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ตอนที่ 3
การดาเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศึกกาา/มาตราานการึกกาาขอาสถานึกกาา
มาตราานที่ 1 ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.1 ร้ อยละขอาผู้เนรียนทีม่ ีผลสั มฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลีย่ สะสม 2.00 ขกน้ ไป
ศนธีดาเนนนนการ
สถานศึกษาได้มีการดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครู ให้มี
ทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ มีการนิเทศการสอนเป็ นระยะ ๆ ครู และนักเรี ยนมีโอกาสศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ และจากผลการดาเนินงานพบว่าครู มีทกั ษะในวิชาชีพ มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นการปฏิบตั ิ ส่ งผลให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาตามหลักสู ตร
ผลการดาเนนนนการ
ครู ผสู้ อนได้พฒั นากระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และมีการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ งทั้งทางด้านความรู ้ ทักษะ และคุณธรรมจริ ยธรรม ฝ่ ายวิชาการมีการนิเทศ
ติดตามการเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอและให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม ในการประเมินคุณภาพการสอนของครู เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอยูต่ ลอด และครู ที่ปรึ กษาคอยติดตามความประพฤติ การเข้าเรี ยน และแก้ไขปั ญหาด้านการเรี ยนให้กบั
ผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด
ตาราาที่ 1.1 ผู้เนรียนทีม่ ีผลสั มฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลีย่ สะสม 2.00 ขกน้ ไป
จานศน
ผลการเนรียน
จานศน
ผู้เนรียน
จานศน
เนฉลีย่ สะสม
ผู้เนรียน
หลักสู ตร/ประเนภท สาขาศนีา/สาขา
ทีล่ าทะเนบียน
ผู้เนรียนที่
2.00 ขกน้ ไป
ีั้นปี
ทีอ่ อก
ศนีา
าาน
เนรียน
เนหลือ
กลาาคัน
จานศน
ทั้าหมด
(3)
ร้ อยละ
(2)
(4)
(1)
(4)
x100
(3)

(1)-(2)
เครื่ องกล
ปวช.
อุตสาหกรรม
เครื่ องมือกลฯ
โลหะการ

1
2
3
1
2
3
1

13
13
17
11
11
12
13

2
3
1
1

11
13
17
8
10
12
12

11
13
17
8
10
12
12

84.62
100
100
72.73
90.91
100
92.31
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หลักสู ตร/ประเนภท สาขาศนีา/สาขา
ศนีา
าาน

การก่อสร้าง
รศม ปศี.

จานศน
ผู้เนรียน
ทีล่ าทะเนบียน
ีั้นปี
เนรียน
ทั้าหมด
(1)
2
10
3
6
1
2
3

7
7
6
126

จานศน
ผู้เนรียน
ทีอ่ อก
กลาาคัน
(2)

ผลการเนรียน
เนฉลีย่ สะสม
2.00 ขกน้ ไป

จานศน
ผู้เนรียนที่
เนหลือ
จานศน
(3)
(4)

ร้ อยละ

-

10
6

10
6

100
100

7

7
7
6
119

7
7
6
119

100
100
100
94.44

หมายเนหตุ 1. ข้อมูลจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุ ปผูเ้ รี ยน ณ วันสุ ดท้าย
ของการลงทะเบียนเรี ยน แต่ละภาคเรี ยนสิ้ นปี การศึกษา กรณี มีการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนให้นบั รวมด้วย
2. ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกหลักสู ตร ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดทา
การสอน
3. นักเรี ยนที่ออกกลางคันในปี การศึกษาที่รายงาน
4. ในกรณี ที่มีนกั เรี ยนเข้าเรี ยนกลางปี หรื อโอนย้ายให้นบั รวมในจานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ด้วย
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์ การตัดสน น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 – 79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 – 69.99
3
ต้องปรับปรุ ง
ร้อยละ 50 – 59.99
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนทั้งหมด
1.2 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด
1.3 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

