ก

คํานํา
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการ
ประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวัน ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใช เป นเปาหมายในการ
จัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มี
จํานวน ๗ มาตรฐาน ๕๒ ตัวบงชี้ และสวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ มีจํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้
รวม ๒ สวน จํานวน ๘ มาตรฐาน ๖๒ ตัวบงชี้ จึงไดจัดทําเอกสารเกณฑการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดานซาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕
เปนตนไป ซึ่งกอใหเกิดคุณภาพในสถานศึกษาและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดผลดีกับผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และขอมูลตางๆ ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ ใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกสถานศึกษาในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งผูสนใจทั่วไป
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๕ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ ๖ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา
สวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๘ ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คณะผูจัดทํา

ก
ข
๑
๒๔
๓๗
๗๓
๗๕
๘๔
๙๔
๑๐๑
ค

๑

เกณฑการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สวนทื่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๗ มาตรฐาน ๕๒ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑
ดานผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้

พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ และคุณลั กษณะอันพึง ประสงค สามารถเป นผูประกอบการหรือทํา งานในสถาน
ประกอบการจนเปนที่ยอมรับ หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันจําแนกตามชั้นป
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคํานวณรอยละใหคิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ หรือสิ้นภาค
เรียนฤดูรอน (ถามี)

การคํานวณ
รอยละ

=

จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จํานวนผูที่เรียน
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

-

× ๑๐๐

จํานวนผูเรียน
ที่ออกกลางคัน

ประเด็นการพิจารณา
ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เฉลี่ ย สะสม ๒.๐๐ ขึ้ น ไปเที ย บกั บ ผู เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

๒

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นปจําแนกตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูเรียนทั้งหมด
๑.๒ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน
๑.๔ ขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม ๒.๐๐ ขึ้ น ไปเที ย บกั บ ผู เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามชั้นป
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๓

ตัวบงชี้ที่ ๑.๒
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูเรียนทั้ง ๓ ดาน คือ ดานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
จากสถานประกอบการ หนวยงานควรไมนอยกวา ๕ แหง และบุคคลในชุมชนควรไมนอยกวา ๕ คน มี
การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชเครื่องแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
๑-๕ เพื่อเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูเรียนทั้ง ๓ ดาน มีการเก็บ
ขอมูลจากกลุม ตัวอยาง และนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง
คุณภาพของผูเรียนใน ๓ ดาน คือ
๑. ดานคุณลักษณะที่ พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา
๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับ ผูอื่น การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางทักษะในสาขาวิชาชีพสู
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ
สถานประกอบการ หน วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหนว ยงานทั้งของภาครัฐ และ
เอกชนที่รับผูเรียนเขาฝกงาน
ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับผูเรียน

ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกําหนดกลุมตัวอยางสรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง

๔

หลักฐานที่ใชในการพิจาณา

๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตัวอยาง การสร างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การ
นําขอมูลมาวิเคราะห
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รั บผูเ รียนเขาฝกงานที่ มีต อ
คุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูเรียน
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับผูเรียนที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓
ดานของผูเรียน
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หนวยงานและบุคคลในชุมชนที่มี
ตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูเรียน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๕

ตัวบงชี้ที่ ๑.๓
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดั บ ปวช. และระดั บ ปวส. ที่ ผานเกณฑการประเมิ นมาตรฐานวิช าชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งานและภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับ ปวช.
ประเมินทฤษฎี ๒๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ
ประเมินปฏิบัติ ๘๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ
รวม ๑๐๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๖๕
ระดับ ปวส.
ประเมินทฤษฎี ๔๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ
ประเมินปฏิบัติ ๖๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ
รวม ๑๐๐% ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๗๐

๖๐ ของคะแนนเต็ม
๖๕ ของคะแนนเต็ม
๖๕ ของคะแนนเต็ม
๗๐ ของคะแนนเต็ม

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

× ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลั กฐานการกํ า หนดเครื่องมื อประเมิ น การสร างเครื่ องมื อประเมิ น และเกณฑ การประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพแตละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
๒. เครื่ อ งมื อ ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในระดั บ ปวช. และระดั บ ปวส. แต ล ะประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางาน

๖

๓. หลั กฐานด านผู เ รีย นในระดับ ชั้ น ปวช. ๓ และระดั บ ชั้น ปวส. ๒ จํ าแนกตามประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๓.๑ ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
๓.๒ ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๔. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๗

ตัวบงชี้ที่ ๑.๔
ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บชาติ ด า นอาชี วศึ ก ษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช.๓ ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชี วศึ กษา (V-NET) จากสถาบัน ทดสอบทางการศึ กษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ตั้ งแต คา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบเทารอยละกับจํานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ จําแนกตามระดับชั้น
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

การคํานวณ

รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ

× ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานดานผูเรียนระดับชั้น ปวช.๓. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (องคการมหาชน)
๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NRT) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๒. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบในระดับ ปวช. จําแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

๘

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๖๕ ขึ้นไป
รอยละ ๕๕ – ๖๔.๙๙
รอยละ ๔๕ – ๕๔.๙๙
รอยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๓๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๙

ตัวบงชี้ที่ ๑.๕
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช.๓ ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ
จําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

การคํานวณ

รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ

x ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนขาทดสอบ โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
๑. หลักฐานดานผูเรียนในระดับชั้น ปวช.๓ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
๒. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผูเ รียนที่ลงทะเบียนเขา
ทดสอบ ระดับ ปวช. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

๑๐

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๖๕ ขึ้นไป
รอยละ ๕๕ – ๖๔.๙๙
รอยละ ๔๕ – ๕๔.๙๙
รอยละ ๓๕ – ๔๔.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๓๕

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๑

ตัวบงชี้ที่ ๑.๖
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง เทียบกับรอย
ละจํ า นวนผู เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเข า รั บ การทดสอบมาตรฐานอาชี พ จํ า แนกตามระดั บ ชั้ น ประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐานอาชี พของผู เ รี ย นให เ ป น ไปตามที่ ส ถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พหรื อ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง กําหนดไว

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเขาทดสอบ

x ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนวยงานที่
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบ
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลั กฐานด านผู เ รี ย นในระดั บ ปวช. และระดั บ ปวส. ในแต ล ะชั้ น ป จํ าแนกประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
๑.๒ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
๒. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเขารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา

๑๒

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๓

ตัวบงชี้ที่ ๑.๗
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

คําอธิบาย
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
รอยละกับจํานวนผูเรียนแรกขาวของรุนนั้นจําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขาของรุน
จํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น

x ๑๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานดานผูเรียนแรกเขาและผูสําเร็จการศึกษาของรุนนั้ นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูเรียนแรกเขา ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานขอมูลนักเรียนนักศึกษา
(๑) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณตอหัว
(๒) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคล ณ เดือนมิถุนายน
๑.๒ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
๑.๓ ขอมูลของผูส ําเร็จการศึกษาจากผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น
๑.๔ ขอมูลของผูไมสําเร็จการศึกษาพรอมผูเรียนแรกเขา
๒. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผูเรียนแรกเขาของรุนนั้นในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๔

ตัวบงชี้ที่ ๑.๘
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป

คําอธิบาย

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน ๑ ป เทียบรอยละกับจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

x ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผู สําเร็ จการศึกษาที่ไดงานทํา หรื อประกอบอาชีพอิ สระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป
เทียบกับผูสําเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปการศึกษาที่ผานมา
๒. ขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ไดงานทํา
ภายใน ๑ ป ในสถานประกอบการหนวยงานตางๆ พรอมดวยขอมูลสถานประกอบการ หนวยงาน
๓. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป พรอมทั้งขอมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
๔. ขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาตอ
ภายใน ๑ ป พรอมทั้งขอมูลของสถานศึกษาที่เขาศึกษาตอ
๕. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป
เที ย บกั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจํ า แนกตามระดั บ ประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

๑๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๖

ตัวบงชี้ที่ ๑.๙
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึ งพอใจที่มีคชตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน ๓ ดาน คื อ
ดานคุ ณลั กษณะที่พึงประสงค ด านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่ว ไป และด านสมรรถนะวิ ชาชีพ โดย
กําหนดกลุมตัวอยางจากกลุมสถานประกอบการ หนวยงานหรือ กลุมสถานศึกษา หรือกลุมผูรับบริการรวม
ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของจํานวนสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา ผูรับบริการ มีการสราง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชมาตราส วนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูลที่
เหมาะสมกับกลุมตัวอยางและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ดาน มีการเกบขอมูลจากกลุม
ตัวอยางและนําขอมูลมาวิเคราะหผลอยางถูกตอง
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาใน ๓ ดาน คือ
๑. ดานคุณลักษณะที่ พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา
๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรูและการปฏิ บั ติ งาน การทํ างานร วมกั บ ผู อื่น การใช กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ
สถานประกอบการ หน ว ยงาน หมายถึ ง สถานประกอบการและหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอ
ผูรับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หนวยงานที่ไดรับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเก็บขอมูล เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
(๒) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
(๓) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม
(๔) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
เมื่อเทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม

๑๗

(๕) สถานศึกษามีผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากภาพรวม

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกํ าหนดกลุ มตัว อยาง การสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การนําขอมูล
มาวิเคราะห
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานที่
มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากสถานศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอที่
มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากสถานประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีตอคุณภาพทั้ง ๓ ดานของผูสําเร็จการศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๘

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๐
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานความรูทางดานประชาคมอาเซียน

คําอธิบาย

จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานความรูทางดาน
ประชาคมอาเซียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอย
ละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ระดับ ปวช.
ประเมินทฤษฎีและประเมินปฏิบัติ ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม
ระดับ ปวส.
ประเมินทฤษฎีและประเมินปฏิบัติ ตองไดไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานความรูทางดานอาเซียน
× ๑๐๐
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา
ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น มาตรฐานความรู ท างด านอาเซี ย นเที ย บกั บ ผู เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลั กฐานการกํ าหนดเครื่องมื อประเมิ น การสร างเครื่ องมื อประเมิ น และเกณฑ การประเมิ น
มาตรฐานความรูทางดานอาเซียนแตละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
๒. เครื่องมือประเมินมาตรฐานความรูทางดานอาเซีย นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แตล ะ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
๓. หลั กฐานด านผู เ รีย นในระดับ ชั้ น ปวช. ๓ และระดั บ ชั้น ปวส. ๒ จํ าแนกตามประเภทวิ ช า
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๓.๑ ขอมูลผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
๓.๒ ขอมูลผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานความรูทางดานอาเซียน

๑๙

๔. รอยละของผูเรียนที่ผ านเกณฑการประเมินมาตรฐานความรูทางดานอาเซียนเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๒๐

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๑
รอยละของผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป เที ยบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันจําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมและการคํ า นวณร อ ยละให คิ ด เมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นที่ ๒ หรื อ
สิ้นภาคเรียนฤดูรอน (ถามี)

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศสาตร คณิตศาสตร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จํานวนผูที่เรียน
ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา

-

× ๑๐๐

จํานวนผูเ รียน
ที่ออกกลางคัน

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา ทั้งนี้ยกเวนผูเรียน
ที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นปจําแนกตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูเรียนทั้งหมด
๑.๒ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา
๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน
๑.๔ ข อ มู ล ผู เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป

