ การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย ต้ นสังกัด)
ส่ วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่ งชี ้
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 9 ตัวบ่ งชี ้
พัฒนาผู้เรี ยนและผู้สาเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็ นผู้ป ระกอบการหรื อ
ทางานในสถานประกอบการ จนเป็ นที่ยอมรับ หรื อศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1 ร้ อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป
คาอธิบาย จานวนผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึ ้นไป เทียบร้ อยละกับจานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ยกเว้ นผู้เรี ยนที่ออกกลางคัน จาแนกตามชันปี
้ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคานวณร้ อยละ ให้ คิดเมื่อสิน้ ภาคเรียนที่ 2 หรือสิน้ ภาคเรียนฤดูร้อน
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ร้ อยละของผู้เ รี ยนที่ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ ย 1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้ านผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชัน้ ปี
2.00 ขึ ้นไปเทียบกับผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทังหมด
้
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2
ทังนี
้ ย้ กเว้ นผู้เรี ยนที่ ออกกลางคัน โดยพิจารณาจาก เกี่ยวกับ
ภาพรวมของสถานศึกษา
1.1 ข้ อมูลผู้เรี ยนทังหมด
้
1.2 ข้ อมูลผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทังหมด
้
1.3 ข้ อมูลผู้เรี ยนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้ อมูลผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ ้นไป
2. ร้ อยละของผู้เรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 200 ขึ ้นไป เที ยบกับ
ผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ยกเว้ นผู้เรี ยนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จาแนกตามชัน้ ปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป = 5 คะแนน ดีมาก
• ร้ อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน ดี
• ร้ อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน พอใช้
• ร้ อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ต่ากว่าร้ อยละ 50 = 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
คาอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ คุณภาพของผู้เรี ยน 3 ด้ าน คือ ด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัว่ ไป และด้ านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนดกลุม่ ตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน มีการสร้ าง
เครื่ องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ แบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้ อมูลที่เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพ
ของผู้เรี ยนทัง้ 3 ด้ าน มีการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างและนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้ อง
คุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้ าน คือ
1. ด้ านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้ แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสยั และทักษะทางปั ญญา
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้ แก่ ความรู้ และทักษะการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา การเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิงาน การ
ทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้ แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ทกั ษะในสาขาวิชาชีพสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง รวมทังประยุ
้
กต์สอู่ าชีพ
สถานประกอบการ หน่ วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทังของรั
้
ฐและเอกชนที่รับผู้เรี ยนเข้ าฝึ กงาน
ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผู้เรี ยน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจโดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้ างเครื่ อ งมือ เพื่ อ เก็บ ข้ อ มูล
เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง นาข้ อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00 คิดเป็ นร้ อ ยละ 50-59.99 เมื่อ เทียบกับ
ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บ จากกลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวม
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00 คิดเป็ นร้ อ ยละ 60-69.99 เมื่อ เทียบกับ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างการสร้ างเครื่ องมือประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บ
ข้ อมูล การเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างการนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรี ยนเข้ า
ฝึ กงานที่มีตอ่ คุณภาพทัง้ 3 ด้ านของผู้เรี ยน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผู้เรี ยนที่
มีตอ่ คุณภาพทัง้ 3 ด้ านของผู้เรี ยน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
และบุคคลในชุมชน ที่มีตอ่ คุณภาพทัง้ 3 ด้ านของผู้เรี ยน

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 5
=5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 4
=4
คะแนน ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 3
=3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 2
=2
คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 = 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ประเด็นการพิจารณา
ข้ อ มูล ที่ ได้ รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวม
4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00 คิดเป็ นร้ อยละ 70-79.99 เมื่อเทียบกับ
ข้ อ มูล ที่ ได้ รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00 คิดเป็ นร้ อ ยละ 80 ขึ ้นไป เมื่อ เทียบกับ
ข้ อ มูล ที่ ได้ รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวม

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา

เกณฑ์ การตัดสิน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.3 ร้ อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย จานวนผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชี พตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้ วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตร เทียบร้ อยละกับจานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช.

