ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
การดาเนินงาน
การดาเนินงานของสถานศึกษาสามารถแยกออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. ด้ านความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้แสดงออกถึงความตระหนักในเป้ าหมาย หน้าที่ และ
ภาระงานของสถานศึกษาที่ตอ้ งดาเนินไปให้ประสบความสาเร็ จตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึก ษา และกระทรวงศึก ษาธิ การ โดยประชุ มบุ คลากรของสถานศึกษาทาการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ มาตรฐานของ สอศ. มาตรฐานของ สมศ. และมาต รฐาน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และองค์ความรู ้อื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง จากนั้นออกคาสั่ง และมอบหมายงาน วางแผนการทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน โดยกาหนดวัน
เวลา หัวข้อการดาเนิ นงานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้รับทราบ และ
ร่ วมกันคิดระดมสมองในการกาหนดแผนงาน โครงการ กิ จกรรมที่จะพัฒนาตามเป้ าหมาย ของมาตรฐานการ
อาชี วศึกษาอันประกอบด้วยมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอันจะส่ งผล
ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริ ญ ก้าวหน้า ตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการอย่างยัง่ ยืน รวมถึง
การเตรี ยมการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และนักเรี ยน ทุก ๆ กิจกรรม
2. ด้ านวิธีดาเนินการ (Attempt) บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ร่ วมประชุ มตามแผนงานโดยทาการ
ศึกษาคาสั่ง กฎ ระเบียบ นโยบาย ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่ วมกันคิดระดมสมองในการกาหนดโครงการ
กิ จกรรม หรื องานที่ จะส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาให้เกิ ดมีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ตามเกณฑ์ที่
ต้องการ โดยกาหนดกิจกรรมในรู ปของโครงการ โครงงาน หรื องาน สาขาวิชา งาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนา
โครงการ โครงงาน หรื องาน ที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ไปดาเนิ นการ ทาการทบทวน ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงาน และประเมินผลเป็ นระยะ ปรับแผนดาเนิ นงาน (ใช้ทฤษฎี PDCA) ให้สอดคล้องกับปั จจัยที่
เกี่ ยวข้อง โดยวางแผนให้ได้ผลเทียบเท่า หรื อสู งกว่าเป้ าหมายของสถานศึกษา การดาเนิ นงานของสถานศึกษา
แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1) ด้ านการวางแผนงาน (Plan)
สถานศึกษาได้แสดงออกถึงความตระหนักในเป้ าหมาย หน้าที่ และภาระงานของสถานศึกษาที่
ต้อ งด าเนิ น ไปให้ป ระสบความส าเร็ จ ตามเกณฑ์ม าตรฐานของสถานศึ ก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานชาติ โดยประชุมบุคลากรของสถานศึกษา ทาการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ มาตรฐานของ สอศ. มาตรฐานของ สมศ. มาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และมาตรฐาน
ชาติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และองค์ความรู ้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวางแผน
การปฏิบตั ิงาน ร่ างคาสัง่ มอบหมายงาน และการเตรี ยมการทุกมิติโดยกาหนดวัน เวลา หัวข้อการดาเนิ นงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อสร้ างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ได้รับทราบ และร่ วมกันคิดระดมสมองในการ
กาหนดแผนงาน โครงการ กิ จกรรมที่ จะพัฒนาตามเป้ าหมายของมาตรฐานการอาชี วศึก ษาอันประกอบด้วย
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มาตรฐาน 7 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 35 ตัวบ่งชี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลอันจะส่ งผลต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ชุ มชน
สังคม ประเทศชาติ ให้ความเจริ ญ ก้าวหน้าตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการ อย่างยัง่ ยืนรวมถึ งการเตรี ยมการอานวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และนักเรี ยน ทุก ๆ กิจกรรม
2) ด้ านการดาเนินงาน (Do)
บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ร่ วมดาเนิ นงานตามแผนงานโดยปฏิบตั ิตามคาสั่ง กฎ ระเบียบ
นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ หรื อตามที่ได้ร่วมกันคิดระดมสมองในการกาหนดโครงการ กิจกรรม หรื องาน
ที่จะส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาเกิ ดมี ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ตามเกณฑ์ และกรอบเวลาของตัวบ่งชี้ และ
มาตรฐานต่ าง ๆ ตามที่ ตอ้ งการให้เกิ ดมี คุณภาพโดยดาเนิ นกิ จกรรมในรู ปของโครงการ โครงงาน หรื องาน
สาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนาโครงการ โครงงาน หรื องาน ที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ไป
ดาเนิ นการ ทาการทบทวน ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงาน ให้สอดคล้องกับปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง โดยวางแผนให้ได้ผล
เทียบเท่า หรื อสู งกว่าเป้ าหมายของสถานศึกษา
3) ด้ านการประเมินผล (Check)
บุคลากร นักเรี ยน ของสถานศึกษาร่ วมกันประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โครงงาน
หรื องาน โดยใช้วิธีการ เครื่ องมือวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้อง เหมาะสม กับการปฏิบตั ิงานในทุก
มิติ ทั้งเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพ รวมถึ งการระบุขอ้ สังเกต ข้อคิดเห็น และหรื อข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ
4) ด้ านการปรับปรุ งแก้ ไข (Action)
ดาเนิ นการโดยนาผลการประเมิน ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรื อข้อเสนอแนะ มาดาเนิ นการ
ปรับปรุ ง พัฒนาการดาเนิ นงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ดีมากขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่ วม มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริ ง เพื่อให้
เกิดเป็ นวงจรคุณภาพอย่างยัง่ ยืน
3. ด้ านผลการดาเนินการ (Achievement) ผลจากการประเมินพบว่า บุคลากร นักเรี ยน ของสถานศึกษา
ได้ร่วมกันด าเนิ นการปรั บ ปรุ ง พัฒนาการจัดกิ จกรรมต่ า ง ๆ ให้ เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ดี มากขึ้ น มี ก ารวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิกิจกรรม ที่เน้นการมีส่วนร่ วม มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพ
จริ ง การประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ได้จดั ทาเครื่ องมือวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และมี
คุณภาพเพื่อใช้ในการวัดผล ประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม ปรากฏผลการประเมิน ดังรายงานต่อไปนี้
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มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ สะสม 2.00 ขึน้ ไป
ความตระหนัก
 แต่ ง ตั้ง หัว หน้ า สาขาวิ ช า และครู ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผูเ้ รี ย น ด าเนิ น การให้ ผู ้เ รี ย นมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ ย สะสม 2.00 ขึ้ นไป และผ่ า นเกณฑ์ ก ารพ้น สภาพของระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา สาขางาน
ความพยายาม

สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และเน้นการปฏิบตั ิจริ ง

จัดกิจกรรมเสริ มทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเ้ รี ยน

จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม

สอนรายวิชาปรับพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย งาน

การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
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ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึน้ ไป

หลักสู ตร/ประเภท
วิชา

สาขาวิชา/
สาขางาน

งาน
ยานยนต์

ปวช.
อุตสาหกรรม

งาน
เครื่ องมือกล
งาน
เชื่อมโลหะ
งาน
เครื่ องเรื อนฯ

รวมระดับ ปวช.

จานวน
ผู้เรียน
ทีล่ งทะเบียน
ชั้นปี
เรียน
ทั้งหมด
(1)
1
13
2
11
3
13
1
10
2
8
3
10
1
10
2
10
3
10
1
8
2
7
3
7
117

จานวน
ผู้เรียน
ทีอ่ อก
กลางคัน
(2)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2

ผลการเรียน
เฉลีย่ สะสม
2.00 ขึน้ ไป

จานวน
ผู้เรียนที่
เหลือ
จานวน
(3)
(4)
13
11
13
10
8
9
10
10
10
7
7
7
115

13
11
13
10
8
9
10
10
10
7
7
7
115

ร้ อยละ
100
100
100
100
100
90
100
100
100
87.50
100
100
98.29

หมายเหตุ 1. ข้อมูลจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด (1) หมายถึงยอดสรุ ปผูเ้ รี ยน ณ วันสุ ดท้ายของ
การลงทะเบียนเรี ยน แต่ละภาคเรี ยนสิ้ นปี การศึกษา กรณี มีการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนให้นบั รวมด้วย
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสู ตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ด
ทาการสอน
 นักเรี ยนที่ออกกลางคันในปี การศึกษาที่รายงาน
 ในกรณี ที่มีนักเรี ยนเข้าเรี ยนกลางปี หรื อโอนย้ายให้นับรวมในจานวนนักเรี ย นที่ลงทะเบีย น
ทั้งหมดด้วย
จากตารางพบว่ า ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 2.00 ขึ้นไปตามชั้นปี เฉลี่ยระดับ ปวช.
เท่ากับ ร้ อยละ 98.29 สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 -79.99
ร้อยละ 60 -69.99
ร้อยละ 50 -59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุ มชน ทีม่ ีต่อคุณภาพ ของผู้เรี ยน
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานประเมิ นระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน
และชุ มชน ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลการประเมินระดับความ พึงพอใจมาทาการวางแผน
ในการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาคุ ณลัก ษณะ และความรู ้ ค วามสามารถของผูเ้ รี ย นให้ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน
 แต่งตั้งกรรมการดาเนิ นงานด้านงานวิจยั พัฒนา ฯ ของสถานศึกษา เพื่อศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษา รวมถึ งเรื่ องความพึงพอใจในคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่
สถานศึกษาได้ผลิตออกไปให้กบั สถานประกอบการ
ความพยายาม
 จัดหาเครื อข่ายเพื่อร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้ าหมายคือสถานประกอบการ หน่วยงาน
และชุมชนในจังหวัด
 จัดทาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
 จัดทาสถิ ติผลการประเมินความพึงพอใจที่ถูกต้องตามหลักวิชา มีการสรุ ปผล พร้ อมทั้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ และรายงานผูบ้ ริ หารเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสั่งดาเนิ นการพัฒนาตามเป้ าหมาย ให้แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นฝึ กทักษะวิชาชีพ
 จัดกิ จกรรมสัมมนาร่ วมกับ สถานประกอบการในหัวข้อ “คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ”โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้า
สู่ สถานประกอบการ
 การจัดการนิเทศนักเรี ยน ฝึ กงานเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
 การดาเนินงานประเมินความพึงพอใจได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)