๒๑

๒. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา ทั้งนี้ยกเวน
ผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๒๒

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๒
รอยละของผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

คําอธิบาย
จํานวนผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ เฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออก
กลางคันจําแนกตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมและการคํ า นวณร อ ยละให คิ ด เมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นที่ ๒ หรื อ
สิ้นภาคเรียนฤดูรอน (ถามี)

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
จํานวนผูที่เรียน
ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา

-

จํานวนผูเรียน
ที่ออกกลางคัน

× ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแตละชั้นปจําแนกตาม

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูเรียนทั้งหมด
๑.๒ ขอมูลผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา
๑.๓ ขอมูลผูเรียนที่ออกกลางคัน
๑.๔ ขอมูลผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา ทั้งนี้ยกเวนผูเรียนที่ออกกลางคันในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จําแนก
ตามชั้นป ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

๒๓

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๒๔

มาตรฐานที่ ๒
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน ๗ ตัวบงชี้

พัฒ นาหลั ก สู ตรและจั ด การเรี ย นการสอนใหส อดคล อ งกั บความต อ งการของสถาน
ประกอบการหรื อ ประชาคมอาเซี ย น โดยเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ด ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย มุ งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม คานิย ม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑
ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน

คําอธิบาย

สถานศึกษาดําเนินการใหครูใชและพัฒนาหลักสูต รฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ ยวของให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(๕) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ (๑) – (๔) ไมเกิน ๓ ป
ไปใช อยางนอยรอยละ ๕๐ ของจํานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
๒. รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๓. หลักฐานความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
๔. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๖. หลักฐานที่สาขางานไดนําเสนอหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน ๓ ป ไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน
๗. รอยละของสาขางานที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน ๓ ป ไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา

๒๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)
และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๒๖

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒
ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให ค รู จั ด ทํ า แผนการเรี ย นการเรี ย นรู ร ายวิ ช าด ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การให ค รู จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ร ายวิ ช าด ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(๔) สถานศึกษามีครูที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีครู ที่ดําเนินการตาม (๑) รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
๓. แผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลั กษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู
แตละคนทุกรายวิชาที่สอน
๔. รอยละของครูที่จัดทําแผนการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา

๒๗

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๒๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหมีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลังการสอน ใหครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีที่หลากหลาย
และผลนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียน
การสอน
งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้
๑. มีเปาประสงค
๒. มีการระบุปญหา
๓. มีวิธีการดําเนินการ
๔. มีการเก็บและบันทึกขอมูล
๕. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย ที่ มุง เน น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย มและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูแตละคนทําบันทึกหลังการ
สอนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
(๔) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
ผลการนิเทศจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา ๑
รายวิชาที่สอน
(๕) สถานศึกษาดําเนินการใหครูแตละคนนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
๓. หลักฐานของรายวิชาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๙

๔. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึกหลังการสอน
๖. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิ ธีการสอนที่หลากหลาย และผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
๗. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๓๐

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔
ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียน
ทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีวิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลและนําผลจาการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลให
ผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวิชาที่สอน
(๔) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
(๕) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลครูทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายวิชาที่สอนหรือตารางสอน
๓. หลักฐานการกําหนดและแจ งหลักเกณฑและวิ ธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๕. หลักฐานการใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุก คนในทุกรายวิชาที่
สอน
๖. หลักฐานการใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๗. หลั กฐานการนํ าผลจากการวั ด และประเมิ น ผลไปใช ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู เ รี ย น ที่ มุงเน น
สมรรถนะอาชี พ และบูร ณาการคุ ณธรรม จริ ยธรรม และคุ ณลั กษณะอั น พึ งประสงค และปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

๓๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๓๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕
ระดับคุณภาพในการฝกงาน

คําอธิบาย
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน มีการนิเทศการฝกงาน
ของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ
หนวยงาน มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน
(๒) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
(๓) สถานศึกษามีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
(๔) สถานศึกษามีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
(๕) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลสถานประกอบการ หนวยงานที่ผานการคัดเลือกและทําความรวมมือ ในการสงผูเรียนเขา
ฝกงานตามหลักสูตร
๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน
๓. หลักฐานการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน
๔. หลักฐานการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน
๕. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา
๖. หลักฐานการสัมมนาการฝ กงานของผูเรียนร วมกับสถานประกอบการ หน วยงานเพื่ อนําผลไป
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๓๓

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖

ผลการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน

คําอธิบาย

ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณดานการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพของแตละสาขางานที่สถานศึกษา
เปดสอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการที่จัดใหผูเรียนไดเปนผูลงมือปฏิบัติงาน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะ
ฝมือของผูเรียนในแตละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพผานกระบวนการเรียนรูในสถานการณจริง

นิยาม

ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ความครอบคลุมในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก
ชุมชนองคกรภาครัฐ เอกชน หนวยงานดานตางๆ สถาบันการศึกษาของแตละสาขาที่เปดสอน โดยใหผูเรียนมี
สวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพดังกลาว

ประเด็นการพิจารณา

๑) แตละสาขางานมีจํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ
๖๐ ของผูเรียนทั้งหมด
๒) แตละสาขางานมีจํา นวนชั่วโมงเฉลี่ยของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๑๖ ชั่วโมงตอป
๓) แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอชุมชนไมนอยกวา ๒ โครงการตอป
๔) แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอหนวยงานหรือองคกรอื่นไมนอยกวา ๒ แหงตอป
๕) แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอสถานศึกษาอื่นไมนอยกวา ๒ แหงตอป

องคประกอบการพิจารณา

๑) การนับจํานวนผูเรียนไมสามารถนับซ้ําได เนื่องจากวัตถุประสงคของตัวบงชี้นี้มุงใหผูเรียนทุกคน
ไดรับโอกาสในการฝกทักษะผานกระบวนการการใหบริการวิชาการอยางทั่วถึงและเทาเทียม การที่สถานศึกษา
จะจัดใหผูเรียนเฉพาะบางกลุมไดบริการวิชาการ โดยอางวาผูเรียนบางกลุม บางคน อาจสรางความเสียหาย
ใหแกผูรับบริการยอมเปนหนาที่ของสถานศึกษาในการสงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียนรายบุคคลอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพ
๒) ถาในกรณีที่ ๑ โครงการมีกลุมเปาหมายหลายกลุม ใหนับจํานวนโครงการตามจํานวนกลุมไดใน
กรณีที่มีการดําเนินโครงการคนละวันกัน และมีการปรับเนื้อหาสาระของโครงการใหเขากับบรบทของแตละ
กลุมเปาหมายเทานั้น

วิธีการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด

x ๑๐๐

๓๔

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) จํานวนและรายชื่อสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาเปดสอน
๒) จํานวนและรายชื่อสาขางานที่ดําเนินการไดตามเกณฑ
๓) รายชื่อและขอมูลจํานวนเวลาของผูเรียนรายบุคคลที่ไดเขารวมการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
๔) รายชื่อชุมชน หนวยงาน และสถานศึกษาที่ไดรับบริการวิชาการ/ วิชาชีพ พรอมรายงานผลการ
ประเมินโครงการ
๕) เอกสารขอมูลหลักฐานของชุมชน หนวยงาน หรือสถานศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ

แหลงขอมูล

ฐานขอมูลดานการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพของสถานศึกษา

๓๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗

ผูเ รียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง

คําอธิบาย

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูและการฝกทักษะของผูเรียน โดยความรวมมือ
ของสถานประกอบการ หนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เนนการฝกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุกดานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จากการประสานความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจนหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

นิยาม

การเรียนรูจากประสบการณจริง หมายถึง การที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงผานระบบ
ความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมนับรวมการฝกงานตาม
หลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
๑) แตละสาขางานมีจํานวนผูเรียนที่ไดเรียนโดยระบบความรวมมือในสถานประกอบการ หรือ
หนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผูเรียนทั้งหมด
๒) แต ล ะสาขางานมี จํ านวนชั่ ว โมงเฉลี่ ย ของผู เ รี ย นที่ ไ ด เ รี ย นโดยระบบความร ว มมื อ ในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมงตอป สําหรับระดับ ปวช. และไม
นอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป สําหรับระดับ ปวส.
๓) แตละสาขางานดําเนินการใหผูเรียนที่เรียนโดยระบบความรวมมือทุกคน และไดรับการนิเทศจาก
ครูฝกในสถานประกอบการ แตกรณีที่ไมมีสัญญาความรวมมืออยางเปนทางการสามารถใชหนังสือขอความ
รวมมือและหนังสือตอบรับความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ หนวยงาน หรือภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของแทนได
องคประกอบการพิจารณา
หากเปนการศึกษาดูงานจะนับใหไดในกรณีที่เปนการศึกษาดูงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของผูเรียน
โดยตองมีรายงานสรุปผลการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลดวย และตองมีหนังสือขอความรวมมือหรือ
หนังสือตอบรับความรวมมือดวย

วิธีการคํานวณ

จํานวนสาขางานที่ดําเนินการตามประเด็นพิจารณา
ไดครบทุกรายการ
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด*

x ๑๐๐

* ในกรณีที่สาขาวิชาใดๆ ไมมีสาขางานยอย การนับจํานวนสาขางานใหนับสาขาวิชานั้นๆ เทียบหนวยเปนสาขางานแทน

๓๖

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) จํานวนสาขางานที่เปดสอน
๒) รายงานผลการฝกประสบการณ พรอมทั้งผลการประเมินการฝกประสบการณที่ประเมินโดยครู
นิเทศจากสถานประกอบการ จําแนกตามสาขางานที่เปดสอนรายป
๓) สัญญาความรวมมืออยางเปนทางการระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ หนวยงานหรือ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

๓๗

มาตรฐานที่ ๓
ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๙ ตัวบงชี้

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหาร
ความเสี่ยง มีระบบดุลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่ มี
การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหาร
การเงินและเงินงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

คําอธิบาย

คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา และอํานาจหนาที่ใหถือปฏิบัติดังนี้ คือ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมกรรมการอาชีวศึกษา ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ การสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตํา แหนงของ
คณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
สภานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใหเปนไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ใหเปนไปตามกฎหมายที่กี่ยวของ
การประเมิ น ความพึ งพอใจของคณะกรรมการสถานศึ กษาหรื อวิ ทยาลั ย ในการปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ
สถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มิไดปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิไดเปน
กรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเปนผูเสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให
ความเห็ น ชอบ ให ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย ในการ
ปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ซึ่งบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่ประเมิน ๒ ดานดังกลาว อาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันก็ได
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา มีวัตถุประสงคใหสถานศึกษารับทราบขอมูลและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานตอไป ใหใช
แบบประเมินมาตราสวน (Rating scale) ๑-๕
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวัตถุประสงค
เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยรับทราบขอมูลและนําผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ

๓๘

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย อยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๕.๐๐
(๕) สถานศึกษาดําเนินการใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑.หลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
รวมกับสถานศึกษา โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. หลักฐานการประเมิ นคุณภาพการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๓๙