ประเมินทฤษฎี 20% ต้ องได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบตั ิ 80% ต้ องได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต้ องได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 65
ระดับปวส.
ประเมินทฤษฎี 40% ต้ องได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบตั ิ 60 % ต้ องได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100 % ต้ องได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 70
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ 1. หลักฐานการกาหนดเครื่ องมือประเมิน การสร้ างเครื่ องมื อประเมิน และเกณฑ์การประเมิ น
เที ย บกั บ ผู้ เรี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าตาม มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
โครงสร้ างหลักสูตรโดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา
2. เครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
3. หลักฐานด้ านผู้เรี ยนในระดับชัน้ ปวช. 3 และระดับชัน้ ปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
3.1 ข้ อมูลผู้เรี ยน ที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร
3.2 ข้ อมูลผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ร้ อยละ 80 ขึนไป
้ = 5 คะแนน ดีมาก
• ร้ อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน ดี
• ร้ อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน พอใช้
• ร้ อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน ต้ องปรั บปรุ ง
• ต่ากว่าร้ อยละ 50 = 1 คะแนน ต้ องปรั บปรุ งเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.4 ร้ อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตัง้ แต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน้
ไป
คาอธิบาย จานวนผู้เรี ยนในระดับชัน้ ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ตังแต่
้ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไปเทียบร้ อยละกับจานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ าทดสอบ จาแนกตามระดับชัน้
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ มีคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบ 1. หลักฐานด้ านผู้เรี ยนในระดับชัน้ ปวช. 3 จาแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V- เกี่ยวกับ
NET)ตังแต่
้ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไปเที ยบกับ
1.1 ข้ อมูลผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ผู้เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเข้ า ทดสอบ โดยพิจ ารณาจาก (V-NET)
ภาพรวมของสถานศึกษา
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) (สทศ.)
1.3 ข้ อ มูลผู้เรี ยนที่ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) ตังแต่
้ คา่ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป
2. ร้ อ ยละของผู้เรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชี วศึกษา (V-NET) ตัง้ แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป เทียบกับผู้เรี ยนที่
ลงทะเบียนเข้ าทดสอบ ในระดับ ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ร้ อยละ 65 ขึ ้นไป = 5 คะแนน ดีมาก
• ร้ อยละ 55-64.99 = 4 คะแนน ดี
• ร้ อยละ 45-54.99 = 3 คะแนน พอใช้
• ร้ อยละ 35-44.99 = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ต่ากว่าร้ อยละ 35 = 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.5 ร้ อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตัง้ แต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึน้
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คาอธิบาย จานวนผู้เรี ยนในระดับชัน้ ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่
้ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ ้นไป ในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) เทียบร้ อยละกับจานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ าทดสอบ
จาแนกตามระดับชัน้ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ มีคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบ 1. หลักฐานด้ านผู้เรี ยนในระดับชัน้ ปวช. 3 และระดับชัน้ จาแนกประเภทวิช า
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V- สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
NET)ตังแต่
้ ค่า คะแนนเฉลี่ ย ระดับ ชาติขึน้ ไปในกลุ่ม
1.1 ข้ อมูลผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
วิช าภาษาอังกฤษเที ยบกับผู้เรี ย นที่ ล งทะเบี ย นเข้ า (V-NET)
ทดสอบโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
1.3 ข้ อ มูลผู้เรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่
้ คา่ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป ในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
2. ร้ อยละของผู้เรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตังแต่
้ คา่ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป ในกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
เทียบกับผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ าทดสอบใน ระดับ ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ร้ อยละ 65 ขึ ้นไป = 5 คะแนน ดีมาก
• ร้ อยละ 55-64.99 = 4 คะแนน ดี
• ร้ อยละ 45-54.99 = 3 คะแนน พอใช้
• ร้ อยละ 35-44.99 = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ต่ากว่าร้ อยละ 35 = 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.6 ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรื อหน่ วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง
คาอธิบาย จานวนผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชี วศึกษารับรอง เทียบร้ อยละกับจานวนผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจ าแนกตามระดับชัน้ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชี พของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชี พหรื อ หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง ได้ กาหนดไว้
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน 1. หลักฐานด้ านผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชัน้ ปี จาแนกประเภท
อาชี พของสถาบันคุณ วุฒิวิช าชี พ หรื อ หน่วยงานที่ วิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
1.1 ข้ อมูลผู้เรี ยน ที่ลงทะเบียนเรี ยนทังหมด
้
รับรองเทียบกับผู้เรี ยนที่ลงทะเบียนเข้ ารับการทดสอบ
1.2 ข้ อ มูลผู้เรี ยนที่ ลงทะเบียนเข้ ารั บการทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบัน
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
คุณวุฒิวชิ าชีพหรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง(หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรื อ หน่วยงานที่ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
1.3 ข้ อมูลผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ(หลักฐานจากสถาบัน
คุณวุฒิวชิ าชีพหรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง)
2. ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชี พเที ยบกับผู้เรี ยนที่
ลงทะเบียนเข้ ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.จาแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป = 5 คะแนน ดีมาก
• ร้ อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน ดี
• ร้ อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน พอใช้
• ร้ อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ต่ากว่าร้ อยละ 50 = 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.7 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ า
คาอธิบาย จานวนผู้สาเร็ จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาเทียบร้ อยละกับจานวนผู้เรี ยนแรกเข้ าของรุ่ นนัน้ จาแนก
ตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ร้ อ ยละของผู้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรเที ยบกับ 1. หลักฐานด้ านผู้เรี ยนแรกเข้ าและผู้สาเร็ จการศึกษาของรุ่นนัน้ ในระดับ ปวช. และ
ผู้เรี ยนแรกเข้ าของรุ่ นนัน้ โดยพิจ ารณาจากภาพรวม ระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
ของสถานศึกษา
1.1 ข้ อมูลผู้เรี ยนแรกเข้ า ณ เดือนมิถนุ ายน หรื อรายงานข้ อมูลนักเรี ยนนักศึกษา
(1) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้ อ มูลนักเรี ยนนักศึกษา
รายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว
(2) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชี รายชื่อนักเรี ยนที่ ขอรั บเงิน
อุดหนุนรายบุคคล ณ 10 มิถนุ ายน
1.2 ข้ อมูลผู้สาเร็ จการศึกษาทัง้ หมด ตามแบบรายงานผลการเรี ยนของผู้สาเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร
1.3 ข้ อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรี ยนแรกเข้ าของรุ่นนัน้
1.4 ข้ อมูลของผู้ไม่สาเร็จการศึกษาพร้ อมผู้เรี ยนแรกเข้ าของรุ่นนัน้ เนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ลาออก เสียชีวิต พ้ นสภาพเนื่ องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็ น
ต้ น
2. ร้ อยละของผู้สาเร็ จ การศึกษาตามหลักสูตรเที ยบกับผู้เรี ยนแรกเข้ าของรุ่ นนัน้ ใน
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ
ภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป = 5 คะแนน ดีมาก
• ร้ อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน ดี
• ร้ อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน พอใช้
• ร้ อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ต่ากว่าร้ อยละ 50 = 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.8 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
คาอธิบาย จานวนผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่ได้ งานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้ อยละกับจานวนผู้สาเร็ จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทาหรื อประกอบ
อาชี พอิสระ หรื อศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี เที ยบกับ
ผู้ส าเร็ จ การศึก ษาโดยพิจ ารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทังหมดระดั
้
บ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิช า สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรี ยนของผู้สาเร็ จ การศึกษาตาม
หลักสูตรในปี การศึกษาที่ผา่ นมา
2. ข้ อมูลผู้สาเร็ จการศึกษา จาแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้
งานทาภายใน 1 ปี ในสถานประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ พร้ อมด้ วยข้ อมูลของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
3. ข้ อมูลผู้สาเร็ จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี พร้ อมข้ อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้ อมูลผู้สาเร็ จการศึกษาจาแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี พร้ อมข้ อมูลของสถานศึกษาที่เข้ าศึกษาต่อ
5. ร้ อยละของผู้สาเร็ จการศึกษาที่ได้ งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สาเร็ จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป = 5 คะแนน ดีมาก
• ร้ อยละ 70-79.99 = 4 คะแนน ดี
• ร้ อยละ 60-69.99 = 3 คะแนน พอใช้
• ร้ อยละ 50-59.99 = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ต่ากว่าร้ อยละ 50 = 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็ จการศึกษาใน 3 ด้ านคือ ด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้ านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป และด้ านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนดกลุม่ ตัวอย่างจากกลุม่ สถานประกอบการ หน่วยงานหรื อ กลุม่ สถานศึกษา หรื อกลุม่ ผู้รับบริ การรวมไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 30 ของจานวนสถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษา ผู้รับบริ การ มีการสร้ างเครื่ องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า(Rating
scale) 1-5 เพื่อเก็บข้ อมูลที่เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็ จการศึกษาทัง้ 3 ด้ าน มีการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างและนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้ อง
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาใน 3 ด้ าน คือ
1. ด้ านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ได้ แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสยั และทักษะทางปั ญญา
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้ แก่ ความรู้ และทักษะการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิงาน การ
ทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้ แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ทกั ษะในสาขาวิชาชีพสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งรวมทังประยุ
้
กต์ สูอ่ าชีพ
สถานประกอบการ หน่ วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทังของรั
้
ฐและเอกชนที่รับผู้สาเร็ จการศึกษาเข้ าทางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทังของรั
้
ฐและเอกชนที่รับผู้สาเร็ จการศึกษาเข้ าศึกษาต่อ
ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรื อสถานประกอบการ หน่วยงานที่ได้ รับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็ จการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามี ก ารประเมิน ความพึงพอใจ โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้ างเครื่ อ งมือ เพื่อเก็บข้ อ มูล
เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง นาข้ อมูลมาวิเคราะห์
2. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00 คิดเป็ นร้ อ ยละ 50-59.99 เมื่อ เทียบกับ
ข้ อ มูล ที่ ได้ รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจ ารณาจาก