36
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุ มชน ทีม่ ีต่อคุณภาพของผู้เรียน
มีการประเมินความพึงพอใจ
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่ างสร้ าง
เครื่องมือเพือ่ เก็บข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่ างจาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ (ประเด็น 1)
มี
รวม

จานวนทีต่ อบกลับ

จานวนสถาน
ร้ อยละของสถาน
ประกอบการ
ประกอบการและบุคคล
และบุคคลในชุ มชนทีม่ ี
ในชุ มชนทีม่ ีผลการ
ผลการประเมินความพึง ประเมินความพึงพอใจ
พอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00
เฉลีย่ 3.51 – 5.00

สถาน
ชุ มชน
ประกอบการ
10
7
17 แห่ ง

สถาน
สถาน
ชุ มชน
ชุ มชน
ประกอบการ
ประกอบการ
100.00
100.00
10
7
17 แห่ ง
100.00

จากตารางพบว่า
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่ วยงาน ชุ มชนที่มีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งระดับ ปวช.ที่ออกฝึ กงานมีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คิดเป็ น ร้อยละ 100
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

37
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 ร้ อยละของผู้เรียนทีผ่ ่ านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ส่งเสริ ม กากับ ดูแลประเมินผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. 3 ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขางาน สาขาวิชา
 แต่งตั้งกรรมการดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
ความพยายาม
 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ส่ งเสริ มให้ทุกสาขางานประเมินการปฏิบตั ิงานตามสภาพจริ ง
 จัดทาแผนการสอนวิชาชีพที่เน้นการบูรณาการทฤษฎี และปฏิบตั ิ
 จัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และเน้นการปฏิบตั ิจริ ง
 จัดแผนการเรี ยนเป็ นโครงการ เป็ นชิ้นงาน
 กาหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ
 การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
 การจัดทามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบัน
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.3 ร้ อยละของผู้เรียนทีผ่ ่ านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
จานวนผู้เรี ยนที่
ลงทะเบียนเรียนครบ
จานวนผู้เรี ยนชั้ นปี
ร้ อยละ
ที่
ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ทุกรายวิชาตาม
สุ ดท้ ายทีส่ อบผ่ านเกณฑ์ ฯ
(3)
(2)
โครงสร้ างหลักสู ตร
(1)
1
เครื่ องกล สาขางานยานยนต์
13
13
100
2

เครื่ องมือกลฯ สาขางานเครื่ องมือกล

9

9

100

3

โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

10

10

100

การก่อสร้าง สาขางานเครื่ องเรื อน
7
7
100
และตกแต่งภายใน
รวม
39
39
100
จากตารางพบว่า
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ใน 4 สาขาวิชา
คิดเป็ นร้อยละ 100
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
4

38
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 -79.99
ร้อยละ 60 -69.99
ร้อยละ 50 -59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชี วศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ ค่าเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไป
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการทาหน้าที่พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ และทักษะด้านวิชาการ
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสู ตรในแต่ละสาขางาน สาขาวิชา
 ร่ วมส่ งครู ในสถานศึกษาเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการ86,สอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V-NET)
ความพยายาม
 ส่ งเสริ มให้ทุกสาขางาน สาขาวิชา และประเภทวิชาจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง
 จัดให้ใช้วธิ ีการประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง
 ส่ งเสริ มให้มีการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และหรื องานวิจยั
 จัดหาผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษามาช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอ
 สนับสนุนให้สาขาวิชา จัดสอนซ่อมเสริ ม ให้แก่ผเู ้ รี ยนที่มีระดับความก้าวหน้า ทาง การเรี ยนต่า
 ส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดทาวิจยั ชั้นเรี ยนที่เน้นในด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
 จัดการแนะแนวการทาข้อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชี วศึกษา (V-NET) ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ระดับ ปวช.
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)

39
ตารางที่ 1.4 ผู้เรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชี วศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่ าเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไป
หลักสู ตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
รวม

จานวน
ผู้ลงทะเบียน
เข้ าสอบ
13
10
10
7
40

จานวนผู้ผ่าน
ค่ าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ

คิดเป็ นร้ อยละ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

จากตารางพบว่า
ร้ อยละของผูเ้ รี ย นที่ มี คะแนนเฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับชาติ ด้า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปรวมทั้งระดับ ปวช. คิดเฉลี่ยเป็ น ร้อยละ 0
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 -64.99
ร้อยละ 45 -54.99
ร้อยละ 35 -44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.5 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ ค่าเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ พ ฒ
ั นาผูเ้ รี ยนให้มี ทกั ษะด้า นการฟั ง การอ่ าน การเขี ยน และการ
สนทนา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสู ตรในแต่ละสาขาวิชา
ความพยายาม
 ส่ ง เสริ ม ให้ จ ัด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้น ให้ ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้ท ัก ษะในการคิ ด ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ภาษาอังกฤษ
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)

40
ตารางที่ 1.5 ผู้เรียนทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้ านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าเฉลีย่ ระดับชาติขนึ้ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ

จานวนผู้ลงทะเบียน
เข้ าสอบ

จานวนผู้ผ่าน
ค่ าคะแนนเฉลีย่ ระดับชาติ

คิดเป็ นร้ อยละ

สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน

13
10
10
7

3
3
3
3

23.08
30.00
30.00
42.86

รวม

40

12

30.00

จากตารางพบว่า
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษรวมทั้งระดับ ปวช. คิดเฉลี่ยเป็ น
ร้อยละ 30
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 -64.99
ร้อยละ 45 -54.99
ร้อยละ 35 -44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 ร้ อยละของผู้เรี ยนทีผ่ ่ านเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ หรือ
หน่ วยงานทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชี วศึกษารับรอง
ไม่ ต้องประเมินเนื่องจาก สอศ. ยังไม่ ได้ แต่ งตั้งหน่ วยงานทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.7 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้ า
ความตระหนัก
 แต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ตามที่กาหนด
ความพยายาม
 กาหนดให้ครู ผสู ้ อน และครู ที่ปรึ กษาต้องประสานงานกันในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ในกากับดูแล

41
 ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนปรับแผนการเรี ยนให้สอดคล้องตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยนกลุ่มที่มีปัญหาในการ
เรี ยน
 ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง
 ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทาวิจยั ชั้นเรี ยนมุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.7 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้ า
ที่

ระดับ

1
2
3
4

สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
รวม

จากตารางพบว่ า

จานวนผู้เรียน
แรกเข้ าทั้งหมด
15
11
10
8
44

จานวนผู้เรียน
ทีส่ าเร็จการศึกษา
13
9
10
7
39

ร้ อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
86.67
81.82
100.00
87.50
88.64

ผูส้ าเร็ จการศึกษาของสาขาวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็ น ร้อยละ 88.64

สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 -79.99
ร้อยละ 60 -69.99
ร้อยละ 50 -59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.8 ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการมอบหมายภาระหน้าที่แก่ครู บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาชัดเจนทุกปี การศึกษา
โดยมี ฝ่ ายงานทะเบียน และสาขาวิชา จะมีหน้าที่ร่วมกันติดตามผูเ้ รี ยนที่สาเร็ จการศึกษาและสอบถามข้อมูล
ผูส้ าเร็ จการศึกษา โดยจาแนกตาม สาขาวิชา สาขางาน และคานวณหาค่าร้อยละ ของผูไ้ ด้งานทา ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาต่อ เทียบกับจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
ความพยายาม
 กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ
 การจัดโครงการปั จฉิ มนิเทศก่อนจบการศึกษา
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 การจัดทาโครงการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ไม่ สามารถติดต่ อได้

ศึกษาต่อ

ว่ างงาน

ไม่ สามารถติดต่ อได้

รวมร้ อยละ

-

-

-

94.12 5.88

-

-

-

100

11

-

-

-

-

100

-

-

-

100

5

1

-

-

-

83. 33 16.67

-

-

-

100

5

1

-

-

-

83. 33 16.67

-

-

-

100

รวมทั้งสิ้น

37

3

-

-

-

92.50 7.50

-

-

-

100

40

40

ประกอบอาชีพอิสระ

ว่ างงาน

1

ได้ งานทา

ศึกษาต่อ

16

สาขางานยาน
17
ยนต์
สาขางาน
2 เครื่ องมือกล 11
และซ่อมบารุ ง
สาขางานเชื่อม
3
6
โลหะ
สาขางาน
เครื่ องเรื อน
4
6
และตกแต่ง
ภายใน
1

รวม

ประกอบอาชีพอิสระ

ระดับ

ได้ งานทา

ที่

ผู้จบการศึกษาปี 2555

ตารางที่ 1.8 ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งานทา หรือประกอบอาชี พอิสระ หรือศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
จานวนคน
ร้ อยละ

-

100

ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี การศึกษา 2556 ที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระ
หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 100
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จากตารางพบว่า

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 -79.99
ร้อยละ 60 -69.99
ร้อยละ 50 -59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