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

คําอธิบาย

สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวขอ งทั้งภารัฐและภาคเอกชน
และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีสวน
ร ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยในสถานศึ ก ษา มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผน มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พรอมทั้งจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
(๒) สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(๔) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู และ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๒. หลั ก ฐานการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป โ ดยการมี ส ว นร ว มของครู และบุ ค ลากรทุ กฝ า ยใน
สถานศึกษา
๓. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

๔๐

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)
และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๔๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๓

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ

คําอธิบาย

สถานศึ กษามี การพั ฒ นาสถานศึ กษาตามวั ต ถุ ป ระสงค ของการจั ด ตั้ งสถานศึ ก ษา ตามอั ต ลั กษณ
วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ดีรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของฃ
อัตลักษณ หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการ
๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๕. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)
และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๔๒

ตัวบงชี้ที่ ๓.๔

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

คําอธิบาย

ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
(๒) สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
(๓) สถานศึกษามีการจัดประชุมผูปกครอง ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา อยางนอย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
(๔) สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
(๕) สถานศึ กษามี ก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงาน และภาวะผู นํ าของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
๒. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
๓. รายงานการประชุมผูปกครอง ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา
๔. หลักฐานการประชุมผูปกครอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาสถานศึกษา
๕. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๔๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๕

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

คําอธิบาย

สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกันภารสูญหายของ
ขอมู ล โดยมี ขอมู ลพื้ น ฐานอยางนอย ๙ ประเภท ไดแก ข อมูล ทั่ ว ไปของสถานศึ กษา ข อมูล นั กเรี ย น
นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวั ด โดยขอมูลจะตองครบถวน
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ และเปนปจจุบัน มีการดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และ
ผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีการประเมินความพึง
พอใจในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข อมู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษา โดยครู แ ละบุ คลากรทุ ก ฝ า ยใน
สถานศึกษาและผูเรียนโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึ ก ษามี ขอ มู ล พื้ น ฐาน ๙ ประเภทและอาจมี ข อมู ล อื่ น ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาที่
ครบถวนและเชื่อมโยงเปนระบบ และมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อการปองกันการสูญหายของขอมูล
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานขอมูลสารเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
(๓) สถานศึกษาดําเนิ นการให ครู บุคลากรฝายในสถานศึกษา และผู เรี ยนสามารถเข าถึ งและใช
ประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ
(๔) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
(๕) สถานศึ ก ษาประเมิ น ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ระบบฐานขอมู ลสารสนเทศ อยางน อย ๙ ประเภทและมีระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่ อ
ปองกันการสูญหาย
๒. หลักฐานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
๓. หลั กฐานที่ ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยในสถานศึ กษาและผู เ รี ย นใช ป ระโยชน จ ากฐานฐานข อ มู ล
สารสนเทศของสถานศึกษา
๔. หลั ก ฐานการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษา โดนครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน

๔๔

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๔๕

ตัวบงชี้ที่ ๓.๖

ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

คําอธิบาย

สถานศึ กษามีการวิ เคราะหและจัดทํ าแผนโครงการบริห ารความเสี่ ยงที่สํ าคัญอย างน อย ๕ ดาน
ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม
โดยการมี สว นร วมของครู และบุคลากรทุ กฝ ายในสถานศึ กษา ผูเ รี ยนและผู ป กครองมี การดําเนิ น งานตาม
แผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีผลทําใหความเสี่ยงในดานตางๆลดลง

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย ๕
ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด ดานสังคม ดานการพนันและการมั่ว
สุม โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
(๒) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๓) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(๔) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
(๕) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอยางนอย ๓ ดาน
(๖) ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความ
เสี่ยงดานความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมี
มาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง และมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยาง
ตอเนื่อง
(๗) ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความ
เสี่ยงความเสี่ยงดานทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและ
บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีการ
แกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
(๘) ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความ
เสี่ยงความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและ
บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีการ
แกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
(๙) ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหา และระบุความ
เสี่ยงความเสี่ยงดานสังคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและ
บุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีการ
แกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
(๑๐) ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุความ
เสี่ยงความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมี
มาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง

๔๖

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานการวิเคราะหและจัดทําแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางนอย ๕ ดาน
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครอง
๒. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
๓. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงบริหารความเสี่ยง
๕. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพิ่มหรือลด) ในแตละดาน

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)
และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๔๗

ใชกับประเด็นการพิจารณา (๖) – (๑๐)
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง และมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสีย่ งความเสีย่ งดานทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดจากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมี
การปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมี
การแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให
ลดลงอยางตอเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่
เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมี
การปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมี
การแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให
ลดลงอยางตอเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการ
คนหา และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานสังคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิด
จากการสรางสรรครวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการ
ปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีการ
แกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลง
อยางตอเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการ
คนหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม มีการยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง

๒

๓

๔

๕

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๔๘

องคประกอบการพิจารณา (๖) – (๑๐)
ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง พิจารณาจากความถี่และระดับความ
รุนแรงที่ลดลง ถามีกระบวนการบรหิารความเสี่ยงที่ดีอยูแลวลวแตเกิดเหตสุดวิสัย ทําใหเกิดความรุนแรงตอง
มีการนําเหตสุด วิสัยมาวิเ คราะหเพื่ อปรับ แผนและมี การดํ าเนิ นการดวยความเขมแข็ง ในกรณีที่ไม เคยมี
เหตุการณเกิดขึ้นเลย (ไมลดลง) ก็พิจารณาใหคะแนนได
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑) รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงและการกําหนดประเด็นความเสี่ยง
๒) แผนการบริหารความเสี่ยงของแตละสวนงานภายในสถานศึกษา
๓) หลักฐานการไดรับการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา
๔) รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา
๕) บันทึกของสาขางาน หรือสาขาวิชา หรือแผนกวิชา หรือประเภทวิชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
และรายงานที่เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
๖) จํานวนครั้งของเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ถูกบันทึกไวที่ฝายปกครองของสถานศึกษา หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ

๔๙

ตัวบงชี้ที่ ๓.๗

ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน

คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาจั ด ระบบดู แ ลผู เ รี ย นโดยมี การปฐมนิ เ ทศผู เ รี ย น มี ก ารแต งตั้ งครู ที่ ป รึ กษา มี ร ะบบ
เครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน สงเสริมสนั บสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียนกลุม
เสี่ยงและผูเรียนปญญาเลิศ

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเรียน
(๒) สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
(๓) สถานศึกษามีระบบเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันดูและผูเรียน
(๔) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียนอยางนอยรอยละ ๑๐
ของจํานวนผูเรียนที่รองขอ
(๕) สถานศึกษามีระบบดูและผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผูเรียน
๒. คําสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การใหคําปรึกษาแกผูเรียน
๓. หลักฐานการดําเนินงานของระบบเครือขายผูปกครอง เพื่อรวมกันดูแลผูเรียน
๔. แผนงาน โครงการและผลการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน
๕. หลักฐานการดําเนินงานของระบบดูแลผูเรียนผูกลุมเสี่ยง และสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๕๐

ตัวบงชี้ที่ ๓.๘

ระดั บคุ ณภาพในการพัฒนาและดูแ ลสภาพแวดลอม และภู มิทัศ นของสถานศึกษาและการใช
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ

คําอธิบาย

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน อาคารปฏิบัติการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
จัดการ โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึ ก ษามี แ ผนงาน โครงการในการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล อ มและภู มิ ทั ศ น ข อง
สถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
(๒) สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
(๓) สถานศึกษามีการประมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการ
ใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝาย
ในสถานศึกษา และผูเรียน
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใช
อาคารสถานที่ ห องเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝ กงาน ศู น ย วิ ทยบริ ก ารโดยครู แ ละบุ คลากรทุ กฝ า ยใน
สถานศึกษาและผูเรียน
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

๕๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๕๒

ตัวบงชี้ที่ ๓.๙

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร สอดคลองกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ
ผูเรียน โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
(๒) สถานศึกษามีการดําเนินตามแผนงาน โครงการ
(๓) สถานศึ กษามี การประเมิ น ความพึ งพอใจต อการจั ด หา การใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณฑ และ
คอมพิวเตอร โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐
(๕) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. แผนงาน โครงการการจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
๒. รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการจั ด หาการใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณฑ และ
คอมพิวเตอร
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดหาการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
๔. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๕๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คําอธิบาย

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค สงเสริมใหมีโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
*คุ ณ ภาพชี วิ ต หมายถึ ง การดํ ารงชี วิ ต อยู ด ว ยการมี สุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ และมี ค วามมั่ น คงซึ่ ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ดาน ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตและวิญญาณ

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรมดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับทุนการศึกษา ทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๕
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ ๕
(๔) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ ๗๕
(๕) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา
รอยละ ๕

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ไดรับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ข อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษา ทุ น วิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค จ าก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น องคกรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
๕. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
๖. ข อมู ลครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ ได รั บ การประกาศเกี ย รติคุณยกย อง ด านวิ ชาการหรื อ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหนวยงานหรือองคกรภายนอก

๕๔

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

*จากคู มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ด า นการอาชี ว ศึ ก ษา ฉบั บ
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

๕๕

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การสงเสริ ม
สนั บ สนุ น ให ครู แ ละผู เ รี ย นจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดงโครงการนวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบป ทั้งนี้ไมรวมคาที่ดิน สิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ คาเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ สําหรับการจัดการเรียนการสอนไมนอยกว า
รอยละ ๑๐ ของงบดําเนินการ
(๒) สถานศึกษามีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของคาวัสดุฝก
(๓) สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
(๔) สถานศึ กษามี รายจ ายในการส งเสริ ม สนับสนุ นใหครูและผูเรีย นจัดทํ าและดําเนิ น การจัดการ
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไมนอยกวารอยละ ๕
ของงบดําเนินการ
(๕) สถานศึกษามีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึก และ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการทั้งหมด

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานแสดงการดําเนินการของสถานศึกษา
๒. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. หลักฐานรายไดหรือมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน
๔. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
๕. หลั กฐานรายจายในการสงเสริ ม สนั บสนุน ใหครูและผู เรี ย นจั ดทํ าและดํ าเนิ นการจั ดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
๖. หลักฐานรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก

๕๖

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๕๗

ตัวบงชื้ที่ ๓.๑๒

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขายทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศ

คําอธิบาย

สถานศึ กษามี การระดมทรัพยากรในการจัด การอาชีว ศึ กษากั บเครือข าย ทั้งในประเทศและหรื อ
ตางประเทศ ในดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้ง
ในประเทศและหรือตางประเทศ
(๒) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ
และหรือตางประเทศ รวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
(๓) สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา หรือตางประเทศ
(๔) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา ๕ รายการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและหรือตางประเทศเพื่อการปรับปรุง

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขสยทั้งในและหรือ
ตางประเทศ
๒. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
๔. ขอมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่สถานศึก ษาาไดรับ
การสงเสริม สันบสนุน การจัดการอาชีวศึกษา
๖. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากร ในการจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษากับเครือขาย ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศเพื่อการปรับปรุง

๕๘

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๕๙

ตัวบงชี่ที่ ๓.๑๓

ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

คําอธิบาย

คณะกรรมการสถานศึกษา ถือเปนคณะบุคคลของสถานศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายแผนพัฒนา ตลอดจนกรอบทิศทางการดําเนินงานตามบทบัญญัติกฏหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการ
กํากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษา ใหมีการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
สถานศึกษาจะดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