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้ างเครื่ องมือประเมินความพึง
พอใจโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้ อมูล การเก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่าง การนาข้ อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้สาเร็ จ
การศึกษาเข้ าทางานที่มีตอ่ คุณภาพทัง้ 3 ด้ านของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สาเร็ จการศึกษาเข้ าศึกษาต่อ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 5 = 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 4 = 4
คะแนน ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 3 = 3
คะแนน พอใช้

ประเด็นการพิจารณา

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
ภาพรวม
ที่มีตอ่ คุณภาพทัง้ 3 ด้ านของผู้สาเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การจากการประกอบอาชีพอิสระของ
3.51-5.00 คิดเป็ นร้ อ ยละ 60-69.99 เมื่อ เทียบกับ ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีตอ่ คุณภาพทัง้ 3 ด้ านของผู้สาเร็จการศึกษา
ข้ อ มูล ที่ ได้ รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจ ารณาจาก 5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาพรวม
สถานศึกษา และผู้รับบริการ ที่มีตอ่ คุณภาพทัง้ 3 ด้ านของผู้สาเร็จการศึกษา
4. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00 คิดเป็ นร้ อ ยละ 70-79.99 เมื่อ เทียบกับ
ข้ อ มูล ที่ ได้ รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจ ารณาจาก
ภาพรวม
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-5.00คิดเป็ นร้ อยละ 80 ขึ ้นไป เมื่อเทียบกับข้ อมูล
ที่ได้ รับจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 2 = 2
คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบัติตามประเด็น 1 = 1 คะแนน ต้ องปรั บปรุ ง
เร่ งด่ วน

มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จานวน 5 ตังบ่ งชี ้
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญด้ วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้ องกับความต้ องการของสถานประกอบการหรื อประชาคม
อาเซียน
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ ครู ใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่ หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื ้อหา
สาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสถานประกอบการหรื อประชาคมอาเซียน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการสารวจข้ อมูลความต้ องการในการ
พัฒนาหลักสูตร
2. สถานศึก ษามีก ารพัฒนาหลักสูตรร่ ว มกับ สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้ หลักสูตร
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5. สถานศึ ก ษามี ก ารน าหลั ก สูต รฐานสมรรถนะ
รายวิช าที่ พัฒนาแล้ ว ตามข้ อ 1-4 ไม่เ กิน 3 ปี ไปใช้
อย่างน้ อ ยร้ อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการ
เรี ยนการสอน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสารวจความต้ อ งการหรื อ ความจ าเป็ นในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความร่ วมมือ กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งในการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้ หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. หลักฐานที่สาขางานได้ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นาแล้ วไม่เกิน 3 ปี
ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
7. ร้ อยละของสาขางานที่ได้ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒ
ั นาแล้ วไม่เกิน 3
ปี ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 2 3 4 และ 5 = 5 คะแนน ดี
มาก
• ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 2 3 และ 4 = 4 คะแนน ดี
• ปฏิ บัติต ามประเด็น 1 2 และ 3 = 3 คะแนน
พอใช้
• ปฏิบตั ติ ามประเด็น 1 และ 2 = 2 คะแนน
ต้ อง
ปรับปรุง
• ปฏิ บั ติ ต ามประเด็ น 1 = 1 คะแนน
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูที่จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่ม่งุ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
เกณฑ์ การตัดสิน
1. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ครู ที่ จั ด ท าแผนการ 1. ข้ อมูลครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา
• ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 5
จั ด การเรี ยนรู้ รายวิ ช าด้ วยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ 2. หลักฐานหรื อคาสัง่ มอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
= 5 คะแนน ดีมาก
หลากหลายที่ม่งุ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่ม่งุ เน้ น • ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 4
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะอาชี พ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ = 4 คะแนน ดี
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู • ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 3
รายวิชาที่สอน
= 3 คะแนน พอใช้
2. สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตามประเด็น 1 ร้ อ ย แต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
ละ 50-59.99 ของจ านวนครู ผ้ ู สอนทั ง้ หมดใน 4. ร้ อยละของครู ที่จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่ • ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 และมีผลตามประเด็น 2
สถานศึกษา
หลากหลาย ที่ม่งุ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
3. สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตามประเด็น 1 ร้ อ ย ค่า นิยมและคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ • ปฏิบ ัติตามประเด็น 1 = 1 คะแนน ต้ อง
ละ 60-69.99 ของจ านวนครู ผ้ ู สอนทั ง้ หมดใน พอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
ปรับปรุงเร่ งด่ วน
้
กษา
สถานศึกษา
4. สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตามประเด็น 1 ร้ อ ย
ละ 70-79.99 ของจ านวนครู ผ้ ู สอนทั ง้ หมดใน
สถานศึกษา
5. มีครูที่ดาเนินการตามประเด็น 1 ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ของจานวนครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูจดั การเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่ม่งุ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ดาเนินการให้ ครู ใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ มี
การนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ ครู ทาบันทึกหลังการสอน ให้ ครู นาผลจากการสอนด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรี ยน
การสอนไปจัดทาวิจยั และนาผลจากการวิจยั ไปแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
งานวิจยั ของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี ้
1. มีเป้าหมาย
2. มีการระบุปัญหา
3. มีวิธีการดาเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกข้ อมูล
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ไดจากการดาเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูแต่ละคนจัดการเรี ยนการ
สอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่ มุ่งเน้ นสมรรถนะอาชี พ และบูรณาการ
คุณ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
2. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ครู แ ต่ ล ะคนใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ มีการนิเทศการจัดการเรี ยน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลรายวิชาทังหมดที
้
่สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอน
2. หลักฐานหรื อคาสัง่ มอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. หลักฐานของรายวิช าที่ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย ที่มุ่ งเน้ นสมรรถนะอาชีพและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานของรายวิชาที่ มีการใช้ สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการจัดการ
เรี ยนการสอน
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ ครูทาบันทึก
หลังการสอน