43

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ ผู้รับบริการทีม่ ี
ต่ อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานประเมิ นระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน
หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจมาทาการวางแผนในการปรับปรุ ง พัฒนาคุ ณลักษณะ และความรู้ ความสามารถของ
ผูเ้ รี ย นให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน หรื อสถานศึ ก ษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การ
 แต่งตั้งกรรมการดาเนิ นงานด้านงานวิจยั พัฒนา ฯ ของสถานศึกษา เพื่อศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอาชี วศึกษา รวมถึ งเรื่ องความพึงพอใจในคุณภาพของผูเ้ รี ยนที่
สถานศึกษาได้ผลิตออกไปให้กบั สถานประกอบการ
ความพยายาม
 จัดหาเครื อข่ายเพื่อร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้ าหมายคือสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การในจังหวัด
 จัดท าเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการประเมิ นความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ ที่ มี ต่อคุ ณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
 จัดทาสถิติผลการประเมินความพึงพอใจที่ถูกต้องตามหลักวิชา มีการสรุ ปผล พร้อมทั้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ และรายงานผูบ้ ริ หารเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสั่งดาเนิ นการพัฒนาตามเป้ าหมาย ให้แก่
ผูเ้ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นฝึ กทักษะวิชาชีพ
 จัดกิ จกรรมสัมมนาร่ วมกับ สถานประกอบการในหัวข้อ “คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ”
 โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้าสู่ สถานประกอบการ
 การจัดการนิเทศนักเรี ยน ฝึ กงานเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
 การดาเนินงานประเมินความพึงพอใจได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
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ตารางที่ 1.9 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผู้รับบริ การที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา

100

ผู้รับบริการ

-

สถานศึกษา

17 แห่ ง

สถานประกอบการ

14

ผู้รับบริการ

-

สถานศึกษา

สถานศึกษา
14 แห่ ง

สถานประกอบการ

14

ผู้รับบริการ

มี
รวม

จานวนทีต่ อบกลับ

สถานประกอบการ

มีการประเมินความพึง
พอใจโดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างสร้ างเครื่องมือเพือ่
เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ าง
จาข้ อมูลมาวิเคราะห์
(ประเด็น 1)

จานวนสถาน
ร้ อยละของสถาน
ประกอบการ
ประกอบการและบุคคลใน
และบุคคลในชุ มชนทีม่ ีผล
ชุ มชนทีม่ ีผลการประเมิน
การประเมิน
ความพึงพอใจเฉลีย่
ความพึงพอใจ
3.51 – 5.00
เฉลีย่ 3.51 – 5.00

-

-

100

จากตารางพบว่า
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา หรื อผูร้ ับบริ การ
ที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา ที่มีต่อคุณภาพของ ผูส้ าเร็ จการศึกษารวมทั้งระดับ ปวช. เฉพาะสถาน
ประกอบการ และผูร้ ับบริ การ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตาราง สรุ ปผลการดาเนินงานมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่

1.1
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

เป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ร้อยละ 100 ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เฉลี่ยสะสม 2.00
ขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 100

1.3
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ น
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
1.4
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป

ภาพรวม)
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ร้ อยละ 65 ขึน้ ไป

ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
งานทะเบียน และ
งานวัดและประเมินผล



ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

เป้าหมาย
1.2
ระดับความพึงพอใจ
ได้
ร
ะดั
บ
ดี
ม
าก
ระดับความพึงพอใจของ
ของสถานประกอบการ
เกณฑ์ การประเมิน
สถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
ระดับดีมาก
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
คุณภาพของผูเ้ รี ยนเฉลี่ย 4.40
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ
คิดเป็ นร้อยละ 100
คุณภาพของผูเ้ รี ยน
มีผลตาม (5)
(สถานศึกษามีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00
คิดเป็ นร้อยละ 100 ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

เอกสาร
งานหลักสูตร



ผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน

เอกสาร

มาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 100 ระดับ ดี
มาก
ผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
คิดเป็ นร้อยละ 0
ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน
ไม่ ผ่านเป้าหมาย

งานวัดผล





เอกสาร
งานวัดและประเมินผล
ผล
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เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

1.5
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ร้อยละ 65 ขึ้นไป

ผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
คิดเป็ นร้อยละ 30
ผ่านเกณฑ์ ระดับ
ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ไม่ ผ่านเป้าหมาย

1.6
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
การอาชีวศึกษารับรอง

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ตัวบ่ งชี้ที่

1.7
ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรเทียบกับแรกเข้า

1.8
ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่
ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพ
อิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี

1.9
ร้อยละระดับ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
หรื อสถานศึกษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา



ข้ อมูล
หลักฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
งานวัดและ
ประเมินผลผล

ไม่ ต้องประเมิน

ผูเ้ รี ยนสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
คิดเป็ นร้อยละ 88.64
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา
หรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้ าหมาย
ความพึงพอใจของ
เป้ าหมาย
สถานประกอบการ หน่วยงาน
ได้ระดับดีมาก
หรื อสถานศึกษา หรื อ
เกณฑ์ การประเมิน
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพของ
ระดับดีมาก
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
และมีผลตาม (5)
เป้ าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ผลการ
ประเมิน
ไม่
ผ่าน
ผ่าน



เอกสาร
งานทะเบียน

เอกสาร
งานแนะแนว


เอกสาร
งานหลักสูตร
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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 9 ตัวบ่ งชี้
ไม่ ต้องประเมิน1 ตัวบ่ งชี้ (ตัวบ่ งชี้ 1.6)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 6 ตัวบ่งชี้ (1.1,1.2,1.3,1.7,1.8,1.9)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี
มีจานวน - ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน - ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง
มีจานวน - ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ (1.4, 1.5,)
จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
1. โรงเรี ยนมีระบบในการติดตามข้อมูลผูเ้ รี ยนที่จบการศึกษา ที่ดี ต่อเนื่ อง โดยมีขอ้ ตกลงระหว่างผูท้ ี่
สาเร็ จการศึกษากับโรงเรี ยนให้ติดต่อกลับมาทางโรงเรี ยนเพื่อชี้แจงข้อมูล ติดต่อกลับ ทาให้ทราบได้วา่ หลังจากที่
จบการศึกษาแล้วผูเ้ รี ยนได้งานทาอยูใ่ นระดับสู ง
2. โรงเรี ยนมีระบบการจัดการเรื่ องการเรี ยนการสอนที่ดี ทาให้ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน
อยูใ่ นระดับที่ดีมาก และสัดส่ วนผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาเมื่อเทียบจากจานวนนักเรี ยนแรกเข้านั้นอยูใ่ นระดับสู ง
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
1. ในเรื่ องของการดาเนินการติดตามข้อมูลรายงานผลจากองค์กร ที่ได้เข้าไปทาการทดสอบมาตรฐานวิ
ชี พ ให้ช้ ี แจงผลการทดสอบของผูเ้ รี ยน อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และเป็ นทางการ เพื่อนามาสรุ ปผล
เป็ นข้อมูลในการประเมินผลต่อไป
2. ฝ่ ายวิชาการควรมีการประชุ ม วางแผน จัดเตรี ยมและรวบรวมเอกสาร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยน ใบงานที่นามาใช้ในการสอนเสริ ม จัดตารางเวลาให้ครู ได้สอนเสริ มทักษะผูเ้ รี ยนตามเนื้ อหาที่จะ
มีใช้ในการทดสอบ เพื่อนามาพัฒนาให้ตรงกับแนวทางการสอบในครั้งต่อไป และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ใน
การสอบของนักเรี ยน เสริ มสร้ างความเข้าใจให้กบั นักเรี ยนในการสอบ V-net นั้นมีความสาคัญต่อการ
เรี ยนของนักเรี ยนในอนาคต ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้นกั เรี ยน เตรี ยมตัวสาหรับการทดสอบเชิงวิชาการ
3. การวางแผนขั้นตอนในการความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อผูเ้ รี ยนที่จบการศึกษาไป
แล้ว เพื่อนาเพื่อนามาสรุ ปผลเป็ นข้อมูลในการประเมินผลต่อไป
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตร และการจัดการเรียนการสอนอาชี วศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้ องกับ ความ
ต้ องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
 สนับสนุ นโดยการอนุ ญาตให้ครู ของสถานศึกษา พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะระดับสถาบัน ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรื อประชาคมอาเซี ยน
 มีนโยบายให้ฝ่ายวิชาการประเมิน และปรับปรุ งหลักสู ตร แผนการเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม
 การจัดทาโครงการลงนามความร่ วมมือ กับสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใน
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
 จัดทาโครงการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ

การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่
1
2

ระดับคุณภาพ
สาขาวิชามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร่ วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ

3

สาขาวิชามีการทดลองใช้หลักสูตร



4

สาขาวิชามีการประเมินหลักสูตร



5

สาขาวิชามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วตามข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยน






จากตารางพบว่า
ในปี การศึกษา 2556 สาขาวิชาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา ตามประเด็นการพิจารณาเท่ากับ 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการมอบหมายภาระหน้าที่แก่ครู บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาชัดเจนทุกปี การศึกษา
โดยมี ฝ่ ายวิชาการ สาขาวิชา สาขางาน และผูเ้ กี่ยวข้องร่ วมกันดาเนินการดังนี้
1. ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา ทุกสาขาวิชา สาขางาน ทุกชั้นปี
2. ครู จดั การเรี ยนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกรายวิชา
3. ครู จดั การเรี ยนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกรายวิชา
4. ครู จดั การเรี ยนการสอนสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ความพยายาม
 การส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ
 จัดการฝึ กอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
 โครงการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผูเ้ กี่ยวข้อง
 การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้
 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
 การจัดการสอนเป็ นทีม
 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเรี ยนเป็ นโครงงาน โครงการ หรื อชิ้นงาน

การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
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ตารางที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
ที่

2

ระดับคุณภาพ
สาขาวิชาดาเนินการให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา ด้วยเทคนิค วิธีการสอน
ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สาขาวิชามีครู ที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 50-59.99 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด

3

สาขาวิชามีครู ที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 60-69.99 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด

4

สาขาวิชามีครู ที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 70-79.99 ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด

5

สาขาวิชามีครู ที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมด

1

จากตารางพบว่า
สาขาวิชาได้ดาเนินการตามข้อ 1 และมีผลตามข้อ 4
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
 กาหนดให้ผสู ้ อนทุกคนจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ
 กาหนดให้ผสู ้ อนทุกคนจัดทาวิจยั ชั้นเรี ยน
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อผูส้ อน ทุกภาคเรี ยน
 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนทุกภาคเรี ยน
 จัดเตรี ยม จัดหาสื่ อการสอนที่ทนั สมัย และหลากหลาย
ความพยายาม
 จัดการฝึ กอบรมเรื่ อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู ้
 จัดการฝึ กอบรมเทคนิคการสร้าง และใช้สื่อการสอน
 จัดการฝึ กอบรมการวัด และประเมินผลตามสภาพจริ ง

ปฏิบัตขิ ้ อ
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 จัดการฝึ กอบรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน
 จัดการฝึ กอบรมการจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ
 การสนับสนุนผูส้ อนไปอบรม พัฒนาด้านความรู้ ในวิชาชีพที่สอน
 โครงการอบรมในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการพูด การบรรยาย
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่
1

2
3
4

5

ระดับคุณภาพ
สาขาวิชาดาเนินการให้ครู แต่ละคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สาขาวิชาดาเนินการให้ครู แต่ละคนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรี ยนการสอน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สาขาวิชาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน ให้ครู แต่ละคน
ทาบันทึกหลังการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
สาขาวิชาดาเนินการให้ครู แต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาการเรี ยน การสอน ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
สาขาวิชาดาเนินการให้ครู แต่ละคนนาผลจาการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหา หรื อพัฒนา
การเรี ยน การสอน ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน

จากตารางพบว่า
สาขาวิชาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ปฏิบัติ

ไม่ ปฏิบัติ
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
 กาหนดให้ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนร่ วมกันกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผลการเรี ยนอย่าง
หลากหลายทุกรายวิชาก่อนทาการสอน
 กาหนดให้ผสู ้ อนทาการประเมินผลตามสภาพจริ ง
ความพยายาม
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการเรี ยน
 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรี ยน การสอน
 กาหนดให้ผสู ้ อนนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรี ยน การสอน ต่อไป
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3

ที่
1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัด

และประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน วัด และประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้

ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนใช้วธิ ีการวัดผล และประเมินผลที่หลากหลาย

และเหมาะสม ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัด และประเมินผล

ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนนาผลจากการวัด และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเ้ รี ยน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
ความตระหนัก
 สถานศึกษาทาความร่ วมมือกับสถานประกอบการในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงาน
 แต่งตั้งครู นิเทศการฝึ กงาน
 สถานศึกษาจัดทาคู่มือการฝึ กงานในสถานประกอบการ
 สถานศึกษาจัดการสัมมนาผลการฝึ กงาน เมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กงาน
ความพยายาม
 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานกับสถานประกอบการ
 ทาการนิเทศการฝึ กงานร่ วมกับสถานประกอบการ
 กาหนดให้ผสู ้ อนนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรี ยน การสอน ต่อไป

การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
ที่

ปฏิบัติ

2

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่ วมมือ
ในการส่งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานตรง หรื อสัมพันธ์กบั สาขางาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน

3

สถานศึกษามีการนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน



4

สถานศึกษามีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน



5

สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนเพื่อนาผลไปปรับปรุ งโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมการสัมมนา

1

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี

ไม่ ปฏิบัติ
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

สรุ ปผลการดาเนินงานมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่
2.1
ระดับคุณภาพในการใช้
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรื อ
ประชาคมอาเซียน
2.2
ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้รายวิชา

2.3
ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ ผ่าน

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
ตามข้อกาหนดคุณภาพ
จานวน 4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี
ผ่านเป้ าหมาย

ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
งานหลักสูตร

เป้ าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
และมีผลตาม (5)
เป้ าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ

สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็น (1) และมีผลตาม
(4)
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี
ผ่านเป้ าหมาย



เอกสาร
งานหลักสูตร

สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี
ผ่านเป้ าหมาย



เอกสาร
งานหลักสูตร
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ตัวบ่ งชี้ที่

2.4
ระดับคุณภาพในการวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรี ยนการสอน
รายวิชา

เป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

เป้ าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
2.5
เป้ าหมาย
ระ ดั บ คุ ณภาพใ น การ
ได้ระดับดี
ฝึ กงาน
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ ผ่าน

สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี
ผ่านเป้ าหมาย



สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี
ผ่านเป้ าหมาย



ข้ อมูลหลักฐาน
สนับสนุน

เอกสาร
งานวัดผล

เอกสาร

งานฝึ กงาน

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 5 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน - ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี
มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้ (2.1, 2.2,2.3,2.4,2.5)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
- ครู มีความทุ่มเทเสี ยสละต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)

ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ได้ตามวงจรคุณภาพ PDCA

ควรทาการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน ทาแบบสรุ ปและนาผล
ที่ได้ไปพัฒนาการดาเนินงานในปี ต่อไปให้ดียงิ่ ขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ความตระหนัก
ทางโรงเรี ยนมีคณะกรรมการบริ หารตามตราสารจัดตั้งโรงเรี ยนกาหนด
ความพยายาม
-โรงเรี ยนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจานวน 6 คนเพื่อทาหน้าที่สรรหาผูม้ ีความรู ้และความสามารถ
เป็ นคณะกรรมการบริ หาร มีการประชุ มคณะกรรมการสรรหาแล้วเสนอชื่ อบุคคลจากกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนทาหน้าที่ผแู้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต เป็ นประธานกรรมการบริ หาร ผูแ้ ทนครู ในโรงเรี ยน ผูแ้ ทน
ผูป้ กครองนัก เรี ย น ผูแ้ ทนชุ ม ชน และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ 4 ท่ า น รวมจ านวน7 ท่ า น ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากผูร้ ั บ
ใบอนุ ญาต(ประธานมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ดารงตาแหน่ ง
วาระละ 2 ปี
 คณะกรรมการบริ หาร มีส่วนร่ วมในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ฉบับใหม่ ปี การศึกษา 2555-2557 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและแผนยุทธศาสตร์ และ
มีการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง คือ ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง/ปี
 คณะกรรมการบริ หาร มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในตราสาร
จัดตั้งโรงเรี ยนและตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ที่
1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย อย่างน้อยภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง
สถานศึ กษาดาเนิ นการให้คณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ปฏิบตั ิงาน ตามอานาจ
หน้าที่ ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึ กษาดาเนิ นการให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกสถานศึ กษา ประเมิ น ความพึง พอใจ ของ
คณะกรรมการสถานศึ กษา หรื อวิทยาลัยในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึ กษา และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษา ประเมิ น คุ ณ ภาพ การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การปฏิบตั ิงาน

ปฏิบัติ







ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย
ปฏิบตั ิจานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จากตารางพบว่า

ไม่ ปฏิบัติ

มี ก า ร
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
ทางโรงเรี ยนมีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนเพื่อเป็ นกรอบแนว
ทางการบริ หารและการจัดการ และมีแผนปฏิบตั ิการรายปี รองรับในการนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
ความพยายาม
 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุ มชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน
 จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
 มีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
 มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และเสนอข้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แต่ ไ ม่ ค รบ
กระบวนการ PDCA
 มีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี แต่ไม่ครบกระบวนการ PDCA
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ผลการประเมิน
ตารางที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่

3

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วม
ของครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ ก ษา ผูเ้ รี ย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

สถานศึ กษามี การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

4

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง



5

สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี



1
2

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก
 มีการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา“มุ่งมั่น มีวนิ ัย รับผิดชอบ นอบน้ อม ”(ยึดมั่นในสั จธรรม)
 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เห็นชอบกับ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเรื่ อง การกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- มีการกาหนดกิจกรรมหน้าเสาธงให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามอัตลักษณ์โดยการท่องทุกเช้า
ความพยายาม
 การกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มุ่งมั่น มีวนิ ัย รับผิดชอบ นอบน้ อม ” (ยึดมั่นในสั จธรรม)
 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
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 จัดทาโครงการพัฒนาองค์กรทาให้บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนาต่อเนื่องทุกปี เช่น
กิจกรรมที่ 1.1 ความเป็ นประชาธิปไตย
กิจกรรมสภานักเรี ยน
กิจกรรมที่ 1.2 ความมีวินัย ความรั บผิดชอบ ความขยัน ซื่ อสั ตย์ อดทน ความเสี ยสละ จิตสาธารณะ
ความประหยัด และการน้ อมนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน
1.กิจกรรมกีฬาสี
2.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื อ
3.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
4.โครงการอัสสัมชัญทานาข้าว
5.โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมที่ 1.3 ความรักชาติ ศาสน์ รวมทั้งสร้ างค่ านิยมความเป็ นไทย การอนุ รักษ์ และสื บสานศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมวันพ่อ
2.กิจกรรมวันแม่
3.กิจกรรมสัปดาห์นกั บุญหลุยส์
4.กิจกรรมวันออกพรรษา
 ประเมินผลโครงการ แผนงาน และงานเพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในปี ต่อไป
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ที่

3

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดอัตลัก ษณ์ โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา หรื อ

วิทยาลัย

สถานศึ กษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึ กษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึ กษา
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

4

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ



5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ



1
2

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก

60
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน

ค่ าคะแนน

ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
ทางโรงเรี ย นมี ก ารน านโยบายระดับ ชาติ ระดับ กระทรวง และระดับ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษารวมทั้งนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย เป็ นหลักในการ
บริ หารงานสถานศึกษา
ความพยายาม
 มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
 มีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนแต่ไม่มีการจัดประชุ มผูป้ กครอง
และไม่มีการประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยคณะกรรมการบริ หาร
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
1

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

2

สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง



สถานศึ กษามีการจัดประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึ กษาอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00