นิยาม

คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการสรรหาและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา และกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ รวมทั้งองคคณะบุคคลที่สถานศึกษาแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นๆ
ในกรณีที่สถานศึกษามีเหตุจําเปนใดๆ ที่ยังไมสามารถสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึก ษาไดตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานศึกษานั้นๆ กําหนดไว

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

องคประกอบและการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกํา หนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง
และนโยบาย และมีการกํา กับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนด (ดูรายละเอียดหนาถัดไป)
คณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และมีผลการกํากับติดตามการ
ประเมินผูบริหารสถานศึกษา และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา
อยางนอย ๒ ครั้ง ในรอบวาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับ
ดูแลใหสถานศึกษาดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น โดยมี
ผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบ
และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

๒
๓
๔

๕

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๖๐

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด มีดังนี้
๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ
๒) ออกขอบังคับระเบียบ และประกาศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานศึกษา
๓) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
๔) พิ จารณาและให ความเห็น ชอบในการเข าร วมดําเนิน การจัด ตั้งศูนย วิจั ยห องทดลอง หรื อ
หองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
๕) กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๖) แตงตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด หรือเพื่ อมอบหมายให ป ฏิ บัติ การอย างหนึ่ งอยางใดอั น อยูในอํ านาจและหนาที่ ของ
สถานศึกษา
๗) กําหนดนโยบาย ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของสถานศึกษา

องคประกอบการพิจารณา

๑) คําวา “อยางตอเนื่อง” พิจารณาจากการดําเนินการของสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒) กรณีที่มีส ถานศึ กษาบางแหงกําหนดบทบาทหน าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น เองให
พิจารณาเทียบเคียงความครอบคลุม ไมควรกําหนดนอยเกินไป แตหากมีกระบวนการในการกําหนดที่เปน
ทางการ เชื่อถือได (เชน มีผูทรงคุณวุฒิ/องคกรภายนอกรวมกําหนด) และดําเนินการไดครบถวนก็สามารถ
พิจารณานับใหได แตตองมีขอเสนอแนะของผูประเมินภายนอกในการใหสถานศึกษาปรับปรุงใหเหมาะสมในป
ตอไป
๓) การกํากับดูแลสถานศึกษาพิจารณาจากรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นถึงการกํากับติดตามของ
คณะกรรมการตามวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และนโยบายที่กําหนดไว อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานการประชุมทีเ่ กี่ยวของ
๒) ประกาศ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

๖๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๔

ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา

คําอธิบาย

ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบายแผนงาน และกลยุทธในการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบตรวจสอบ
การทํางานตามภารกิจของสถานศึกษา ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง
เพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีขึ้น

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผูบริหารสถานศึกษามีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายและกลยุทธ ใน
การสรางความรวมมือกับองคกรทองถิ่นตางๆ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน
(โดยผูต รวจสอบภายนอก) เพื่อนําผลการประเมินมากําหนดเปาหมายกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิดประโยชนตอ
สถานศึกษาและชุมชน
ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาโดยมีการรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง เชน การจัดประชุม
บุคลากรทั้งองคกรอยางนอย ๒ ครั้งตอป เปนตน
ผูบริหารสถานศึกษามีการควบคุม อัตราสวนครู : ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหนวยงานตนสังกัดครบทุกสาขางาน (ผูบริหารอาจแกปญหาดวย
การหาผูส อนเพิ่ม เชน จางครูอัตราจาง หรือหาผูม ีความรูในชุมชนนั้นๆ มาชวย
สอน เปนระยะเวลา ๙ เดือนขึ้นไป เปนตน)
ผูบริหารสถานศึกษามีการกํากับดูแลอัตราสวนผูส ําเร็จการศึกษา (Success
rate) รวมทั้งเกณฑมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานบุคลากร พื้นที่เครื่องมือ
อุปกรณและทรัพยากรอื่นใหเกิดความคุม คาในการจัด การศึกษาอยางตอเนือ่ ง
ผูบริหารสถานศึกษามีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชในการบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และ
เปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง

๒
๓

๔
๕

องคประกอบการพิจารณา

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๑) คําวา “อยางตอเนื่อง” พิจารณาจากการดําเนินการของสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒) การรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่องตองอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และถามีภาคฤดูรอนก็ตอง
นํามาพิจารณาดวย

๖๒

๓) การรั บฟ งความคิ ด เห็ น ทําได โ ดยการเชิญบุ คคลภายนอกที่ เ กี่ย วของหรื อผูมีส วนไดส ว นเสี ย
(Stakeholder) เขามารับฟงการชี้แจง แลวเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น /ขอเสนอแนะ หรือ การจัด
ประชุมบุคลากรทั้งองคกรอยางนอย ๒ ครั้งตอป เปนตน
๔) มาตรฐานอัตราสวนของครูตอผูเรียน พิจารณาจากมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สอศ.
โดยใชเกณฑ +/- ๒๐% จากอัตราสวน ดังนี้
(๑) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีไมเกิน ๑ : ๓๐
(๒) วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ไมเกิน ๑ : ๓๐
(๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ไมเกิน ๑ : ๓๕
(๔) วิทยาลัยสารพัดชาง
- หลักสูตรระยะสั้นดานอุตสาหกรรม ๑ : ๒๐
- หลักสูตรระยะสั้นดานพาณิชยกรรม ๑ : ๓๐
- หลักสูตรระยะสั้นดานคหกรรม ๑ : ๒๕
- ถาหลักสูตร ปวช., ปวส. เทียบตามวิทยาลัยทั่วไป
กรณีสถานศึกษาเอกชน โดยปกติเกณฑของ สช. จะสูงกวา (เชน ภาคทฤษฎี ๑ : ๓๐ ภาคปฏิบัติ ๑ :
๑๕) แตจะเกิดความยากลําบากในการประเมินใหใชหลักการของ สอศ. ตามขอ ๔) เทียบเคียงแทนได (รวมทั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลดวย)
หมายเหตุ : (๑) คิดจําแนกเปนสาขางาน
(๒) แมวาครูบางคนจะสอนหลายสาขางานใหนับซ้ําภายในสาขาวิชาเดียวกันได แต
ไมใชการคิดสัดสวนแบบภาพรวมทั้งสถานศึกษา ซึ่งไมตรงวัตถุประสงค
๕) ผูมีความรูในชุมชน หมายถึง ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้นๆ ที่อาศัยอยูหรือไมได
อาศัยอยูในชุมชนนั้นก็ได โดยพิจารณาใหเฉพาะผูที่สถานศึกษาจางหรือเชิญมาสอนตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไป ในแต
ละปการศึกษาเทานั้น (ไมครบ ๙ เดือนในปการศึกษาใดๆ ไมนํามาพิจารณา)
๖) ความคุมคา พิจารณาจากงบประมาณในการลงทุนประกอบกับความจําเปน เชน จํานวนรอบของ
การใชงาน/ความถี่ ผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ รวมทั้งงบประมาณ/ทรัพยากรที่ใชดํา
เนินการเทียบกับจํานวนกลุมเปาหมายผูใชประโยชน (Cost per head)
๗) สถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง พิจารณาจากการไดรับรางวัลหรือไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง
ชมเชยดานความพอเพียงจากองคกร/หนวยงานภายนอก หรือการไดรับการรองขอจากสถานศึกษาอื่น หรือ
องคกร/หนวยงานภายนอกใหสนับสนุนชวยเหลือดานความพอเพียง หรือการที่มีสถานศึกษาอื่น หรือองคกร/
หนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงานดานความพอเพียง แตตองอยางนอยปการศึกษาละ ๒ แหง หรือมีการ
จัดการสอน/จัดกิจกรรมดานความพอเพียงและมีบุคคลภายนอกมาเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) รายงานผลการดําเนินงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒) แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๖๓

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๕

ผลการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา

คําอธิบาย

การจัด ตั้งสถานศึกษาอาชี วศึ กษา มีวั ตถุป ระสงค เพื่ อจัด การศึ กษาและฝกอบรมวิ ชาชีพทุ กระดั บ
ทุกประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการของทองถิ่นและประเทศ อันจะเปนการเสริมสรางและพัฒนา
กําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพ โดยสถานศึกษาแตละประเภทตางก็มีการกําหนด
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจในการดําเนินงานของตนเองไวอยางชัดเจน เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ

นิยาม

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา หมายถึง ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจที่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาแตละแหงกําหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักอยางนอย ๒ ประการ ไดแก ๑) เปน
การประกาศใหชุมชน สังคม ครู บุคลากร และผูเรียนรับทราบอยางชัดเจนถึงแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งหนาที่ในการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของสถานศึกษา และ ๒) ใชเปนแบบ
แผนในการกําหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติงานรวมทั้งแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร ครู และบุคลากรในสวนงานตางๆภายในสถานศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนด
แผนปฏิบัตงิ ิาน โดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
และพันธกิจการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ติ าม
กลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐
ใหความรวมมือในการปฏิบตั ิอยางตอเนื่อง
มีการประเมินความพึงพอใจประชาคมของสถานศึกษา และประชาคมไมนอย
กวารอยละ ๗๕ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี
ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคการ
จัดตั้งสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชนขึ้นไป
ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่เปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจดานผูเรียน
ตามที่สถานศึกษากําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน หรือองคกรภายนอก

๒
๓
๔
๕

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๖๔

องคประกอบการพิจารณา

๑) การปฏิบัติอยางตอเนื่อง (ประเด็นการพิจารณา ขอ ๒) พิจารณาจากการดําเนินการตามกลยุทธ
หรือกิจกรรม/โครงการที่รองรับกลยุทธนั้นๆ ซึ่งตองดําเนินการทุกภาคเรียน และบุคลากรใหความรวมมือ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
๒) ประชาคมของสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกที่มีสวน
รวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน
๓) การประเมินความพึงพอใจตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) การประเมินใหครอบคลุมดานปจจัยนําเขา (Input) และดานกระบวนการ (Process)
เปนอยางนอย
(๒) แบบประเมินที่ใชตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
(๓) ประชาคมของสถานศึกษาทุกกลุมไมนอยกวารอยละ ๗๕ มีสวนรวมในการประเมิน
(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี คือ มีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจากระบบ
๕ คะแนน
๔) การเปนที่ยอมรับของชุมชน หรือองคกรภายนอกประกอบดวย (พิจารณาอยางนอย ๒ ใน ๓ ขอ)
(๑) ผลการสัมภาษณผูนําหรือคนในชุมชนโดยผูประเมิน
(๒) ผลการสํารวจประชากรในชุมชนและองคกรภายนอกโดยสถานศึกษาไมนอยกวา ๒๐๐
คนในหลากหลายสาขาอาชีพ
(๓) การไดรับโลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หนังสือขอบคุณ หนังสือ
ถึงสถานศึกษาใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของผูเรียน

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ และแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของ
สถานศึกษา
๔) หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ
เปนตน