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้ อ = 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้ อ = 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ = 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ = 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ = 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ประเด็นการพิจารณา
การสอนและให้ ครูแต่ละคนทาบันทึกหลังการสอนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80ของรายวิชาที่สอน
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครู แต่ละคนนาผลจากการ
สอนด้ วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย และผลการ
นิเ ทศการจัด การเรี ย นการสอนไปจัด ท าวิจัยเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญ หาหรื อ พัฒ นาการเรี ย นการสอนไม่ น้ อ ยกว่า หนึ่ ง
รายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครู แต่ละคนนาผลจากการ
วิจัยไปแก้ ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
6. หลัก ฐานของรายวิช าที่ ค รู น าผลจากการสอนด้ ว ยเทคนิ ค วิธี ก ารสอนที่
หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
7. หลักฐานของรายวิช าที่ครูนาผลจากการวิจัยไปแก้ ไขปั ญหาหรื อ พัฒนาการ
เรี ยนการสอน

เกณฑ์ การตัดสิน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทกุ คนกาหนด และแจ้ งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มีการ
วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ใช้ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล และนาผลจากการ
วัดและประเมินผลไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรี ยน ที่ม่งุ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทุกคนกาหนด และแจ้ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนทราบ
ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ครู ทุ ก คน วั ด และ
ประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทกุ รายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทุกคน ใช้ วิธีการวัดและ
ประเมิน ผลที่ หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิช าที่
สอน
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทุกคน ให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทุกคน นาผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรี ยน ที่
มุ่ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา
2. หลักฐานหรื อคาสัง่ มอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. หลักฐานการกาหนด และแจ้ งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยน
ทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนของครูทกุ คนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูทุกคนในทุก
รายวิชาที่สอน
5. หลักฐานการใช้ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครู ทุก
คนในทุกรายวิชาที่สอน
6. หลักฐานการให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุก
รายวิชาที่สอน
7. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรี ยน ที่ม่งุ เน้ นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู ทุกคนใน
ทุกรายวิชาที่สอน

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน
ข้ อ = 1 คะแนน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
คาอธิบาย สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่ วมมือในการส่งผู้เรี ยนเข้ าฝึ กงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรี ยน
ก่อ นการฝึ กงานพร้ อมมีคู่มือการฝึ กงาน มี การนิเทศการฝึ กงานของผู้เรี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึ กงานของผู้เรี ยนร่ วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึ กงานของผู้เรี ยนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษามี ก ารคัด เลื อ กสถานประกอบการ
หน่วยงาน และทาความร่ วมมือ ในการส่งผู้เรี ยนเข้ า
ฝึ กงานตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขางาน
2. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรี ยนก่อนการฝึ กงาน
พร้ อมมีคมู่ ือการฝึ กงาน
3. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึ กงานของผู้เรี ยนใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน
4. สถานศึ ก ษามี ก ารวัด ผลการฝึ กงานของผู้เ รี ย น
ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. สถานศึก ษามีการสัมมนาการฝึ กงานของผู้เรี ย น
เพื่ อ น าผลไปปรั บ ปรุ ง โดยเชิ ญ สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมสัมมนา

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก และทาความร่ วมมือ ใน
การส่งผู้เรี ยนเข้ าฝึ กงานตามหลักสูตร
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรี ยนก่อนการฝึ กงานพร้ อมมีคมู่ ือการฝึ กงาน
3. หลักฐานการนิเทศการฝึ กงานของผู้เรี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. หลักฐานการวัดผลการฝึ กงานของผู้เรี ยนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่วมการสัมมนา
6. หลักฐานการสัมมนาการฝึ กงานของผู้เรี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
เพื่อนาผลไปปรับปรุง

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้ อ = 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้ อ = 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3ข้ อ = 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ = 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ = 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 12 ตัวบ่ งชี ้
บริ หารจัดการอาชี วศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน มี คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ วิทยาลัย มี การทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริ หารมีภาวะผู้นา มีระบบข้ อมูลสารสนเทศในการบริ หารจัดการ มีการบริ หารความเสียง มีระบบดูแลผู้เรี ยน มีกา รพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้ อมภูมิทศั น์อาคารสถานที่ มีการบริ หารจัดการวัสดุครุภณ
ั ฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริ หารการเงินและงบประมาณ มีการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่าย
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
คาอธิบาย คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยของสถานศึกษา แต่ละสังกัดและอานาจหน้ าที่ให้ ถือปฏิบตั ิดงั นี ้ คือ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกาหนดจานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้ นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ. 2553
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ ใช้ แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่มิได้ ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาและมิได้ เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษา
เป็ นผู้เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ ให้ ทาหน้ าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ วิทยาลัย ในการ
ปฏิบตั ิงานร่วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ วิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่ทาหน้ าที่ประเมิน 2 ด้ าน
ดังกล่าว อาจเป็ นบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันได้

การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่ วมกับสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ สถานศึกษา
รับทราบข้ อมูลและนาผลไปปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป ให้ ใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลั ย มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
รับทราบข้ อมูลและนาผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ตามอานาจหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ ก ษามี ค ณะกรรมการสถานศึก ษาหรื อ
วิทยาลัยตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2 . ส ถ า น ศึ ก ษ า ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ วิทยาลัยอย่างน้ อ ย
ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้
3. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ คณะกรรมการหรื อ
วิทยาลัยปฏิบตั อิ านาจหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ ทู รงคุณ วุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรื อ วิท ยาลัย ในการปฏิบัติง านร่ ว มกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ ทู รงคุณ วุฒิภายนอก
สถานศึ ก ษาประเมิ น คุณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของ
คณ ะก รรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบตั งิ าน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการแต่งตังคณะกรรมการสถานศึ
้
กษาหรื อวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
3. หลักฐานการปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกับ สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน
ข้ อ = 1 คะแนน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนและมีก ารจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้ อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง พร้ อมทังจั
้ ดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่
สอดคล้ องกั บ แผนพัฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. สถานศึกษามี การจัด ทารายงานตามแผนปฏิ บัติ
การประจาปี