3
4
5

ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ





61
จากตารางพบว่า
สรุปผลการประเมิน

สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา จานวน 5 ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก

เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
 สถานศึ ก ษามี ก ารจัด ท าข้อ มู ล พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า 9 ประเภท เช่ น ข้อ มู ล ผู ้เ รี ยน บุ ค ลากร
งบประมาณ มีระบบบริ หารจัดการข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และมีประสิ ทธิ ภาพ และ
การจัดการ
ความรู ้ของสาขาวิชา สาขางานเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความพยายาม
 มีโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา
 มีโครงการใช้ระบบบริ หารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา
 โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
 โครงการความร่ วมมือกับภาคเอกชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรร่ วมกัน
 มีการนาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริ หารจัดการมาใช้ และจัดการความรู้

การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
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ตารางที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีขอ้ มูลอื่นที่จาเป็ นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน

และเชื่อมโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสูญหายของข้อมูล

สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็ นปั จจุบนั
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของ
สถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.20)





จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ ยง
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะทางานดาเนิ นการด้านการบริ หารความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ด้าน และเป็ นผู ้
ควบคุ ม ดูแล จัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรี ยน
 แต่งตั้งครู ท้ งั สถานศึกษาอยูใ่ นคณะทางานเพื่อให้มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานบริ หารป้ องกันความ
เสี่ ยง
ความพยายาม
 มีการกาหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
 มีการจัดพื้นที่หอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ

63








มีการจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ
มีระบบป้ องกันอัคคีภยั
มีโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
มีโครงการ 5 ส
มีการจัดระบบจราจรในสถานศึกษา
มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ ยง
ที่

2

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึ กษามีการวิเคราะห์ และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่ สาคัญอย่างน้อย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน

และการมั่ว สุ ม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษา ผูเ้ รี ย น และ
ผูป้ กครอง

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ

3

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ



4

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง



5

สถานศึกษามีความเสี่ ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน



1

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

64
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะทางานดูแลนักเรี ยน ทั้งในส่ วนของหอพักและการดูแลการเรี ยนการสอนโดย
มีครู ประจาชั้นทาหน้าที่ครู ที่ปรึ กษา
ความพยายาม
 มีการกาหนดระบบ แนวทางในการดูแลนักเรี ยน
 มีการดูแลผูท้ ี่มีปัญหาในการเรี ยน
 มีการจัดระบบส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
 มีการบริ หารจัดการทุนการศึกษาแบบต่าง ๆ
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรี ยน
ที่
1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษา และจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของผูเ้ รี ยน
ที่ร้องขอ
สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รี ยน กลุ่มเสี่ ยง และส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา จานวน 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1







65
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้ อม และภูมิทศั น์ ของ
สถานศึกษา และการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงานศูนย์ วิทยบริการ
ความตระหนัก
 แต่งตั้งกรรมการบริ หารฝ่ ายงานอาคารสถานที่ หัวหน้าสาขาวิชา และครู ในสาขาวิชาเป็ นผูค้ วบคุ ม
ดูแล การจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
 แต่งตั้งหัวหน้าบ้านพักและคณะกรรมการบ้านพัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อชุมชน
 แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างอาคารศูนย์บริ การยานยนต์จาลอง
ความพยายาม
 มีการใช้ประโยชน์จากอาคารเรี ยนหลัก จานวน 4 อาคาร อาคารประกอบการเรี ยน ห้องเรี ยน แหล่ง
เรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนอาคาร ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สวนหย่อมและสนามกีฬา
อย่างสม่าเสมอ
 มีการจัดห้องปฏิบตั ิการ ห้องประชุมกลาง เพื่อใช้ประชุมหรื อทากิจกรรมร่ วมกัน
 มีโครงการจัดหาครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็ น
 มีการพัฒนาการให้บริ การการ
 มีการจัดหาเอกสาร ตารา ต่างๆ ให้แก่หอ้ งสมุด
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้ อม และภูมิทศั น์ ของสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนา และดูแลบารุ งรักษาสภาพแวดล้อม และ ภูมิทศั น์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การโดยการมี 
ส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ โดย ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน 
สถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ


จากตารางพบว่า

สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ

สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก

66
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก
 แต่งตั้งหัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่ในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
 แต่ ง ตั้ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช า และครู ใ นสาขาวิ ช าเป็ นผู ้ค วบคุ ม ดู แ ล ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
คอมพิวเตอร์
 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิประจาปี
ความพยายาม
 มีโครงการจัดหาครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
 มีโครงการจัดซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ประจาปี การศึกษา
 มีการกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
 มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบารุ งรักษาอย่างสม่าเสมอ
 มีการจัดทาโครงการเพื่อจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทดแทนล่วงหน้าทุกปี การศึกษา
 ทาบันทึกเสนอขอซ่อมแซมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ทนั กับกาหนดการสอน
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ที่
1

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการจัดหา การใช้วสั ดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และคอมพิวเตอร์



2

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ




4

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ



3

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก

ปฏิบัติ



ไม่ ปฏิบัติ

67
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
 มีการกากับติดตามให้ครู ปฏิบตั ิตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่พฒั นาเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า อย่างต่อเนื่อง
 ส่ ง ครู ผูส้ อนฝึ กอบรมเทคโนโลยีใ นการปฏิ บตั ิ ง านวิชาชี พ เช่ น การใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ทาง
วิชาชีพ ฯลฯ
ความพยายาม
 เข้าร่ วมโครงการช่างเชื่อมสู่ มาตรฐานสากล
 เข้าร่ วมวัดผลและประเมินผลตามหลักสู ตรรายวิชาสมรรถนะ
 อบรมสัมมนาคณะครู ผรู ้ ่ วมบริ หารโรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทย
 พัฒนาทักษะการเชื่อมอุตสาหกรรม
 อบรมสัมมนาเรื่ องการใช้หลักสู ตรปวช.2556
 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องเตรี ยมสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรี ยนอาชีวศึกษา
 ศึกษาดูงานที่บริ ษทั โตโยต้า ดีเยีย่ ม ที่จงั หวัดอุบลราชธานี เรื่ องการทาสี รถ และตรวจเช็ค
ระยะรถ
 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา

68
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2

3

4

5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึ กษาด าเนิ นการให้ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในสถานศึ กษา ได้รับ การฝึ กอบรมด้าน

วิชาการ หรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละ 100)
สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจยั

หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ร้อยละ
0)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน
ครู และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรื อหน่วยงานองค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ร้อยละ 11.76)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ( ร้อยละ 100)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านวิชาการ หรื อวิชาชีพ หรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรื อองค์กรภายนอกไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 (ร้อยละ 5.88)

จากตารางพบว่า สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1



69
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
ความตระหนัก
มี ก ารวางแผนงบประมาณแต่ ล ะปี น าเสนอให้ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ับ ต้น สั ง กัด มี ก ารจัด แยกการใช้
งบประมาณแยกเป็ นฝ่ ายๆ อย่างชัดเจน
ความพยายาม
จัดการระดมบุ ค ลากรผูเ้ กี่ ย วข้องทุ ก ฝ่ ายในการร่ วมกันวางแผนงบประมาณประจาปี มี ก ารจัดท า
แผนปฏิบตั ิการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อ เตรี ยมความพร้ อมล่วงหน้าทุกปี การศึกษา มีการตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างสม่าเสมอตลอดปี งบประมาณ
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ (ร้ อยละ 12.56)
สถานศึกษามีรายได้ หรื อมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการจัด

การเรี ยนการสอน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก (ร้ อยละ 70.85)
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาการ และวิชาชีพ

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ (ร้ อยละ 2.05)
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทา และดาเนินการ

จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ (ร้ อยละ 5.24)
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึก

และเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทย และพลโลกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนิ นการ (ร้ อยละ
7.44)

จากตารางพบว่า สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับเครือข่ าย
ในประเทศ และหรือต่ างประเทศ
ความตระหนัก
 แต่งตั้งหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ประจาเป็ นผูค้ วบคุ ม ดู แล การระดมทรั พยากร ให้เป็ นไปตาม
นโยบาย และความเหมาะสม
 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ความพยายาม

มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรทุกประเภท จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

มีการอุดหนุน บริ จาค วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอนจากภาครัฐและเอกชน

มี ก ารจัดท าแผนปฏิ บ ัติ ก าร โครงการ แผนงาน งานเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มล่ ว งหน้า ทุ ก ปี
การศึกษา

มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรทุกประเภทสม่าเสมอตลอดปี งบประมาณ
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 63 คุ ณภาพในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากับ เครื อข่ า ยในประเทศ
ต่ างประเทศ
ที่
1
2
3
4
5

และหรื อ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ

เครื อข่ายในประเทศ และหรื อต่างประเทศ (มีจำนวน 5 แผนงำน โครงกำร)
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ในประเทศ

หรื อต่างประเทศร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิ ดสอน
(สถำนศึกษำมีกำรจัดหำภูมิปัญญำฯร่ วมพัฒนำผู้เรี ยนจำนวน 4 สำขำ คิดเป็ นร้ อยละ 100)
สถานศึ ก ษามี จ านวนสถานประกอบการในประเทศ และหรื อ ต่ า งประเทศที่ มี ส่ ว นร่ ว ม ในการจัด

การศึกษากับสาขาวิชา ไม่นอ้ ยกว่า 20 แห่ง (สถำนประกอบกำรมีส่วนร่ วม แห่ ง)
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ

เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดการการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ และหรื อต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุ ง

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่ งชี้ที่
3.1
ระดับคุณภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
หรื อวิทยาลัย
3.2
ระดับคุณภาพ
ในการจั ด ท าแผนการ
บริ ห ารจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา
3.3
ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
เป้ าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
เป้ าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ข้ อมู ล หลั ก ฐาน
ของการดาเนินงาน
ผ่าน ไม่ ผ่าน สนับสนุน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
เอกสาร
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
งานแผน
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่านเป้ าหมาย

ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่านเป้ าหมาย

เอกสาร
งานแผน

ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่านเป้ าหมาย

เอกสาร
งานแผน
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ตัวบ่ งชี้ที่

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

3.4
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดีมาก
ในการบริ หารงาน และ เกณฑ์ การประเมิน
ภาวะผูน้ าของ
ระดับดีมาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
3.5
เป้าหมาย
ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร ได้ระดับดี
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ เกณฑ์ การประเมิน
ฐานข้อมูล สารสนเทศของ ระดับดี
สถานศึกษา
ปฏิบตั ิตามประเด็น
4 ข้อ
3.6
เป้าหมาย
ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร ได้ระดับดีมาก
บริ หารความเสี่ ยง
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
3.7
เป้าหมาย
ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร ได้ระดับดี
จัดระบบดูแลนักเรี ยน
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
4 ข้อ
3.8
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดีมาก
ในการพัฒนา และ
เกณฑ์ การประเมิน
ดูแลสภาพแวดล้อม
ระดับดีมาก
และภูมิทศั น์ของสถานศึกษา ปฏิบตั ิตามประเด็น
และ
5 ข้อ
การใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน
ศูนย์วทิ ยบริ การ

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ ผ่าน

ข้ อมู ล หลั ก ฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
งานธุรการฯ



ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่ านเป้าหมาย

เอกสาร

ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่ านเป้าหมาย

เอกสาร

ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดี

ผ่ านเป้าหมาย

เอกสาร
งานครู ที่ปรึ กษา

ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

เอกสาร
งานอาคาร



งานสารสนเทศ

งานสาขาวิชา
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ตัวบ่ งชี้ที่
3.9
ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
บริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์
และคอมพิวเตอร์
3.10
ระดับคุณภาพในการพัฒนา
ครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา

3.11
ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ

3.12
ระดับคุณภาพ
ในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครื อข่ายในประเทศ และ
หรื อต่างประเทศ

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
เป้าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
เป้าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ข้ อมู ล หลั ก ฐาน
ของการดาเนินงาน
ผ่าน ไม่ ผ่าน สนับสนุน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
เอกสาร
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
งานพัสดุ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่านเป้ าหมาย
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี
ผ่านเป้ าหมาย
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้ าหมาย
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี
ผ่านเป้ าหมาย

เอกสาร
งานพัฒนาฯ


เอกสาร
งานธุรการ


เอกสาร


(งานวางแผน)

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ปี การศึกษา 2555 จานวน 12 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 9 ตัวบ่งชี้ (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3.6 , 3.8,3.9,3.11)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี
มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ (3.7, 3.10, 3.12)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
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มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชี พ
ความตระหนัก
 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาชี พ และ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
ความพยายาม
จากวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 2 ของโรงเรี ยนกาหนดไว้ว่าโรงเรี ยนจะให้คาปรึ กษาและส่ งเสริ มงานพัฒนา
สังคม ทั้งในเป้ าหมายของโรงเรี ยนในข้อ 5 ยังกาหนดไว้วา่ สถานศึกษาจะมีการให้บริ การวิชาชี พสู่ สังคม ในการ
ดาเนิ นงานของโรงเรี ย นในปี การศึก ษา 2556 งานหลักสู ตรและการเรี ย นการสอนฝ่ ายวิชาการได้ดาเนิ นการ
ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายในการให้บริ การวิชาชี พสู่ สังคมอีกทั้งยังเป็ น
การสร้ า งโอกาสให้ ผู ้เ รี ย นในแต่ ล ะสาขาวิ ช าได้เ รี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ก ารปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ไปด้ว ยใน
ขณะเดียวกันสรุ ปการดาเนินการดังนี้
26 พฤษภาคม 2555 ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช.1 จานวน 41 คนไปซ่ อมและทาคลองระบายน้ าเพื่อป้ องกัน
น้ าท่วมนาที่บา้ นปากทวยใช้เวลาในการทางานประมาณ 6 ชัว่ โมง
15-25 มิถุนายน 2555 ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช.2 สาขาวิชาก่อสร้าง จานวน 7 คนทาโต๊ะอาหารในราคา
พิเศษให้กบั ผูส้ งั่ ทาใช้เวลาในการทางานประมาณ 32 ชัว่ โมง
19 พฤศจิกายน 2555 ผูเ้ รี ยนใน ปวช.3 สาขาเครื่ องมือกลและสาขาเครื่ องกลจานวน 23 คนออกตั้ง
เต็นท์ให้บริ การที่วดั ใหม่ไตรภูมิ บ้านปากทวยประมาณ 6 ชัว่ โมง
30 พฤศจิกายน 2555 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สาขาวิชา ทุกชั้นปี ทั้งหมดจานวน 117 คนออกหน่ วยให้บริ การ
วิชาการและวิชาชีพ ณ ชุมชนบ้านบะหว้า ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งานที่ให้บริ การเช่น การ
ซ่อมบารุ งรถจักรยาน จักรยานยนต์ รถไถนาเดินตาม ล้อเข็นน้ า ทาสี หอ้ งน้ า และกาแพงวัด
16 ธันวาคม 2555 ผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช.2 สาขาโลหะการ จานวน 10 คน ปวช. 3 สาขาเดียวกันจานวน
6 คน ไปให้บริ การเชื่อมสลักรถไถนาเดินตาม เชื่อมรถเข็น เชื่อมมีด เชื่อมตาข่ายและทาสี ร้ ัว ที่ชุมชนบ้านมะหว้า
และวัดบ้านมะหว้า ใช้เวลาในการทางาน 7 ชัว่ โมง
10 มกราคม 2556 ผูเ้ รี ยนทั้ง 4 สาขาวิชา ทุกชั้นปี ทั้งหมดจานวน 117 คนจัดกิจกรรมวันเด็กร่ วมกับวัน
วิชาการประจาปี ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมให้กบั น้อง ๆเด็กโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตตาบลเวิน
พระบาท อาเภอท่าอุเทน เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เช่น แข่งขันกีฬา แข่งขันทักษะทางวิชาการ และร่ วมเล่นเกมส์
ต่างๆ ตลอดทั้งวัน
23-24 กุมภาพันธ์ 2556 ผูเ้ รี ยนระดับ ปวช. 2 สาขาโลหะการ จานวน 10 คน และ ปวช.3สาขาเดียวกัน
จานวน 6 คนไปให้บริ การสร้างบ้านให้คนพิการ ที่ชุมชนบ้านนาแก้วใช้เวลาในการทางาน 14 ชัว่ โมง
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วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนักเรี ยนระดับ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชาจานวน 40 คนออกหน่วยบริ การ
วิชาการและวิชาชีพ ที่โรงเรี ยนบ้านนาแก้ว พร้อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างบ้านให้ครอบครัวยากจน ที่บา้ น
นาแก้ว จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2556 งานพัฒนาสังคมนาผูเ้ รี ยนไปมุงหลังคาบ้าน นายพรมา ราชม ณ บ้าน
หมูม่น อ.นาทม จ. นครพนม
16 -18 กรกฎาคม 2556 นักเรี ยนปวช. 2 สาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาการก่อสร้าง
ได้ออกบริ การและฝึ กวิชาชีพ ในงาน Furniture built in เสาบ้านของชาวบ้านปากทวย ตาบลเวินพระบาท อาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านซื้ อวัสดุ-อุปกรณ์ในงาน Furniture built in ให้นกั เรี ยนได้หา
ประสบการณ์และฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชี พ
ที่
1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริ การวิชาการ และวิชาชีพโดยการมีส่วนร่ วม
ของครู บุคลากรทุกฝ่ าย และผูเ้ รี ยน (มีจำนวน โครงกำร/กิจกรรม)
สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
(สำขำงำน มีกำรจัดทำโครงกำร กิจกรรมรวมจำนวน โครงกำร กิจกรรม)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วมโครงการ (ครู และบุคลำกรทุกฝ่ ำยมีส่วนร่ วมร้ อยละ )
สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 60
เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม (ผู้เรี ยนทุกสำขำงำนมีส่วนร่ วมร้ อยละ )
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ของผูร้ ับบริ การ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51-5.00 (ค่ ำควำมพึงพอใจเฉลี่ย )