๖๕

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๖

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา

คําอธิบาย

ผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว หรือเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนด
จุดเนน จุดเดนรวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธการ
ดําเนินงาน โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกล
ยุทธทกี่ ําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ให
ความรวมมือในการปฏิบตั ิอยางตอเนื่อง
มีการประเมินความพึงพอใจประชาคมของสถานศึกษา และประชาคมไมนอย
กวารอยละ ๗๕ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี
ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่ดตี อชุมชนขึ้น
ไป
สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน และไดรับรางวัลจากองคกร
ภายนอกที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณนั้น

๒
๓
๔
๕

องคประกอบการพิจารณา

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๑) หากสถานศึกษาไมมีการกําหนดจุดเนน หรือจุดเดน ที่แสดงความเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๖ จะไมไดคะแนน
๒) การปฏิบัติอยางตอเนื่อง (ประเด็นการพิจารณา ขอ ๒) พิจารณาจากการดําเนินการตามกลยุทธ
หรือกิจกรรม/โครงการที่รองรับกลยุทธนั้นๆ ซึ่งตองดําเนินการทุกภาคเรียน และบุคลากรใหความรวมมือ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
๓) ประชาคมของสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกที่มีสวน
รวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน
๔) การประเมินความพึงพอใจตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) การประเมินตองครอบคลุมดานปจจัยนําเขา (Input) และดานกระบวนการ
(Process) เปนอยางนอย
(๒) แบบประเมินที่ใชตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
(๓) ประชาคมของสถานศึกษาทุกกลุมไมนอยกวารอยละ ๗๕ มีสวนรวมในการประเมิน

๖๖

(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี คือมีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจากระบบ

๕ คะแนน
๕) การเปนที่ยอมรับของชุมชน หรือองคกรภายนอกประกอบดวย (พิจารณาอยางนอย ๒ ใน ๓ ขอ)
(๑) ผลการสัมภาษณผูนําหรือคนในชุมชนโดยผูประเมิน
(๒) ผลการสํารวจประชากรในชุมชนและองคกรภายนอกโดยสถานศึกษาไมนอยกวา ๒๐๐
คนในหลากหลายสาขาอาชีพ
(๓) การไดรับโลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณหนังสือชมเชย หนังสือขอบคุณ หนังสือถึง
สถานศึกษาใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณของผูเรียน

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา (ถามี)
๒) แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับจุดเนน หรือ
จุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับความเปนชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ กษา ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ จุดเนน และจุดเดนของ
สถานศึกษาที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
๔) เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติที่ดี เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน

๖๗

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๗

ผลการพัฒนาคุณภาพครู

คําอธิบาย

สถานศึกษาจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียน การสอนไดอยางมีคุณภาพ
ครบวงจรตั้งแตการวางแผนการสอน วิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน โดยสถานศึกษาตองจัดใหมีกลไกในการใชผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสวน
หนึ่งในการพิจารณาผลงานของครูผูสอน ตลอดจนมีการสรางเครือขายความรวมมือในการเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ผูมีความรูในชุมชนสถานประกอบการ หรือองคกรภายนอกมารวมเปนครูผูสอน
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ การพัฒนาครูใหจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เชน ดานหลักสูตร วิธีสอน
สื่อการวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเปนตน
กิจกรรม ๒ การพั ฒ นาเกณฑการประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานครูให เชื่ อมโยงกับ ผลสั มฤทธิ์ของ
ผูเรียน
กิจกรรม ๓ การสรางการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูในชุมชน สถานประกอบการ
หรือองคกรภายนอก เพื่อเปนผูสอนและพัฒนาองคความรูใหแกครูผูสอน

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และสามารถสราง
ความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดํา
เนินงาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
รอยละ ๘๐ ขึ้นไปของผูรับบริการหรือผูรบั ผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับจากชุมชน
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

๒
๓
๔
๕

องคประกอบการพิจารณา

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

กรณีไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไปแลว ใหไดรับคะแนนประเด็นการพิจารณาขอ ๔
ดวยโดยปริยาย

๖๘

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) รายงานผลการประเมินการสอนของครูผูสอนในแตละปการศึกษา
๒) หลักเกณฑในการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนง/ขึ้นเงินเดือน
๓) รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ปราชญชาวบานในชุมชนหรือในสถานประกอบการใกลเคียงมารวมเปน
ครูผูสอนในแตละสาขางาน

แหลงขอมูล

ฐานขอมูลดานการพัฒนาครูของสถานศึกษา รวมทั้งฐานขอมูลของตนสังกัด หรือสวนงานของตนสังกัด
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครู

๖๙

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๘

การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู

คําอธิบาย

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหสถานศึกษาเต็มไปดวยบรรยากาศของการเรียนรู พรอมดวยโครงสราง
และวัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อตอการเรียนรูทั้งทางวิชาการ และสามารถ
เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

นิยาม

สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขใจ สบายกาย
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่แวดลอม
ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ พัฒนาสภาพแวดลอม ปรับแตงภูมิทัศนใหสวยงาม เอื้อตอการเรียนรู และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
กิจกรรม ๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ
การศึกษา รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
กิจกรรม ๓ พัฒนาสถานศึกษาสูการเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

เกณฑการใหคะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๑, ๒)
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และสามารถสราง
ความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดํา
เนินงาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
รอยละ ๘๐ ขึน้ ไปของผูร ับริการหรือผูรบั ผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับจากชุมชน
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

๒
๓
๔
๕

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๗๐

เกณฑการใหคะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๓)
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑
๒
๓

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาและกอใหเกิดวัฒนธรรมทีด่ ี
อาคารสถานทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ ตกแตงสวยงาม และมีคณ
ุ คาทางสุนทรีย
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเรียนทัง้ องคกร และมีระดับ
ความพึงพอใจมากกวา ๓.๕๐ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕

๔
๕

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

องคประกอบการพิจารณา

๑) กรณีไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไปแลว ใหไดรับคะแนนประเด็นการพิจารณา
ขอ ๔ ดวยโดยปริยาย
๒) คุณคาทางสุนทรยใหใชดลุ ยพินิจของผูป ระเมินวาเมื่อพบเห็น/สัมผัสแลวมีความรูสึกในเชิงบวกมาก
ขึน้ หรือไม เชน สดชื่น ปลอดโปรง สบายตา สบายใจ ตื่นตา ตื่นใจในความงดงาม อยากบันทึกภาพ หรือ
อยากบอกเลาใหผูอื่นไดรับรูรับทราบ เปนตน
๓) ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนการดําเนินการที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือเปนการใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) แผนงานและโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูที่ไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒) รายงานผลการดําเนินงานดา นการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับ
แผนงานและโครงการในขอ ๑
๓) เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองจากชุมชน
องคกร หรือหนวยงานภายนอกในระดับตางๆ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิด
ชูเกียรติ เปนตน

แหลงขอมูล

ฐานขอมูลของสถานศึกษาดานการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรีย นรู รวมทั้งฐานขอมูลของ
ตนสังกัดหรือสวนงานของตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรู

๗๑

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๙

การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

คําอธิบาย

การจัดการศึกษาดานการอาชีวศึกษาในอนาคตควรมุงเนนการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูใน
การพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับชุมชนและสังคมทุกภาคสวน
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตองรวมมือกัน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๔ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน
กิจกรรม ๒ การสรางระบบบริหารจัดการที่เอื้อใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู
กิจกรรม ๓ การพัฒนาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ เพื่อใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดรับ
การศึกษาอยางเทาเทียม
กิจกรรม ๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาจาก
สถานศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และสามารถสราง
ความรวมมือใหชุมชนองคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดํา
เนินงาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
รอยละ ๘๐ ขึ้นไปของผูรับบริการหรือผูรบั ผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับจากชุมชน
ผลการดํา เนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กํา หนดและไดรับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

๒
๓
๔
๕

องคประกอบการพิจารณา

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

กรณีไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไปแลว ใหไดรับคะแนนประเด็นการพิจารณาขอ ๔
ดวยโดยปริยาย

๗๒

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) แผนการสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในขอ ๑

แหลงขอมูล

ฐานขอมูลของสถานศึกษาดานการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งฐานขอมูลของตนสังกัด หรือสวน
งานของตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการขยายโอกาสทางการศึกษา

องคประกอบการพิจารณาตัวบงชี้ที่ ๓.๑๕-๓.๑๘ เพิ่มเติม

๑) สถานศึกษาสามารถเลือกมากกวา ๑ กิจกรรม ในการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดเพียง
๑ กิจกรรม
๒) สําหรับตัวบงชี้ที่ ๑๕ หากสถานศึกษาเลือกกิจกรรมที่ ๑ ซึ่งมีกิจกรรมยอย ๓ กิจกรรมใหพิจารณา
จากคาเฉลี่ยของกิจกรรมยอย
๓) กรณีสถานศึกษามีกําหนดกิจกรรมยอยภายใตกิจกรรมหลักขึ้นเองหลายกิจกรรมใหใชหลักการ
เชนเดียวกับขอ ๒ ที่ไดกลาวมาแลว

๗๓

มาตรฐานที่ ๔
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน ๑ ตัวบงชี้

บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรมตั้งแต ๑ ครั้ง ขึ้นไปให
นับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
(๒) สถานศึกษาดําเนินการมีทุกสาขางานดําเนินการไมนอยกวา ๒ โครงการ กิจกรรม ตอป
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาไมนอยกวารอยละ ๖๐ เขารวม
โครงการ กิจกรรม
(๔) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรี ยนในแตละสาขางาน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เขารวมโครงการ
กิจกรรม
(๕) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารและมี ผ ลการประเมิ น โดยเฉลี่ ย
๓.๕๑-๕,๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
๒. ขอมูลสาขางานที่เปดสอนในสถานศึกษา
๓. ขอมูลผูเรียนในแตละสาขางาน
๔. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีสวน
รวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
๕. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขางาน
๖. ขอมูล การเขารวมโครงการ กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
๗. ขอมูลการเขารวมโครงการ กิจกรรม ของผูเรียนในแตละสาขางาน
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

๗๔

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๗๕

มาตรฐานที่ ๕
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย จํานวน ๔ ตัวบงชี้

สงเสริมใหครูและผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่
เปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน

คําอธิบาย

สถานศึ กษามีการส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นระดับ ชั้ น ปวช. ๓ และระดั บ ชั้ น ปวส. ๒ จั ด ทํ า
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่นๆ และจัดใหมีการประกวด
แสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง
แขงขันและไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
(๒) สถานศึ กษาดํ าเนิ น การให ผู เ รี ย นระดั บ ชั้ น ปวช. ๓ และระดั บ ชั้ น ปวส. ๒ จั ด ทํ าโครงการ
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย โดยมีจํานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. ๓
จํานวน ๓ คน : ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปสส. ๒ จํานวน ๒ คน : ๑ ชิ้น
(๓) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาไดนําโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๒๕
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
(๕) สถานศึกษาดําเนินการใหโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ
๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
งาน

๑.ขอมูลผูเรียน ระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส. ๒ จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา

๒. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
๓. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืทองานวิจัย ในระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น
ปวส. ๒ ในแตละสาขางาน
๔. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
๕. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับการเผยแพร