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
2. หลักฐานการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี โดยการมีส่วนร่ วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4
คะแนน ดี
• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจ ารณา 1 2 และ 3 = 3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้ อง
ปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
คาอธิบาย สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตังสถานศึ
้
กษา ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย โดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรี ยนตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึ
้
กษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษามี ก ารก าหนดอัต ลัก ษณ์ โ ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึ
้
กษา อัตลักษณ์ ปรัชญาวิสยั ทัศน์ พันธกิจของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4
คะแนน ดี
• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจ ารณา 1 2 และ 3 = 3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้ อง
ปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
คาอธิบาย ผู้บริ หารสถานศึกษามี การบริ หารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้ นสังกัดโดยใช้ ภาวะผู้นาและการมี ส่วนร่ วมของผู้ที่เกี่ ยวข้ อ งและมี การ
ประเมินผลการบริ หารงานและภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยโดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า( Rating
scale) 1-5
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการสถานศึกษาตาม
นโยบายของหน่วยงานต้ นสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาอย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 2 ครัง้
3. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกับการจัด การอาชี ว ศึกษาอย่ างน้ อ ยภาค
เรี ยนละ 1 ครัง้
4 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร น า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อ วิทยาลัย ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทังผู
้ ้ ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ องไปใช้ ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินการบริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรื อวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51-5.00

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้ นสังกัด
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักฐานการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทัง้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องไปใช้ ในการ
พัฒนาสถานศึกษา
5. หลักฐานการประเมินการบริ หารงานและภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน
ข้ อ = 1 คะแนน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
คาอธิบาย สถานศึกษามีระบบข้ อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้ อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้ อมูล โดยมีข้อมูลพื ้นฐานอย่างน้ อย 9
ประเภท ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้ อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้ อมูลตลาดแรงงาน ข้ อมูลบุคลากร ข้ อมูลงบประมาณและการเงิน ข้ อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรี ยนการสอน ข้ อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้ อมูลอาคารสถานที่ และข้ อมูลพื ้นฐานของจังหวัด โดยข้ อ มูลจะต้ องครบถ้ วน เชื่ อมโยงอย่างเป็ นระบบ และเป็ นปั จจุบนั มีการ
ดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ จากฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีการประเมินความพึง
พอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายภายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน โดยใช้ แบบประเมินมาตรา ส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) 1-5
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีข้ อ มูล พื ้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้ อ มูล อื่ น ที่
จาเป็ นสาหรับสถานศึกษา ที่ครบถ้ วนและเชื่อมโยงเป็ นระบบ และมี
ระบบสารองข้ อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้ อมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้ อมูล สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นปั จจุบนั
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
และผู้ เรี ยนสามารถเข้ าถึ ง และใช้ ประโยชน์ จ ากฐานข้ อมู ล
สารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ
ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ ขอสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการ
ระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ระบบฐานข้ อ มูลสารสนเทศอย่างน้ อ ย 9 ประเภทและมีระบบ
สารองข้ อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้ อมูล
2. หลักฐานการพัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
3. หลักฐานที่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยนใช้
ประโยชน์จากฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบ
ฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผู้เรี ยน

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 4
คะแนน ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 2
คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5
ข้ อ = 4
ข้ อ = 3
ข้ อ = 2
ข้ อ = 1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญอย่างน้ อย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความปลอดภัย ด้ านการทะเลาะ
วิวาท ด้ านสิง่ เสพติด ด้ านสังคม ด้ านการพนันและการมัว่ สุม โดยการมีสว่ นร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน และผู้ปกครอง มีการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ ความเสีย่ งในด้ านต่าง ๆ ลดลง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษามี ก ารวิเ คราะห์ แ ละจั ด ท าแผนงาน
โครงการบริ หารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้ อย 5 ด้ าน
ได้ แก่ด้านความปลอดภัย ด้ านการทะเลาะวิวาท ด้ าน
สิง่ เสพติด ด้ านสังคมด้ านการพนันและการมัว่ สุม โดย
การมี ส่ ว นร่ วมขอ งครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผู้เรี ยน และผู้ปกครอง
2. สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้ อย 3 ด้ าน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่าง
น้ อย 5 ด้ าน โดยการมีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยนและ
ผู้ปกครอง
2. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โครงการ
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง(เพิม่ หรื อลด) ในแต่ละด้ าน