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ






76
สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4
เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
4.1
เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดี
ในการบริ หารจัดการการ เกณฑ์ การประเมิน
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ระดับดีมาก
วิชาชีพ
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ข้ อมู ล หลั ก ฐาน
ของการดาเนินงาน
ผ่าน ไม่ ผ่าน สนับสนุน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
เอกสาร
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
งานบริ การฯ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่านเป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ปี การศึกษา 2555 จานวน 1 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (4.1)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
ผูเ้ รี ยนเป็ นนักเรี ยนที่มีพ้ืนฐาน ทักษะในการปฏิ บตั ิงานต่าง ๆทั้งตามวิชาชี พที่เรี ยนมาและโดยพื้นฐาน
ทางครอบครัว อีกทั้งยังเป็ นนักเรี ยนทุนที่ได้รับการสงเคราะห์และถูกปลูกฝังให้เป็ นผูอ้ ุทิศตนเพื่อบุคคลอื่นตาม
จิตตารมย์ของนักบุญหลุ ยส์ การออกไปทางานเพื่อให้บริ การชุ มชน สังคมภายนอกเป็ นการตอบแทนสิ่ งที่ตน
ได้รับและทาตามความเชื่ อที่ ได้รับการอบรมปลู กฝั งจากโรงเรี ยน อีกทั้งการที่ทุกคนเป็ นนักเรี ยนประจาที่ ไม่
จาเป็ นต้องเดิ นทางไปกลับบ้านทาให้การออกไปบาเพ็ญประโยชน์ให้บริ การวิชาชี พลดอุปสรรคลงและการ
ปฏิบตั ิงานสามารถทาประโยชน์และได้รับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การได้ดี
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
การกาหนดปฏิทินดาเนินงานการออกไปให้บริ การควรมีการวางแผนล่วงหน้าให้ชดั เจนเพื่อจัดสรรเวลา
ในการทากิจกรรม
อื่น ๆได้อย่างเหมาะสมและให้การออกไปให้บริ การมีจานวนครั้งที่มากกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าทั้งนี้ ตอ้ งพิจารณาเกณฑ์
ของ สมศ.ที่ระบุถึงผูร้ ับการบริ การว่าต้องมีท้ งั ชุมชน หน่วยงานหรื อองค์กรและสถานศึกษาอีกด้วย
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มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ความตระหนัก
 สถานศึกษามีการสนับสนุ นผูเ้ รี ยน ในแต่ละหลักสู ตร ทุกสาขาวิชาสาขางาน ให้มีการสร้ าง และ
พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน หรื ออานวยความสะดวกในชี วิตประจาวัน หรื อ การประกอบอาชี พ และหรื อการพัฒนาชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศซึ่ งนาไปสู่ การแข่งขันระดับชาติ
ความพยายาม
ผลของการดาเนินการที่ผา่ นมาในปี การศึกษา 2555 มีชิ้นงานจานวนมากที่สามารถนามาใช้งาน
ได้จริ งทั้งในสถานศึกษาเองและการนาไปจาหน่ายข้างนอกทั้งที่เป็ นการทางานตามสั่งเช่น
สาขาวิชาเครื่องกล
-โครงการรถประหยัดน้ ามันเป็ นโครงงานสิ่ งประดิษฐ์และวิจยั ที่เผยแพร่ ถึงระดับภาค
-โครงการรถไฟฟ้ า/ เครื่ องล่างและติดตั้งมอเตอร์ รถนาเที่ยว /ทาสี รถไฟฟ้ าซึ่ งทาไว้ใช้เองในโรงเรี ยน
สาขาวิชาเครื่องมือกล
-ลูกดิ่งและสามารถนาออกจาหน่ายได้
-โครงการตู้ cnc /โครงการเครื่ องบดผักตบชวา /โครงการเครื่ องสี ขา้ วและโครงการสายพานลาเลียงสิ่ งของ
ทาไว้ใช้เองในโรงเรี ยน
สาขาวิชาโลหะการ
-เครื่ องย่อยกิ่งไม้/ รถจักรยานปั่ น 4 คน/ คราด /ป้ อมยาม / ที่จอดจักรยาน/ ม่านระแนงบังแสงห้องประชุม/
เรื อนพยาบาล/โต๊ะปฏิบตั ิงานเชื่อมและศาลารถฟักทอง
สาขาวิชาการก่อสร้ าง
-ตกแต่งและทาสี หอ้ งเรี ยน ปวช.3
-เฟอร์นิเจอร์ built in โครงสร้าง ปวช.3
-โต๊ะบาร์ เก้าอี้บาร์ /โต๊ะอาหาร/บาร์ เก้าอี้/ เก้าอี้ชายหาด /เก้าอี้เครื่ องแป้ งล้อเลื่อนสาหรับ ปวช.2
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สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ที่

3

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ผูเ้ รี ย นจัด ท า และด าเนิ น การจัด ประกวด จัด แสดงโครงการ

สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3 จัดทาโครงการสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย

ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 3 คน : 1ชิ้น
(สำขำงำน มีกำรจัดทำโครงกำร/ชิ น้ งำนผ่ ำนเกณฑ์ รวมจำนวน 4 สำขำงำน)

สถานศึกษาได้จดั ประกวด และได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา


4

สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

5

สถานศึกษาได้ดาเนินการให้โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ



1

2

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก
 สถานศึ ก ษามี ก ารสนับ สนุ น ครู ทุ ก สาขาวิ ช าสาขางาน ให้ มี ก ารสร้ า ง และพัฒ นานวัต กรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน หรื ออานวย
ความสะดวกในชี วิตประจาวัน หรื อ การประกอบอาชี พ และหรื อการพัฒนาชุ มชน ท้องถิ่ น และ
ประเทศซึ่ งนาไปสู่ การแข่งขันระดับชาติ
ความพยายาม
ยกระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู เป็ น
อย่างมากโดยปรากฏในเป้ าหมายของโรงเรี ยนในข้อที่ 6 และ 8 ที่กาหนดให้สถานศึกษามีการวิจยั และมีพนั ธะกิจ
ในการสนับสนุ นพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชี พ ในส่ วนของนโยบายของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความ
ชัดเจนในเรื่ องของการส่ งเสริ มด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู โดยมุ่งเน้นไปที่
ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ ชี้นาชุมชนสังคมและนาไปใช้ได้จริ งเช่นศึกษาและประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือก
จากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้วสั ดุก่อสร้างแบบใหม่ ๆ การออกแบบประยุกต์ใช้เครื่ องจักรต้นทุนต่าจากวัสดุ
หรื อเครื่ องจักรเครื่ องยนต์เก่า ๆ การดาเนินการในส่ วนของครู ในรอบปี ที่ผา่ นมาจึงมีงานวิจยั 2 เรื่ อง สื่ อการสอน
จานวน 11 เรื่ องและนวัตกรรมอีก 3 เรื่ องออกมาตามกรอบนโยบายดังกล่าว
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ที่
1
2
3

4
5

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุนให้ครู จดั ทา และร่ วมดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนจัดทานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั
สถานศึกษาได้ร่วมประกวด และได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(สาขาวิชานำนวัตกรรมฯ ไปเผยแพร่ ต่อสำธำรณชน ร้ อยละ 100)
สถานศึกษาได้ดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
ตัวบ่ งชี้ที่
5.1
ระดับคุณภาพ
ในการบริ หารจั ด การ
โครงการ สิ่ งประดิ ษ ฐ์
งาน สร้ าง สร ร ค์ ห รื อ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
5.2
ระดับคุณภาพ
ในการบริ หารจั ด การ
โ ค ร ง ก า ร น วั ต ก ร ร ม
สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั ของครู

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
เป้ าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
เป้ าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ข้ อมู ล หลั ก ฐาน
ของการดาเนินงาน
ผ่าน ไม่ ผ่าน สนับสนุน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
เอกสาร
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
งานวิจยั
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก

ผ่านเป้ าหมาย

ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้ าหมาย

เอกสาร
งานวิจยั


สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ปี การศึกษา 2555 จานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ (5.1, 5.2)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
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จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารมีเป้ าหมายและนโยบายชัดเจนในการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยส่ งเสริ มให้เกิดขึ้นทั้งจากผลงานของครู และผูเ้ รี ยน
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากว่ าดี)
-
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มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทย และพลโลก
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก
 สถานศึ ก ษาจัด กิ จ กรรมด้า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น พระมหากษัตริ ย ์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข อย่างต่อเนื่อง
 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ทั้งที่จดั ภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน
ความพยายาม
 จัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรี ยล
 ร่ วมกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ในท้องถิ่น
 ส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนาต่อเนื่องทั้งปี การศึกษา
 สถานศึ กษามีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน กิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่
ส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม รวมทั้งด้านบุคลิ กภาพ และมนุ ษยสัมพันธ์
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
 จัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรี ยล บ้านปากทวย ต. เวินพระบาท
 เข้าร่ วมกิจกรรม ณ ห้องโสตฯ ของโรงเรี ยน เนื่องในวันวิสาขบูชา
 จัดกิจกรรมฉลองอัครสาวกนักบุญเปโต และนักบุญเปาโล มีพิธีมิสซา
 จัดพิธีบูชาขอบพระคุณท่านนักบุญหลุยส์ มีการจัดกิจกรรมวาดภาพ ประกวดคาขวัญ และจัดบอร์ ด
นิทรรศการ
 จัดกิจกรรมวันแม่ วันเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินีนาถ และวันแม่พระอัสสัมชัญ
 เข้าร่ วมแห่กระทง ร่ วมกับชุมชน
 จัดพิธีอาเศียรวาทราชดุดีมหาราชา
 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรี ยน และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรี ยน
 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจาปี การศึกษา
 ร่ วมกิจกรรม วันวิสาขบูชาร่ วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านปากทวย
 จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนานักบุญ หลุยส์ มารี กรี ญอง
 เข้าร่ วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษากับเทศบาลตาเวินพระบาท
 กิจกรรมดนตรี
 กิจกรรมกีฬาสี
 กิจกรรมชมรมฯ

83
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านการรั กชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน

1

พระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม (มีจำนวน 10 โครงกำร กิจกรม)

ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ


สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
2

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(ผู้เรี ยนเข้ ำร่ วมโครงกำร กิจกรรมฯ รวมจำนวน 2,302 คน)



สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ในสาขาวิชาทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
3

จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม (ครู เข้ ำร่ วมโครงกำร กิจกรรมฯ รวมจำนวน 148 คน)



สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
4

ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู



และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยนใน สาขาวิชา เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ (ผู้เข้ ำร่ วม
โครงกำร กิจกรรมฯ รวมร้ อยละ 82)

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
5

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรั กชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (ควำมพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้ องเท่ ำกับ 3.82 เฉลี่ย ร้ อยละ 82)

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ความตระหนัก
 สถานศึ กษาจัด และสนับสนุ นกิ จกรรมเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
ความพยายาม
 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
 กิจกรรมวันเสาร์ นักเรี ยนทุกคนช่วยกันถางหญ้ารอบ กาแพงรั้ว รอบวัด รอบนอกรั้วโรงเรี ยน
บริ เวณหลัง ห้องประชุม
 ศูนย์การเรี ยนรู้พลังงานแสงอาทิตย์
 โครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ที่
1
2

3

4

5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม (มีจำนวน 5 โครงกำร กิจกรม)
สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม

การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ผู้เรี ยนเข้ ำร่ วมโครงกำร กิจกรรมฯ รวมจำนวน 480 คน)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วมโครงการ

กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ครู เข้ ำร่ วมโครงกำร กิจกรรมฯ รวมจำนวน 61 คน)
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึ กษา และผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไป 
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการ (ผู้เข้ ำร่ วมโครงกำร กิจกรรมฯ ร้ อยละ ….)
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝั งจิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลประเมิน 
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องเท่ ำกับ 4.65 เฉลี่ย ร้ อยละ 93.05)

จากตารางพบว่า สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่ งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริมด้ านการกีฬา และนันทนาการ
ความตระหนัก
 สถานศึกษาจัดตั้งชมรม และแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรมเพื่อทาหน้าที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน หรื อ
สมาชิกของชมรม มีระเบียบวินยั เข้าใจกฎ กติกา มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสามารถทางด้าน
กีฬา และนันทนาการ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ดีงาม เช่น มีความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์
ความขยัน อดทน การหลีกเลี่ ยงอบายมุข และสิ่ งเสพติด การมีบุคลิ กภาพที่เหมาะสม เป็ นสุ ภาพชน
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ
ความพยายาม
 ส่ งเสริ มจัดตั้งชมรมกี ฬา และนันทนาการประเภทต่าง ๆ ให้สามารถดาเนิ นงานตามเป้ าหมายได้
อย่างมีคุณภาพ
 แข่งขันกี ฬาทั้งภายในและภายนอก อาทิ ชุ มชนเวินพระบาท อบต.พนอม อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม กีฬาสัมพันธ์เครื อมูลนิธิฯ เป็ นต้น
 การแข่งขัน ฟุตซอล อัสสัมชัญ ฯ ลีกคัพ
 จัดทาโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพทุกปี การศึกษา
 จัดทาโครงการกีฬาสี และนันทนาการทุกปี การศึกษา
 จัดทาโครงการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน

การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริมด้ านการกีฬา และนันทนาการ
ที่
1
2
3

4

5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ

ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม (มีจำนวน โครงกำร กิจกรม)

สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และ
นันทนาการ (ผู้เรี ยนเข้ ำร่ วมโครงกำร กิจกรรมฯ รวมจำนวน คน)

สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน
เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ
(ครู เข้ ำร่ วมโครงกำร กิจกรรมฯ รวมจำนวน คน)

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึ กษา และผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริ มด้านการกีฬา และนันทนาการ
และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องเท่ ำกับ 3.96 เฉลี่ย ร้ อยละ )

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
 สถานศึกษาส่ งเสริ ม ให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ผเู ้ รี ยนให้มีความสามารถดารงชีวติ โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นแนวทาง และค่านิ ยมที่ ดีงาม เช่ น มีความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ ความ
ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความพยายาม
 จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมีการเตรี ยมดินปลูกข้าวโดยการไถดะและไถแปร คราด จากัดวัชพืชบนคัน
นาและซ่อมแซมคันนาที่ชารุ ด
 จัดโครงการอัสสัมชัญทานาข้าว
 การทาน้ ายาล้างจาน และน้ ายาสระผม ไว้ใช้ในโรงเรี ยน
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 73 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1
2
3
4

5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการให้ความรู ้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน(ให้ ควำมรู้ จำนวน ครั้ ง)
สถานศึ กษามี แ ผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึ กษาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน (ผู้เรี ยนเข้ ำร่ วม 
โครงกำร กิจกรรมฯ รวมจำนวน คน)
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา

ที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ องเท่ ำกับ 3.72 เฉลี่ย ร้ อยละ )

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
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เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6
ตัวบ่ งชี้ที่
6.1
ระดับคุณภาพ
ในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข และทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2
ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.3
ระดับคุณภาพในการ
ส่ งเสริ มด้านการกีฬา
และนันทนาการ

6.4
ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้ าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ

สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่ านเป้าหมาย

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ
เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5 ข้อ

สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่ านเป้าหมาย

ผลการประเมิน ข้ อมูลหลักฐาน
ผ่าน ไม่ ผ่าน สนับสนุน
เอกสาร
งานกิจกรรม



สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ผ่ านเป้าหมาย

สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
ไม่ ผ่านเป้าหมาย

เอกสาร
งานกิจกรรม


เอกสาร
งานกิจกรรม


เอกสาร
งานกิจกรรม
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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ปี การศึกษา 2555 จานวน 4 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ (6.1-6.4)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
จุดเด่ น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนินงานแต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนึ้ ไป)
นักเรี ยนทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่ วมกิจกรรมโดยส่ วนใหญ่
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มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
สถานศึ กษามี ระบบกลไกในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในอย่างต่อเนื่ อง ประกอบด้วยระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ การจัดการประกันคุณภาพ โดยได้กาหนดระเบียบ วิธีการ
ขั้นตอน บุ คลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุ ณภาพภายใน เช่ น นโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ คณะบุคคล หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ และการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน และผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพ
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
สาธารณชน มีการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริ หารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยมีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่ดี หรื อการเป็ นแหล่ง
อ้างอิงของสถานศึกษาอื่น
ความพยายาม
มีการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 ปี คื อ ปี การศึกษา 2555 – 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รั บผิดชอบการทางานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา มี คู่มือมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุ ณภาพ มี
แผนงานและปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับของโรงเรี ยน
และจากต้นสังกัด คื อ ฝ่ ายการศึกษามูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทยทุกปี การศึ กษา มีรายงานการ
ดาเนินงานต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและนาผลไปสู่ การแก้ไข/พัฒนาในแต่ละปี การศึกษา
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสาขาวิชาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาผูเ้ รี ยน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึ กษาได้จัด ให้มี การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา และจัด ให้มีการประเมิ น

คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ไม่ ปฏิบัติ
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จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก
สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่ อง ประกอบด้วยระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ การจัดการประกันคุณภาพ โดยได้กาหนดระเบียบ วิธีการ
ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ คณะบุคคล หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ และการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน และผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพ โดยดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน มี
การนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริ หารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
โดยมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น มีการปฏิบตั ิที่ดี หรื อการเป็ นแหล่งอ้างอิงของ
สถานศึกษาอื่น
ความพยายาม
มีการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 ปี คือ ปี การศึกษา 2555 – 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รั บผิดชอบการทางานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา มี คู่มือมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุ ณภาพ มี
แผนงานและปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับของโรงเรี ยน
และจากต้นสังกัด คื อ ฝ่ ายการศึกษามูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทยทุกปี การศึ กษา มีรายงานการ
ดาเนินงานต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและนาผลไปสู่ การแก้ไข/พัฒนาในแต่ละปี การศึกษา
สั มฤทธิผล (ผลการประเมิน)
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ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามตัวบ่ งชี้ 33 ตัวบ่ งชี้
ระดับคุณภาพ / ค่ าคะแนน / เกณฑ์ การตัดสิน
มาตรฐาน

ม. 1 การจัดการอาชีวศึกษา

ม. 2 ด้ านหลักสู ตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

ม. 3 ด้ านการบริหาร
อาชีวศึกษา

ม. 4 ด้ านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

ตัวบ่ งชี้

ดีมาก
(5 คะแนน)
ร้ อยละ 80 ขึน้ ไป

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12





4.1



ดี
พอใช้
ดี
ดี
(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
(1 คะแนน)
ร้ อยละ 70-79.99 ร้ อยละ 60-69.99 ร้ อยละ 50-59.99 ต่ากว่าร้ อยละ 50
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มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

ม. 5 ด้ านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์
หรือวานวิจยั

5.1

ดีมาก
(5 คะแนน)
ร้ อยละ 80 ขึน้
ไป


5.2



ม. 6 ด้ านการปลูกฝังสานึก
และเสริมสร้ างความเป็ น
พลเมืองและพลโลก

6.1
6.2
6.3
6.4






ม. 7 ด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

7.1



รวม

23

ระดับคุณภาพ / ค่ าคะแนน / เกณฑ์ การตัดสิน
ดี
พอใช้
ดี
(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)
ร้ อยละ 70ร้ อยละ 60ร้ อยละ 5079.99
69.99
59.99

8

-

ดี
(1 คะแนน)
ตา่ กว่ าร้ อยละ
50

-

2

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน 23 ตัวบ่งชี้
สรุ ปผลการประเมิน อยู่ในระดับ พอใช้
เกณฑ์ การตัดสิ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง
หรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
24-29 ตัวบ่งชี้
18-23 ตัวบ่งชี้
12-17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุ ปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7
เป้ าหมาย
ผลสัมฤทธิ์
เกณฑ์ การประเมิน
ของการดาเนินงาน
7.1
สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ได้ระดับดี
ใ น ร ะ บ บ การ ป ร ะ กั น เกณฑ์ การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
คุณภาพภายใน
ผ่านเป้ าหมาย
ระดับดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
7.2
สถานศึกษาปฏิบตั ิงานตาม
เป้ าหมาย
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ในคุณภาพระดับดี
ได้ระดับดีมาก
ในการดาเนินงาน
มากจานวน
เกณฑ์ การประเมิน
ตามมาตรฐาน
22 ตัวบ่งชี้
ระดับดีมาก
การอาชีวศึกษา
ผ่านเกณฑ์ ระดับ พอใช้
ผลการประเมินตัวบ่งชี้
พ.ศ. 2555
ได้ระดับคุณภาพดีมาก
จานวนระหว่าง 30-34
ตัวบ่ งชี้ที่

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ ผ่าน

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 ปี การศึกษา 2555 จานวน 2 ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (7.1)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (7.2)
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ทอี่ ยู่ในระดับต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้

ข้ อมู ล หลั ก ฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
(งานประกัน)





เอกสาร
(งานประกัน)