๗๖

๖. ขอมูลโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๗๗

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน รวมทั้งการนําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา มี
การสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขันไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
งานวิจัยของครูตองครอบคลุมกระบวนการตอไปนี้
๑. มีเปาประสงค
๒. มีการระบุปญหา
๓. มีวิธีดําเนินการ
๔. มีการเก็บและบันทึกขอมูล
๕. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค รู จั ด ทํ าและดํ า เนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดงนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
(๓) สถานศึกษาไดจัดประกวดและไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมด ไปใชประโยชนในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาไดนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ ๕๐
ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
(๕) สถานศึกษาดําเนินการใหนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไมนอยกวารอยละ
๕ ของจํานวนผลงานทั้งหมดนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑.ขอมูลครูผูสอนทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย
๓. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
๔. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา
๕. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับการเผยแพร
๖. ขอมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่ไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

๗๘

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๗๙

ตัวบงชี้ที่ ๕.๓

ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน

คําอธิบาย

จํานวนผลงานที่เปนโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่นํา ไปใชประโยชนในการแกปญหา
ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงงาน/โครงการ โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือไดรับรางวัลในการประกวดระดับตางๆ นําเสนอในรูปของรอยละ

นิยาม

โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐที่ผูเรียนไดใชองคความรูหรือประสบการณที่
ไดรับมาพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาหรือผลงานที่ผูเรียนสรางสรรคขึ้น
เอง
การนําไปใชประโยชน หมายถึง การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐที่ผูเรียนพัฒนาขึ้นมีการนําไปใชให
เกิดประโยชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยตองเปนการใชประโยชนอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา
๖ เดือนดวยกลุมคน นับตั้งแตวันที่เริ่มใชงาน โดยการสุมตัวอยางจากกลุมบุคคล/หนวยงานตางๆ ที่นําไปใช
ประโยชน
การไดรับรางวัล หมายถึง การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐที่ผูเรียนพัฒนาขึ้นไดรับรางวัลจากการ
ประกวดแขงขัน หรือไดรับการยกยองเชิดชูความสามารถของผูเรียนโดยหนวยงานหรือองคกรภายนอกที่ไดรับ
การยอมรับหรือการแขงขันภายในสถานศึกษา ที่มีกรรมการที่เชี่ยวชาญในสาขาที่มีการประกวดไมนอยกวา
๓ คน โดยตองมีกรรมการจากภายนอกอยางนอย ๑ คน รวมอยูดวย

ประเด็นการพิจารณา

รอยละของจํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย การใชประโยชนใหนับการนําไปใชจริงตั้งแตระดับสถานศึกษา
ชุมชน จนถึงระดับชาติและระดับนานาชาติ
คาน้ําหนัก
๐.๕๐
๐.๗๐
๐.๙๐
๑.๐๐

ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล
ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ชุมชน
ระดับภาค
ระดับชาติขึ้นไป

๘๐

องคประกอบการพิจารณา

๑) จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่ใชเปนตัวหารคํานวณจากหลักเกณฑดังนี้
(๑) ระดับ ปวช. ไมเกิน ๓ คน : ๑ ชิ้น
(๒) ระดับ ปวส. ไมเกิน ๒ คน : ๑ ชิ้น
การนับผลงานใหนับผลงานที่เกิดขึ้นในการเรียนชั้นปสุดทายเทานั้น

ตัวอยาง วิทยาลัย ก. มีผูเรียนชั้นปสุดทายในปใดๆ คือ ชั้น ปวช.๓ จํานวน ๓๑๗ คน ชั้น ปวส.๒
จํานวน ๒๒๗ คน ดังนั้นตัวหารของผูเรียนชั้น ปวช.๓ จะเทากับ ๑๐๖ ชิ้น (๓๑๗ /๓) ชั้น ปวส.๒ จะเทากับ
๑๑๔ ชิ้น (๒๒๗/๒)
๒) ผลงานชิ้นใดๆ ที่ไดรับรางวัลในระดับตางๆ ภายในปเดียวกัน ใหนับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
๓) ถาผลงานชิ้นใดๆ ที่ไดรับรางวัลในระดับสูงขึ้นอีกในปการศึกษาตอๆ ไป ใหสามารถนําไปคํานวณ
คะแนนในแตละปการศึกษาที่ไดรับรางวัลได
๔) ผลงานระดับกรมขึ้นไปใหถือเปนระดับชาติได

วิธีการคํานวณ
จํานวนผลงานถวงน้ําหนักที่เปนโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
จํานวนผลงานของผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งหมด*

X

๑๐๐

* พิจารณาจากองคประกอบการพิจารณาขอ ๑

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) จํานวนโครงงาน สิ่งประดิษฐ พรอมหลักฐานการนําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัลในระดับ
ตางๆพรอมแสดงวิธีการคํานวณตามที่ สมศ. กําหนด
๒) จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายในแตละป โดยจําแนกเปนหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.

แหลงขอมูล

ฐานขอมูลที่รวบรวมโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่บริหารจัดการโดยหนวยงาน
ตนสังกัด ซึ่งมีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ (มีการระบุประเภท
ผลงานชื่อผลงาน ผูเรียนหรือกลุมผูเรียนที่เปนเจาของผลงาน ปการศึกษาหรือชวงระยะเวลาที่ดําเนินการ
ระดับคุณภาพผลงานหรือรางวัลที่ไดรับ) หรืออยางนอยเปนฐานขอมูลที่ดําเนินการโดยสถานศึกษาเอง และไดมี
การเผยแพรหรือรายงานใหสาธารณชนรับทราบแลว เชน การเผยแพรบนเว็บไซตของสถานศึกษา หรือใน
จุลสารประชาสัมพันธ เปนตน

๘๑

ตัวบงชี้ที่ ๕.๔

ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชน

คํา อธิบาย

จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูผูสอนที่นําไปใช
ประโยชนในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอจํานวนครูผูสอน

นิยาม

ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่ครูไดใชองคความรูหรือ
ประสบการณพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนผลงานวิชาการ/ตํารา/หนังสือที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
หรือผลงานที่ครูคิดคนขึ้นเองโดยไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ครูประจํา หมายถึง ผูสอนที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปการศึกษานั้น ตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไป ไมนับรวม
ครูที่ลาศึกษาตอ และครูที่ไปชวยราชการในปการศึกษานั้นตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป
การใชประโยชน หมายถึง ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยนั้นได
มีการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ อาทิเชน การใหบริการวิชาการ (สอน บรรยาย ฝกอบรม) การจัดการ
เรียนการสอนการเขียนตํารา แบบเรียน การใชความรูในดานเกษตรกรรม การชางเทคนิค การอุตสาหกรรม
การอาชีพ หรือนําไปพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย โดยการสุมตัวอยางจากกลุมบุคคล/หนวยงานตางๆ ที่
นําไปใชประโยชน
การไดรับรางวัล หมายถึง ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่ครู
พัฒนาขึ้นไดรับรางวัลจากการจัดประกวด แขงขัน การยกยองเชิดชูความสามารถของครูในการผลิตผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยดังกลาวจากองคกรที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
รวมถึงผลงานที่ไดรับการไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดวย
การไดรับรางวัลหรือการนําไปใชประโยชน ใหสามารถนับรวมผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาในอดีตแตมีการนํามาใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในปที่ประเมิน การ
วัดตัวบงชี้นี้ใชขอมูลเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง โดยจะไมนับซ้ําหากผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยไดรับรางวัลแลว/มีการนําไปใชประโยชนแลวในปที่ผานมา ยกเวนกรณีมีการไดรับ
รางวัลจากระดับอื่นหรือมีการใชประโยชนเพิ่มขึ้นในประเด็นอื่น หรือการใชประโยชนในประเด็นเดิมแตขยาย
วงไปในกลุมเปาหมายอื่น ทั้งนี้การไดรับรางวัลหรือการนําไปใชประโยชนหรือในแตละระดับใหมีความสํา คัญ
แตกตางกัน

๘๒

ประเด็นพิจารณา

รอยละของจํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนํา
ไปใชประโยชนตอจํานวนครูที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปการศึกษานั้นตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไป เฉลี่ย ๓ ปการศึกษา
โดยนับผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ครอบคลุมกระบวนการ
ตอไปนี้
๑) มีการระบุปญหา
๒) มีเปาประสงค
๓) มีวิธีการดําเนินการ
๔) มีการเก็บและบันทึกขอมูล
๕) มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล
๐.๕๐
ระดับภายในสถานศึกษา
๐.๗๐
ระดับจังหวัด ชุมชน
๐.๙๐
ระดับภาค
๑.๐๐
ระดับชาติขึ้นไป
หมายเหตุ ไมนับรวมวิทยานิพนธหรือผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา

องคประกอบการพิจารณา

๑) ครู ๑ คน ตองทําผลงานอยางนอย ๑ ชิ้น ตัวอยาง โรงเรียนแหงหนึ่งมีครู ๑๐๐ คน ตองมีผลงาน
ของครูประจําทั้งหมดอยางนอย ๑๐๐ ชิ้น
๒) ผลงานครูรวมกับผูเรียนนับใหเปน ๑ ชิ้นได แตจะนําไปนับซ้ําเปนผลงานผูเรียนอีกไมได
๓) ผลงานรวมกับครูทานอื่นที่อยูตางสถานศึกษานับใหเปน ๑ ชิ้นได แตตองมีสวนรวมไมนอยกวารอย
ละ ๒๕ (มีการลงนามรับรองของคณะผูพัฒนาผลงานชิ้นนั้นๆ)
๔) ผลงานของครูรวมกับหนวยงาน/องคกรอื่น นับใหเปน ๑ ชิ้นงานได แตตองระบุชื่อผูรวมในการ
พัฒนาผลงานนั้นๆ ไวอยางชัดเจน และตองมีสวนรวมไมนอยกวา รอยละ ๒๕ (มีการลงนามรับรองของคณะ
ผูพัฒนาผลงานชิ้นนั้นๆ)
๕) งานวิจัยที่ไมไดรับรางวัลแตไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพ หรือนําเสนอในรูปของโปสเตอรจาก
หนวยงานระดับชาติ เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สกศ.) หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับใหนับเปนผลงานได
๖) ผลงานระดับกรมขึ้นไปใหถือเปนระดับชาติได

๘๓

วิธีการคํานวณ
จํานวนผลงานถวงน้ําหนักที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่นําไปใชประโยชน
จํานวนผลงานครูประจําทั้งหมด*

X

๑๐๐

* พิจารณาจากองคประกอบการพิจารณา ขอ ๑

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย พรอมหลักฐานการนํา
ไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัลในระดับตางๆ พรอมแสดงวิธีการคํานวณตามที่ สมศ. กําหนด
๒) จํานวนครูทั้งหมดในแตละปการศึกษา
๓) กรณีที่หนวยงานภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่มีการนําผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปใช
ใหเกิดประโยชน สถานศึกษาตองแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํา งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน

แหลงขอมูล

๑) ฐานขอมูลสื่อและนวัตกรรมของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กลุมมาตรฐานสื่อ และ
นวัตกรรม (http://bsq.vec.go.th/innovation) สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๒) ฐานขอมูลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่แสดงผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูสําหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ถามี)
๓) ฐานขอมูลหรือเอกสารรับรองของหนวยงานภายนอกที่แสดงถึงการนําผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล

๘๔

มาตรฐานที่ ๖

ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
จํานวน ๕ ตัวบงชี้
ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑