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4
คะแนน ดี
• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจ ารณา 1 2 และ 3 = 3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้ อง
ปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
คาอธิบาย สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรี ยนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรี ยน มีการแต่งตังครู
้ ที่ปรึ กษา มีระบบเครื อข่ายผู้ปกครองเพื่อร่ วมกันดูแลผู้เรี ยน ส่งเสริ ม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผ้ เู รี ยน มีระบบดูแลผู้เรี ยนกลุม่ เสีย่ งและส่งเสริ มผู้เรี ยนปั ญญาเลิศ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรี ยน
2. สถานศึก ษามีก ารแต่ง ตังครู
้ ที่ป รึ ก ษาและจัด ให้
ผู้เรี ยนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
3. สถานศึกษามีระบบเครื อข่ายผู้ปกครองเพื่อร่ วมกัน
ดูแลผู้เรี ยน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ส่งเสริ มสนับสนุน
ทุนการศึก ษาแก่ผ้ เู รี ยนอย่า งน้ อ ยร้ อยละ 10 ของ
จานวนผู้เรี ยนที่ร้องขอ
5. สถานศึ ก ษามี ร ะบบดูแ ลผู้เ รี ย นกลุ่ม เสี่ ย งและ
ส่งเสริมผู้เรี ยนปั ญญาเลิศ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรี ยน
2. คาสัง่ แต่งตังครู
้ ที่ปรึกษา และหลักฐานการพบ การให้ คาปรึกษาแก่ผ้ เู รี ยน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครื อข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรี ยน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผ้ เู รี ยน
5. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผู้เรี ยนกลุม่ เสี่ยง และส่งเสริ มผู้เรี ยนปั ญญา
เลิศ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้ อ = 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้ อ = 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ = 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ = 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ = 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อม และภูมิทัศน์ ของสถานศึกษา และการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบัติการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์ วิทยบริการ
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อ มและภูมิทัศน์ ของสถานศึกษา และการใช้ อ าคารสถานที่ ห้ อ งเรี ยน ห้ อ งปฏิบัติการ
โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ โดยการมีสว่ นร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้ อมและภูมทิ ศั น์ของสถานศึกษา และ
การใช้ อ าคารสถานที่ ห้ อ งเรี ยนห้ องปฏิบัติการ โรง
ฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ โดยการมีส่วนร่ วมของ ครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
2. สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ
3. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
สภาพแวดล้ อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการ
ใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร โรงฝึ กงาน
ศูน ย์ วิ ท ยบริ ก าร โดยครู แ ละบุค ลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผู้เรี ยน
4. สถานศึก ษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
เฉลี่ย 3.51-5.00
5. สถานศึก ษามี การนาผลการประเมินไปปรั บ ปรุ ง
การบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อมและ
ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ อ งปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงาน ศูนย์ วิทยบริ การ โดยการมีส่วนร่ ว มของ ครู แ ละบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผู้เรี ยน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. หลัก ฐานการประเมิน ความพึง พอใจต่อ สภาพแวดล้ อ มและภูมิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษา และการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทย
บริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้ อ = 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้ อ = 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ = 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ = 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ = 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
คาอธิบาย สถานศึกษามีการจัดหา การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
ประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน โดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5 และมีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริ หารจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การจัดหา การใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ
3. สถานศึก ษามีการประเมินความพึง พอใจต่อ การ
จัดหา การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
4. สถานศึก ษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
เฉลี่ย 3.51-5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหาการใช้ วสั ดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน
ข้ อ = 1 คะแนน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาอธิ บาย สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้ านวิชาการหรื อ วิชาชี พ และจรรยาบรรณวิชาชี พ จัดหา
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มให้ มีโครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง
คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยูด่ ้ วยการมีสขุ ภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุมสุขภาวะทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะ
ทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะจิตและวิญญาณ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาด าเนินการให้ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษา
ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านวิชาการหรื อวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75
2. สถานศึกษาด าเนินการให้ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษา
ได้ รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรื อ งานสร้ างสรรค์จ ากหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้ า
ร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับถานศึกษาอื่นหรื อ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
4. ดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้ รับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
5. สถานศึกษาด าเนินการให้ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษา
ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องด้ านวิชาการหรื อวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้ อ มูล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การ
ฝึ กอบรมด้ านวิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้ อมู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ข้ อ มูล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการแลกเปลี่ย นครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษากับ
สถานศึกษาอื่นหรื อ หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ
5. ข้ อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ รับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม
6. ข้ อ มูล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การ
ประกาศเกี ยรติคุณ ยกย่อ งด้ านวิช าการหรื อ วิช าชี พหรื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบัติต ามประเด็นการพิจ ารณา 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบัติต ามประเด็นการพิจ ารณา 4
คะแนน ดี
• ปฏิบัติต ามประเด็นการพิจ ารณา 3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบัติต ามประเด็นการพิจ ารณา 2
คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 1
คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5
ข้ อ = 4
ข้ อ = 3
ข้ อ = 2
ข้ อ = 1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
คาอธิบาย สถานศึกษามีการบริ หารการเงินและงบประมาณ สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา ในด้ านวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอน การบริ การวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครู และผู้เรี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์หรื องานวิจยั การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้ านการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้ จ่ายทังหมดของสถานศึ
้
กษาในรอบปี ทังนี
้ ้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะ
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10ของงบดาเนินการ
2. สถานศึกษามีรายได้ หรื อมีมลู ค่าของผลผลิตผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของค่า
วัสดุฝึก
3. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการ
บริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ ค รู แ ละ
ผู้เ รี ย นจัด ท าและด าเนิ น การจัด ประกวด จัด แสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์หรื องานวิจัยไม่น้อ ยกว่า
ร้ อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5.รายจ่า ยในการด าเนิ นงานตามโครงการ กิ จ กรรม ปลูกฝั ง
จิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของงบดาเนินการ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรี ยนการ
สอน
3. หลักฐานรายได้ หรื อ มูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้ วสั ดุฝึกในการ
จัดการเรี ยนการสอน
4. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพ
5. หลัก ฐานรายจ่ายในการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครู และผู้เรี ยนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์หรื องานวิจยั
6. หลักฐานรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้ านการปลูกฝั ง
จิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 4
คะแนน ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจ ารณา 2
คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5
ข้ อ = 4
ข้ อ = 3
ข้ อ = 2
ข้ อ = 1

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ ายทัง้ ในประเทศและ หรือต่ างประเทศ
คาอธิบ าย สถานศึกษามี การระดมทรั พยากรในการจัด การอาชี วศึกษากับเครื อ ข่า ย ทังในประเทศและหรื
้
อ ต่า งประเทศ ในด้ านภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษามี แ ผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทัง้ ใน
ประเทศและหรื อต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขางานที่ มีก ารจัดหาภูมิปัญ ญา
ท้ องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังในประเทศและ
้
หรื อต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรี ยน มากกว่าร้ อยละ 80
ของจานวนสาขางานที่เปิ ดสอน
3. สถานศึ ก ษามี จ านวนสถานประกอบการทั ง้ ใน
ประเทศและหรื อ ต่างประเทศที่ มีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
4. สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรอื่ น ๆ เช่ น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริ ม
สนับ สนุน การจัด การอาชี ว ศึก ษา ไม่น้ อ ยกว่า 5
รายการ
5. สถานศึก ษามี ก ารประเมิ น ผลการเนิ น งานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทังในประเทศและหรื
้
อ
ต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทัง้
ในประเทศและหรื อต่างประเทศ
2. ข้ อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
3. หลักฐานการจัดหาภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังในประเทศและ
้
หรื อต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรี ยน ในแต่ละสาขางาน
4. ข้ อมูลสถานประกอบการทังในประเทศและหรื
้
อต่างประเทศ ที่มีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์ ฯลฯ ที่
สถานศึกษาได้ รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับเครื อข่ายทัง้ ในประเทศและหรื อต่างประเทศ
เพื่อการปรับปรุง