ระดั บคุ ณ ภาพในการปลู ก ฝ งจิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ส งเสริ ม การ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และทะนุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม

คําอธิบาย

สถานศึกษาดําเนิน การใหครูและบุ คลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ รีย นทุกคนเขารว ม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย และทะนุ บํ ารุ งศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม มี การประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา ที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา โดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้ง ขึ้นไป
ใหนับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึ ก ษามี จํ า นวนโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา ๕ โครงการ
(๒) สถานศึ กษาให ผู เ รี ย นทุ กคนเข า ร ว มโครงการ กิ จ กรรมการปลู กฝ งจิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ
เทิดทู นพระมหากษัตริ ย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุ ข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ

๘๕

(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึ กดานการรักชาติ เทิด ทูนพระมหากษัตริ ย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑ .ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔. ข อ มู ล ผู เ รี ย นที่ เ ข า ร ว มโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๕. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรง
เปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๗. หลั กฐานการประเมิน ผลการดําเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรม การปลูกฝงจิ ตสํ านึ กด านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป น
ประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึ กดานการรักชาติ เทิด ทูนพระมหากษัตริ ย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๘๖

ตัวบงชี้ที่ ๖.๒

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

คําอธิบาย
สถานศึกษาดําเนิน การใหครูและบุ คลากรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ รีย นทุกคนเขารว ม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการประเมินผลดารดําเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม โดยครูและลบุคลากรทุกฝายในสถานสึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถานศึกษา
โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไปให
นับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา

(๑ ) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอย
กวา ๕ โครงการ กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลกรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑๕.๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑ .ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๔. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๕. ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๗. หลั กฐานการประเมิน ผลการดําเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรม การปลูกฝงจิ ตสํ านึ กด านการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

๘๗

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๘๘

ตัวบงชี้ที่ ๖.๓

ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

คําอธิบาย

สถานศึกษา ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝา ยในสถานศึกษาทุกคน และผูเรียนทุกคน เขารวม

โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
โดยครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการ
ประเมิ นความพึงพอใจของผู เกี่ ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีต อภาพลักษณของสถานศึกษา โดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต ๑ ครั้งขึ้นไปให
นับเปนจํานวนผูเขารวมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
กิจกรรม

(๑ ) สถานศึกษามีจํานวนโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา ๕ โครงการ

(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลกรทุกฝายในสถานศึกษาทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ
(๔) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณ
ของสถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑ .ขอมูลครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
๒. ขอมูลผูเรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
๔. ขอมูลผูเรียนที่เขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
๕. ข อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากรทุ กฝ ายในสถานศึ กษา ที่ เ ข า ร ว มโครงการ กิ จ กรรมด า นการกี ฬาและ
นันทนาการ
๖. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
๗. หลั กฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจ กรรม ดานการกีฬาและนัน ทนาการ
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

๘๙

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๙๐

ตัวบงชี้ที่ ๖.๔

ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน เพื่อนําไปใชประโยชน และมีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
และผูเรียน มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕

ประเด็นการพิจารณา

๑ ) สถานศึ กษามี การให ความรู และสร างความเข าใจปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให แก ครู และ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
(๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการ ตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
(๕) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอ การปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
๒. หลักฐานการจัดทําแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. หลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาที่มีตอการปลูกฝงจิตสํานึก
ดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๙๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๙๒

ตัวบงชี้ที่ ๖.๕

ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

คําอธิบาย

สถานศึกษามุงพัฒนาผูเรียนใหถึงพรอมซึ่งการเปนคนดี คนเกง และมีความสุข โดยการจัดหรือสงเสริม
ใหมีกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและดูแลผูเรียนใหมีสุขภาพพลามัย
ที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๕ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ การพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดวย
๑) ความเปนประชาธิปไตย
๒) ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตยอดทน ความเสียสละ จิตสาธารณะ
ความประหยัด และการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
๓) ความรักชาติ ศาสน กษัตริย รวมทั้งสรางคานิยมความเปนไทย การอนุรักษและสืบสาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรม ๒ การพัฒนาผูเรียนใหเขาใจมาตรฐานและระบบคุณภาพ
กิจกรรม ๓ การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ
กิจกรรม ๔ การพัฒนาผูเรียนดานความคิดสรางสรรค
กิจกรรม ๕ การพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากร และสามารถสราง
ความรวมมือใหชุมชน องคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
รอยละ ๘๐ ขึ้นไปของผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับจากชุมชน
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

๒
๓
๔
๕

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๙๓

องคประกอบการพิจารณา

กรณีไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไปแลว ใหไดรับคะแนนประเด็นการพิจารณาขอ ๔
ดวยโดยปริยาย

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) แผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาในขอ ๑)

แหลงขอมูล

ฐานขอมูลของสถานศึกษาดานการพัฒนาผูเรียน ฐานขอมลูของตนสังกัด หรือ สวนงานของตนสังกัด
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน (ถามี) รวมทั้งรายงานของหนวยงานภายนอก และขาวสารทางสื่อตางๆ เชน
โทรทัศน หนังสือพิมพอินเทอรเน็ต เปนตน

๙๔

มาตรฐานที่ ๗
ดานการประกันคุณภาพภายใน จํานวน ๔ ตัวบงชี้

จั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๗.๑

ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

คําอธิบาย

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการดําเนินการที่ กําหนดไวในกฎกระทรวง ว าดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนากาณศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามารฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(๕) สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๔. รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป
๕. หลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ ง

๙๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)
และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๙๖

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒

ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

คําอธิบาย

สถานศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ว นที่ ๑ การจั ด การ
อาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบงชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ โดยมีผล
การตัดสินของตัวบงชี้ไดตามเกณฑสูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก

ประเด็นการพิจารณา

จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุด ในระดับ ๕ คะแนนดีมาก

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๙
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ทื่ ๒.๑ – ๒.๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๑๒
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๔.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๗.๑

เกณฑการตัดสิน

จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑสูงสุดในระดับ ๕ คะแนนดีมาก

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
๓๐-๓๔ ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใด
ที่อยูในเกณฑตองปรับปรุงหรือตอง
ปรับปรุงเรงดวน
๒๔-๒๙ ตัวบงชี้
๑๘-๒๓ ตัวบงชี้
๑๒-๑๗ ตัวบงชี้
ต่ํากวา ๑๒ ตัวบงชี้

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๙๗

ตัวบงชี้ที่ ๗.๓

ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

คําอธิบาย

สถานศึกษามี ความมุงมั่ นที่ จะพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาโดยการมี สว นร ว มคิ ด รว มปฏิ บัติ และร ว ม
รับผิดชอบของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะหผลประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพและเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา
เพื่อใหเกิดกลไกในการดําเนินงานและระบบการติดตามผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนาดังกลาวควบคูกับ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดผลในการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร
และการปฏิบัติอื่นๆ และมีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพทุกระดับ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพภายในและการปฎิบัติงานของทุกหนวยงานตอไป ทั้งนี้ ควรมีการกํากับดูแลใหมีการดําเนินการ
ตลอดจนใหมีการติดตามประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ

นิยาม

ความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ หมายถึง การที่สถานศึกษามีสาขาที่เปด
สอนสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนการปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ ไมวาจะเปนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย ดานการวางแผน (Plan) ดานการนําแผนลงสูการปฏิบัติ
(Do) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ (Check) และการนําเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา (Act) จนกระทั่งไดรับรางวัลหรือไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
การยอมรับหรือไดรับรางวัล หมายถึง การที่สาขานั้นๆ ไดรับรางวัล หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองวาสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไมวาจะเปนดานการวางแผน ดานการนําแผนลงสูการ
ปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และการนําเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาซึ่งเปนการยกยองหรือไดรับรางวัลจากหนวยงาน หรือการประกวดภายนอกสถานศึกษาเทานั้น และ
หากสาขาใดไดรับรางวัลแลวไมสามารถนับซ้ําในประเด็นรางวัลเดิมได ยกเวนไดรับรางวัลจากหนวยงานใหม
หรือการประกวดครั้งใหม

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผูบริหารสรางความรูค วามเขาใจดานการประกันคุณภาพใหกับครู บุคลากร และ
ผูเรียนทุกคนในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียน รวมกันกําหนดเปาหมาย กลยุทธการประกัน
คุ ณ ภาพมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
รวมทั้งบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรและผูเรียนโดยไดรบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา พรอมมีการเผยแพรและทําความเขาใจ
ใหสาธารณชนรับทราบ

๒

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๙๘

ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๓

ผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียน มีสวนรวมในการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย
กลยุทธที่ไดวางไวไมนอยกวารอยละ ๗๕
สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคลในสวนงานตางๆ ครบทุกมาตรฐานและตัวบงชี้
พรอมทั้งรายงานใหสาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไมนอย
กวารอยละ ๘๐ และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสรางสรรคสามารถเปน
แบบอยางใหกับสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรอื่น

๔
๕

องคประกอบการพิจารณา

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๑) อยางตอเนื่อง พิจารณาจากการดําเนินการของสถานศึกษาอยางนอยภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง ในกรณี
ผูเรียนระยะสั้นอนุโลมใหใชวิธีการแจกเอกสารพรอมชี้แจงรายละเอียดและใหลงชื่อรับทราบได
๒) การรายงานใหสาธารณชนรับทราบเปนการรายงานผลโดยภาพรวม อาจรายงานบนเว็บไซต หรือ
รูปแบบจุลสารที่มีการเผยแพรก็ได โดยไมตองรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล
๓) แนวปฏิบัติที่ดี พิจารณาจากแผนการดําเนินงาน/กระบวนการที่กอใหเกิดการบรรลุเปาหมายที่มี
ประโยชนตอสถานศึกษา องคกรหรือหนวยงานอื่น
๔) การเปนแบบอยาง พิจารณาจากการเยี่ยมชมงานดานระบบประกันคุณภาพ หรืองานอื่นๆ ที่
สนับสนุนระบบประกันคุณภาพจากสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรอื่นไมนอยกวาปละ ๒ แหง และ MOU
ที่มีกิจกรรมดานการประกันคุณภาพรวมกับสถานศึกษา หนวยงานหรือองคกรอื่น

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

๑) แผนงาน (แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ)
๒) โครงการ กิจกรรม ที่แสดงใหเห็นถึงการสรางการมีสวนรวม

๙๙

ตัวบงชี้ที่ ๗.๔

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

คําอธิบาย

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

นิยาม

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากตนสังกัดและภายนอกจาก สมศ.ไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการอยางตอเนื่องเปน
ระบบใหมีคะแนนผลการประเมิน คุณภาพภายในสูงขึ้น อยางต อ เนื่ องโดยเที ยบกับคะแนนการประเมิ นคุ ณ
ภายในครั้งกอนหนาโดยพิจารณาคะแนนในระดับสถานศึกษาเทานั้น

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผลประเมินมาตรฐานที่ วาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ ยนระดั บ
คุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณ ภาพภายในเพิ่มขึ้นและเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น

๒
๓
๔
๕

องคประกอบการพิจารณา

การปฏิบัติ
(มี/ไมมี)