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้ อ = 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้ อ = 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ = 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ = 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ = 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน 1 ตังบ่ งชี ้
บริ การวิชาการและวิชาชีพสอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คาอธิบาย สถานศึกษามีการบริ หารจัดการ การบริ การวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสว่ นร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เ รี ยนทุกสาขา
งาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การโดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน ที่เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรมตังแต่
้ 1 ครัง้ ขึ ้นไป ให้ นบั เป็ นจานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึก ษามีแผนงาน โครงการกิ จ กรรมบริ การ
วิช าการและวิช าชี พ โดยการมีส่วนร่ วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ ทุกสาขางานดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 เข้ าร่วมโครงการ
กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนในแต่ละสาขางาน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม
5. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้ อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
3. ข้ อมูลผู้เรี ยนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีสว่ นร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
5. โครงการ กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
6. ข้ อมูล การเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
7. ข้ อมูลการเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม ของผู้เรี ยนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน
ข้ อ = 1 คะแนน

มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 2 ตัวบ่ งชี ้
ส่งเสริ มให้ ครู และผู้เรี ยนจัดทานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน
คาอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนระดับชัน้ ปวช.3 และระดับชัน้ ปวส.2 จัดทาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ตาม
รายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดให้ มีการประกวด แสดง และเผยแพร่ ผลงาน รวมทังการน
้
าผลงานไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริ มให้ เข้ าร่ วมแสดง
แข่งขันและได้ รับรางวัลหรื อนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผ้ เู รี ยนระดับชัน้ ปวช.3 และระดับชัน้
ปวส.2 จัดทาโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย โดย
มีจานวนผลงานทังหมดตามเกณฑ์
้
เฉลี่ย ระดับ ปวช.3 จานวน 3 คน :
1 ชิ ้น และระดับ ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ ้น
3. สถานศึกษาได้ จัดประกวดและได้ นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื อ งานวิจัยไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนผลงาน
ทังหมด
้
ไปใช้ ประโยชน์ ในสถานศึกษา
4. นา โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 ของจานวนผลงานทังหมด
้
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อ
งานวิจัย ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนผลงานทัง้ หมด นาไปใช้
ประโยชน์หรื อได้ รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลผู้เรี ยนในระดับ ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
3. ข้ อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ในระดับ
ปวช.3 และระดับ ปวส.2 ในแต่ละสาขางาน
4. ข้ อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ที่ได้ รับ
รางวัลหรื อนาไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา
5. ข้ อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ที่ ได้ รับ
การเผยแพร่
6. ข้ อมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัยที่ได้ รับ
รางวัลหรื อนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน
ข้ อ = 1 คะแนน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู
คาอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครูจดั ทานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั และจัดให้ มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่
ผลงาน รวมทังการน
้
าผลงานไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริ มให้ เข้ าร่วมแสดง แข่งขันและได้ รับรางวัลหรื อนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
งานวิจยั ของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี ้
1. มีเป้าหมาย 2. มีการระบุปัญหา 3. มีวิธีการดาเนินการ 4. มีการเก็บและบันทึกข้ อมูล 5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้ จากการดาเนินการ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ครู จัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
3. สถานศึกษาได้ จัดประกวดและได้ นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื อ งานวิจัยไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนผลงาน
ทังหมด
้
ไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้ นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื อ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนผลงานทัง้ หมด เผยแพร่
ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์
หรื องานวิจยั ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนผลงานทัง้ หมด นาไปใช้
ประโยชน์หรื อได้ รับรางวัลในระดับ ชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลครูผ้ สู อนทังหมดในสถานศึ
้
กษา
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
3. ข้ อมูลนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั
4. ข้ อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ที่ได้ รับ
รางวัลหรื อนาไปใช้ ประโยชน์ในสถานศึกษา
5. ข้ อมูลนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ที่ ได้ รับ
การเผยแพร่
6. ข้ อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจัย ที่ได้ รับ
รางวัลหรื อนาไปใช้ ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน
ข้ อ = 1 คะแนน

มาตรฐานที่ 6 ด้ านการฝั งจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก จานวน 4 ตัวบ่ งชี ้
ปลูกฝั งจิตสานึกและเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนะธรรม อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริ มกีฬาและนันทนาการ
ตัว บ่ งชี ท้ ่ ี 6.1 ระดับ คุ ณภาพในการปลู ก ฝั งจิต ส านึ ก ด้ า นการรั กชาติ เทิ ดทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรี ยนทุกคน เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มี การ
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรม ตังแต่
้ 1 ครัง้ ขึ ้นไป ให้ นบั เป็ นจานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการกิจกรรม การปลูกฝั ง จิตสานึก
ด้ านการรั กชาติ เทิดทูนพระมหากษั ตริ ย์ ส่ง เสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และ
ทะนุบ ารุ งศาสนา ศิล ปะ วัฒนธรรมไม่น้ อ ยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม
2. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู้เ รี ย นทุก คนเข้ า ร่ ว มโครงการ
กิ จ กรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ านการรั กชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้ อมูลผู้เรี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ข้ อ มูลผู้เรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการ กิจ กรรมการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรั กชาติ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5. ข้ อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรม การ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 5 ข้ อ =
5 คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 4 ข้ อ =
4 คะแนน ดี
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ =
3 คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ =
2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ=

ประเด็นการพิจารณา
วัฒนธรรม
3. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้ าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝั งจิตสานึก
ด้ านการรั กชาติ เทิดทูนพระมหากษั ตริ ย์ ส่ง เสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. สถานศึก ษามีก ารประเมินผลการดาเนิน งานตามโครงการ
กิ จ กรรม การปลู ก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ านการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายนอกที่ มี ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา ในการปลูก ฝั ง
จิตสานึกด้ านการรั กชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น
ประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
เกณฑ์ การตัดสิน
ปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบ 1 คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรัก
ชาติ เทิ ด ทูน พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
7. หลักฐานการประเมิน ผลการด าเนิน งานตามโครงการ กิจ กรรม การปลูกฝั ง
จิต ส านึ ก ด้ า นการรั กชาติ เทิ ดทูน พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ง เสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ ของ
สถานศึกษาใน การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรี ยนทุกคน เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน เพื่อนาผลไปปรั บปรุ งการบริ หาร
จัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม ตังแต่
้ 1 ครัง้ ขึ ้นไป ให้ นบั เป็ นจานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
การพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั ง
จิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อ ม ไม่น้อ ยกว่า 5
โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึก ษาดาเนิ น การให้ ผ้ ูเ รี ย นทุก คนเข้ า ร่ ว ม
โครงการ กิ จ กรรมการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ านการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ าย
ของสถานศึกษาทุกคนเข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรมการ
ปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการ กิ จ กรรม การปลูก ฝั งจิ ต ส านึ ก ด้ านการ
อนุรั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มโดยครู แ ละบุค ลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึ ก ษาและผู้เ รี ย นเพื่ อ น าผลไปปรั บ ปรุ ง การ
บริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. ข้ อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้ อมูลผู้เรี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม
4. ข้ อ มูลผู้เรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการ กิจ กรรมการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม
5. ข้ อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจ กรรมการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม
7. หลักฐานการประเมิน ผลการด าเนิน งานตามโครงการ กิจ กรรม การปลูกฝั ง
จิตสานึกด้ านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ ของ
สถานศึกษาใน การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5 ข้ อ = 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4 ข้ อ = 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3 ข้ อ = 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2 ข้ อ = 2
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ= 1
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ประเด็นการพิจารณา
5. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ภ า ย น อ ก ที่ มี ต่ อ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สถานศึก ษา ในการการปลูก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อ ม และมี ผลการประเมินโดยเฉลี่ ย
3.51-5.00