ผลการ
ดําเนินงาน
อยางมี
คุณภาพ

๑) การนับคะแนนการปฏิบัติ ใหพิจารณาผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ยกเวนกรณี ๔.๕๑ ขึ้นไป ใหไดคะแนน
ปฏิบัติโดยปริยาย
๒) การนับคะแนนผลการดําเนินงานมีคุณภาพ ใหพิจารณาระดับคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ยกเวนกรณีระดับดี
มากใหคะแนนผลการดําเนินงานมีคุณภาพโดยปริยาย (ยายไปองคประกอบการพิจารณา)
๓) คาคะแนนสามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี้

๑๐๐

ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนทางการของหนวยงานตนสังกัด หรือที่ได
รายงานใหสาธารณชนรับทราบ เชน ฐานขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตนสังกัด เปนตน

๑๐๑

สวนที่ ๒ การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๘
ดานการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๑๐ ตัวบงชี้

จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถาน
ประกอบการ
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนบริหารจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

คําอธิบาย
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวม
ของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเขารับการฝกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งภารัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป ที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พรอมทั้งจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเขารับการฝกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) สถานศึ กษามี การจั ด ทําแผนการฝ กอบรมหลั กสู ต รวิ ช าชี พระยะสั้น ประจํ าป ที่ ส อดคล องกั บ
แผนพัฒนาการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
(๔) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(๕) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑.หลักฐานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีสว นรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเขารับการฝกอบรม ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. หลักฐานการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป โดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
๓. หลักฐานการดําเนินงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. รายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป

๑๐๒

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)
และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๐๓

ตัวบงชี้ที่ ๘.๒

ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหมหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยรวมกับชุมชน สถานประกอบการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน สถานประกอบการ
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใชหลักสูตร
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(๕) สถานศึกษามีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวตามขอ (๑) – (๔) ไมเกิน ๒ ป
ไปใชอยางนอยรอยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาที่จัดการฝกอบรม

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑.ขอมูลรายวิชาที่จัดการฝกอบรมในสถานศึกษา
๒. รายงานการสํารวจความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๓. หลักฐานความรวมมือกับชุมชน สถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๔. หลักฐานการทดลองใชหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๖. หลักฐานที่สถานศึกษาไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่พัฒนาแลวไมเกิน ๒ ป ไปใชในการ
จัดการฝกอบรม
๗. รอยละของรายวิชาที่ไดนําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแลวไมเกิน ๒ ป ไปใชในการ
จัดการฝกอบรมในสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒) (๓)
และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) (๒)
และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)และ (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๐๔

ตัวบงชี้ที่ ๘.๓

ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา

คําอธิบาย

สถานศึกษาดําเนินการใหครูผสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวย
เทคนิ ควิธี การสอนที่หลากหลาย มุ งเน นสมรรถนะอาชีพและบู รณาการคุณธรรม จริยธรรม ค านิย มและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตามขอ (๑) รอยละ ๕๐-๕๙,๙๙
ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตามขอ (๑) รอยละ ๖๐-๖๙.๙๙
ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษามีครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตามขอ (๑) รอยละ ๗๐-๗๙.๙๙
ของจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีครูผสู อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการตามขอ (๑) รอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของ
จํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
๓. แผนการจัดการเรียนรู ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแตละคน
ทุกรายวิชาที่สอน
๔. รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิ ค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา

๑๐๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๐๖

ตัวบงชี้ที่ ๘.๔

ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

คําอธิบาย

สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยะธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบ
กอนการจัดการฝกอบรม ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และนําผลจากการวัดและ
ประเมิ น ผลไปใช ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู เ ข ารั บ การฝ กอบรม ที่ มุงเน น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่
จัดการฝกอบรม

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนและหลักสูรวิชาชีพระยะสั้น จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(๒) สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนและหลักสูรวิชาชีพระยะสั้นใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
(๓) สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีกําหนดและแจงหลักเกณฑและ
วิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
(๔) สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนและหลักสูรวิชาชีพระยะสั้น ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
(๕) สถานศึกษาดําเนินการใหครูผูสอนและหลักสูรวิชาชีพระยะสั้น นําผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ที่ มุ ง เน น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่จัดการ
ฝกอบรม

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑.ขอมูลครูผูสอนหลักสูตรวิชาชัพระยะสั้นทั้งหมดของสถานศึกษา
๒. ขอมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝกอบรม
๓. หลักฐานหรือคําสั้งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
๔. หลักฐานของรายวิชาที่ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการจัดการ
เรี ย นรู ร ายวิ ช าด ว ยเทคนิ ค วิ ธี การสอนที่ ห ลากหลาย ที่ มุ งเน น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝกอบรม

๑๐๗

๖. หลักฐานการกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเขารับการฝกอบรมทราบ
กอนการจัดการฝกอบรมทราบกอนการจัดการฝกอบรมของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่
จัดการฝกอบรม
๗. หลักฐานการใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
๘. หลักฐานการนําผลจาการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเขารับการฝกอบรมที่
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝกอบรม

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๐๘

ตัวบงชี้ที่ ๘.๕

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นอกเหนือจากที่
ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด ในดาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดานสถานประกอบการ ดาน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๒) สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรหรือรวมเปน
ผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๓) สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการใหเขามามีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
(๔) สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรอื่น เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ใน
การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. แผนงาน โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. ขอมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝกอบรม
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนใน
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔. ขอมูลสถานประกอบการ ที่มีสวนรวมในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่สถานศึกษาไดรับการ
สนับสนุนในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๖. รายงานการประเมินผลการดํ าเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ ระดมทรัพยากรในการจัด การ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕
ปฏิบัติตามประเด็น ๔
ปฏิบัติตามประเด็น ๓
ปฏิบัติตามประเด็น ๒
ปฏิบัติตามประเด็น ๑

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๐๙

ตัวบงชี้ที่ ๘.๖

รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา

คําอธิบาย

จํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น รายวิชาที่รับผิดชอบเทียบรอยละกับจํานวนครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
จําแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา ดานวิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ เทียบกับครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. ขอมูลครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. ขอมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝกอบรม
๓. หลักฐานหรือคําสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝกอบรม
๔. ขอมูลการพัฒนาครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคลองกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
ที่รับผิดชอบ
๕. รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพที่สอดคลองกับหลักสูตร
วิ ช าชี พระยะสั้ น รายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ เที ย บกั บ ครู ผู ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พระยะสั้ น ทั้ ง หมดในสถานศึ กษา
จําแนกตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๑๐

ตัวบงชี้ที่ ๘.๗

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

คําอธิบาย

สถานศึกษามี การบริหารงบดําเนินการดานการฝ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในดานวัสดุฝ ก
อุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากร หรือรวมเปนผูสอนใน
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปของ
สถานศึกษา
งบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หมายถึง เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากหนวยงานตนสังกัด เพื่อใชในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามเปาหมายที่กําหนดและรวมทั้ง
เงินคาลงทะเบียนที่ไดรับจากผูเขารับการฝกอบรม

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีการบริหารงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในดานวัสดุฝก
อุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากร หรือรวมเปนผูสอนใน
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคลองกับแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปของ
สถานศึกษา
(๒) สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากร หรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปนรอยละ
๒๕ – ๒๙.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๓) สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากร หรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปนรอยละ
๓๐ – ๓๔.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๔) สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากร หรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปนรอยละ
๓๕ – ๓๙.๙๙ ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
(๕) สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการสอน รวมทั้งคาตอบแทนบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเปนวิทยากร หรือรวมเปนผูสอนในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเปนรอยละ
๔๐ ขึ้นไป ของงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑ .หลักฐานแสดงงบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. หลักฐานรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการสอน ในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. หลักฐานรายจายคาตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเปนวิทยากรหรือรวมเปนผูสอนใน
การฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

๑๑๑

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๑๒

ตัวบงชี้ที่ ๘.๘

รอยละของผูส ําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป

คําอธิบาย

จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบ
รอยละกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมทั้งหมด ยกเวนผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน จําแนก
ตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป

จํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมทั้งหมด- ผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน

× ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา

รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
เทียบกับผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเวนผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน จําแนกตามรายวิชา
และภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑ .หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
๑.๒ ขอมูลผูเขารับการฝกอบรมที่ออกกลางคัน
๑.๓ ขอมูลผูเขารับกาฝกอบรมที่มผี ลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้น
ไป เทียบกับ ผูล งทะเบี ยนเขารับ การฝกอบรมทั้ งหมด ทั้ งนี้ ยกเวน ผู เข ารั บการฝ กอบรมที่ออกกลางคั น
จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๑๓

ตัวบงชี้ที่ ๘.๙

รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา

คําอธิบาย

จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบรอยละกับจํานวนผูลงทะเบียนเขารับการ
ฝกอบรมแรกเขาของรุนนั้น จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา

การคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผูสําเร็จการฝกอบรม

× ๑๐๐
จํานวนผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมแรกเขาของรุน

ประเด็นการพิจารณา

รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
แรกเขาของรุนนั้น โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑ .หลักฐานจากงานทะเบียนดานผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา เกี่ยวกับ
๑.๑ ขอมูลผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
๑.๒ ขอมูลผูส ําเร็จการฝกอบรม
๑.๓ ขอมูลผูเขารับการฝกอบรมที่มีผลคะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทียบกับผูลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
แรกเขาของรุนนั้น จําแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
รอยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙
รอยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙
ต่ํากวารอยละ ๕๐

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

๑๑๔

ตัวบงชี้ที่ ๘.๑๐

ระดั บความพึ งพอใจของผู สํ า เร็ จ การฝ ก อบรมวิ ชาชี พที่ มีต อการนํ า ความรู ค วามสามาถไปใช
ประโยชน

คําอธิบาย

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรู ความสามารถ
ที่ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใชประโยชน ตามวัตถุประสงคของตน เชน ประกอบ
อาชีพ พัฒนาอาชีพ อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัว เปนตน
มีการสรางเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใชมาตรสวนระมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพื่อ
เก็บขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง โดยกําหนดกลุมตัวอยางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของจํานวนผูสําเร็จ
การฝกอบรมแตละรายวิชา
*คุ ณ ภาพชี วิ ต หมายถึ ง การดํ า รงชี วิ ต อยู ด ว ยการมี สุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ แ ละมี ค วามมั่ น คง ซึ่ ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ดาน ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตและวิญญาณ

ประเด็นการพิจารณา

(๑) สถานศึกษามีหการประเมินความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุมตัวอยาง สรางเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลมาวิเคราะห
(๒) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เมื่อ
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เมื่อ
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เมื่อ
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
(๕) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเปนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับขอมูลที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา

๑. หลักฐานเกี่ ยวกั บการกํ าหนดกลุมตั วอยาง การสร างเครื่ องมื อประเมินความพึงพอใจ โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง การนําขอมูล
มาวิเคราะห
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนําความรูความสามารถไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคของตน จําแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา

๑๑๕

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)
และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

คาคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ก

คณะผูจัดทํา
๑. นายสุพล
๒. นายมณู
๓. นายทองสุข
๔. นายสมโชค
๕. นางโสรยา

แถมเงิน
ดีตรุษ
พามี
เพชรประสิทธิ์
จันทรสุกรี

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