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา

เกณฑ์ การตัดสิน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริมด้ านการกีฬาและนันทนาการ
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรี ยนทุกคน เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้ านการกีฬาและนันทนาการ
มีการประเมิ นผลการดาเนินงานตามโครงการ กิ จกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรม ตังแต่
้ 1 ครัง้ ขึ ้นไปให้ นบั เป็ นจานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการ
พิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
เกณฑ์ การตัดสิน
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการกิจกรรม ด้ านการกีฬาและ 1. ข้ อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการกิจกรรม
2. ข้ อมูลผู้เรี ยนในสถานศึกษา
คะแนน ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผู้เรี ยนทุกคนเข้ าร่ วมโครงการ 3. โครงการ กิจกรรม ด้ านการกีฬาและนันทนาการ
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
กิจกรรมด้ านการกีฬาและนันทนาการ
4. ข้ อมูลผู้เรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรมด้ านการกีฬาและนันทนาการ
คะแนน ดี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน 5. ข้ อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้ าร่วมโครงการ กิจกรรมด้ าน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
สถานศึกษาทุกคนเข้ าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้ านการกีฬา การกีฬาและนันทนาการ
และนันทนาการ
6. รายงานผลการด าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรมด้ า นการกี ฬ าและ คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2
4. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม นันทนาการ

ข้ อ = 5
ข้ อ = 4
ข้ อ = 3
ข้ อ = 2

ประเด็นการพิจารณา

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา

เกณฑ์ การตัดสิน
โครงการ กิจกรรมด้ านการกี ฬาและนันทนาการโดยครูและ 7. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ คะแนน ต้ องปรับปรุง
บุค ลากรทุก ฝ่ ายในสถานศึก ษาและผู้เ รี ย นเพื่ อ นาผลไป บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ = 1
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึก ษาที่มี คะแนน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ อง ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้ านการกีฬาและนันทนาการ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ ภาพลักษณ์ ของสถานศึกษา ใน
การส่งเสริ มด้ านการกี ฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบาย สถานศึกษามีการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน เพื่อ
นาไปใช้ ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผู้เรี ยน มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมี ส่ ว นร่ วมขอ งครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายใน

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่
ครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผู้เรี ยน
2. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
และผู้เรี ยน
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 5
ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 4
ดี
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 3
พอใช้
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 2

ข้ อ = 5 คะแนน
ข้ อ = 4 คะแนน
ข้ อ = 3 คะแนน
ข้ อ = 2 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษา และผู้เรี ยน
3. สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้เรี ยน
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5. สถานศึกษามี การประเมินความพึงพอใจ ของ
ผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ่ การการปลูกฝั ง
จิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 -5.00

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา

เกณฑ์ การตัดสิน

ต้ องปรับปรุง
พอเพียง
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริ หาร • ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้ อ = 1 คะแนน
จัดการสถานศึกษา ตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน ต้ องปรับปรุงเร่ งด่ วน
สถานศึกษาและผู้เรี ยน
5. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้ องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
การปลูกฝั งจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 2 ตังบ่ งชี ้
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนาผลการประเมินมาใช้ ในการปรั บปรุ งและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้ วยการ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง ว่าด้ วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา 2553
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มงุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและ
ภาคเอกชน
2. สถานศึกษาได้ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และจัดให้ มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้ จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
1. หลักฐานการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจั ด การศึก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผู้เรี ยน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี
5. หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์ การตัดสิน
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 4 และ 5 = 5
คะแนน ดีมาก
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 2 3 และ 4 = 4
คะแนน ดี
• ปฏิบัติตามประเด็นการพิจ ารณา 1 2 และ 3 = 3
คะแนน พอใช้
• ปฏิบตั ติ ามประเด็นการพิจารณา 1 และ 2 = 2 คะแนน
ต้ องปรับปรุง
• ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณา 1 = 1 คะแนน ต้ อง
ปรับปรุงเร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
คาอธิบาย สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี ้ และแสดงถึง
คุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี ้โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี ้ได้ ตามเกณฑ์สงู สุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก
ประเด็นการพิจารณา
หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา
จ านวนตัวบ่งชี ท้ ี่ มีผลการตัดสินตามเกณฑ์ สูงสุดใน ผลการตัดสิน 34 ตัวบ่งชี ้
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี ้ 1.1-19
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี ้ 2.1-2.5
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี ้ 3.1-3.12
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี ้ 4.1
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี ้ 5.1-5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี ้ 6.1-6.4
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี ้ 7.1

เกณฑ์ การตัดสิน
จานวนตังบ่งชี ้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สงู สุดในระดับ
5 คะแนน ดีมาก
• 30-34 ตัวบ่งชี ้ และไม่มีตวั บ่งชีใ้ ดที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรื อต้ องปรับปรุงเร่งด่วน = 5 คะแนน ดีมาก
• 24-29 ตัวบ่งชี ้ = 4 คะแนน ดี
• 18-23 ตัวบ่งชี ้ = 3 คะแนน พอใช้
• 12-17 ตัวบ่งชี ้ = 2 คะแนน ต้ องปรับปรุง
• ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี ้ = 1 คะแนน ต้ องปรั บปรุ ง
เร่ งด่ วน

ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิน ด้ านอาชีวศึกษา รอบที่ 4 ปี การศึกษา 2559-2563
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์ กำรมหำชน)