34
มาตราานที่ 1 ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ ศยาาน ีุ มีน ทีม่ ีต่อคุณภาพ
ขอาผู้เนรียน
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยน ได้ดาเนินการออกแบบสอบถามด้านความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยนที่สถานประกอบการรับเข้าไปทางาน รวมถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการโดยให้งานแนะแนว
เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลของสถานศึกษาได้ดาเนิ นการตามแผนการพัฒนาปฏิ บตั ิการประจาปี เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยน โดยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นฝึ กทัก ษะวิชาชี พ ผูเ้ รี ยนได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ ในสถาน
ประกอบการ มีการติดตามผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และคุณธรรมอันพึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ผลการดาเนนนนการ
งานแนะแนว ได้น าแบบสอบถามมาสรุ ป ผลหาความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ ที่ มี ต่ อผูส้ าเร็ จ
การศึกษา ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์แล้วนาผลมาเสนอต่อสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
รับทราบข้อมูล และหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปี ต่อ ๆ ไป ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษาได้แก่ ความรู ้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ความรู้ความสามารถ
พื้นฐาน ที่ จาเป็ นในการทางาน คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชี พ ตามหลักสู ตร ค่าคะแนนเฉลี่ ย
โดยรวม 4 ซึ่ งผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ตาราาที่ 1.2 คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ ศยาาน ีุ มีน ทีม่ ีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน
มีการประเนมนน
จานศนขอาสถาน
ร้ อยละขอาสถาน
คศามพกาพอใจโดย
ประกอบการและบุคคลใน ประกอบการและบุคคลใน
จานศนทีต่ อบกลับ
กาหนดกลุ่ม
ีุ มีนทีม่ ีผลการประเนมนน ีุ มีนทีม่ ีผลการประเนมนน
ตัศอย่าา สร้ าา
คศามพกาพอใจเนฉลีย่
คศามพกาพอใจเนฉลีย่
เนครื่อามือเนพอื่ เนกบ็
3.51 – 5.00
3.51 – 5.00
ข้ อมูล
สถาน
ีุ มีน
สถาน
ีุ มีน
สถาน
ีุ มีน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
มี = 1
10
6
10
6
62.50
37.50
ไม่มี 0
รศม
16
16
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คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3
ด้านของผูเ้ รี ยน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของ
ผูเ้ รี ยน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลในชุ มชน ที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูเ้ รี ยน

36
มาตราานที1่ ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.3 ร้ อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์ การประเนมนนมาตราานศนีาีี พ
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยน ได้มีการจัดให้นกั เรี ยน สอบมาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อทดสอบมาตรฐานของผูเ้ รี ยน โดยโรงเรี ยน
ได้ใช้ขอ้ สอบกลางของอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อนามาใช้เป็ นแบบทดสอบให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดวันให้
ผูเ้ รี ยน สอบมาตรฐานทางวิช าชี พ ก่ อนจบการศึ ก ษา เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีค วามรู ้ และทักษะวิชาชี พผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชี พโดยการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้นกั เรี ยนได้จดั ทาและเข้าร่ วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชี พ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้จดั ทา
โครงการวิชาชีพ ส่ งเสริ มให้หารายได้ระหว่างเรี ยน ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะด้านวิชาชี พเพื่อให้นกั เรี ยน
เกิ ดทัก ษะในวิช าชี พ ส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นได้ใ ช้วิช าชี พ ในกิ จกรรมต่ า ง ๆ เช่ น กิ จกรรมตามโครงการฝ่ ายและ
สาขาวิชา มีการประเมินผลการดาเนินงานส่ งผลให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการดาเนนนนการ
ทุกสาขาวิชา ดาเนินการจัดเตรี ยมข้อสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชาให้พร้อมสาหรับการจัด
สอบ และได้จดั ให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ น
มาตรฐานวิชาชีพคิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ตาราาที่ 1.3 ร้ อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์ การประเนมนนมาตราานศนีาีี พ
จานศนผู้เนรียนที่
จานศนผู้เนรียนีั้ นปี
ลาทะเนบียนเนรียนครบทุก
ประเนภทศนีา/
สุ ดท้ ายทีส่ อบผ่ าน
ร้ อยละ
ระดับ
รายศนีาตามโคราสร้ าา
สาขาศนีา/สาขาาาน
เนกณฑ์ ฯ
หลักสู ตร
เครื่ องกล

0
11
0
0

0
91.61
0
0

รศม ปศี.
41
11
หมายเนหตุ จานวนผูเ้ รี ยน ณ วันสุ ดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรี ยนสุ ดท้าย

26.83

ปศี.

เครื่ องมือกลฯ
โลหะการ
การก่อสร้าง

17
12
6
6
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คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
1
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการกาหนดเครื่ องมือประเมิ น การสร้ างเครื่ องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมิ นมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. เครื่ องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
3. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกี่ยวกับ
3.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร
3.2 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชี พเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร ในระดับ ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

38
มาตราานที่ 1 ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.4 ร้ อยละขอาผู้เนรียนทีม่ ีคะแนนเนฉลีย่ จากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้านอาีี ศึกกาา (V-NET)
ตั้าแต่ ค่าเนฉลีย่ ระดับีาตนขนก้ ไป
ศนธีดาเนนนนการ
คศามตระหนัก
โรงเรี ยน มีการจัดทาแผนแม่บท แผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาโดยทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วมในการจัดทา
คศามพยายาม
โรงเรี ยน ได้นาโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บท แผนปฏิบตั ิการประจาปี ดาเนินการ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดภายใต้แผนแม่บท และ แผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยจัดให้มีการประชุมทั้งก่อนและหลังการจัดทา
เพื่อนาผลการประเมินและสิ่ งที่พบมาร่ วมกันปรับปรุ ง/แก้ไข ในส่ วนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นหัวใจสาคัญใน
การจัดการเรี ยนการสอน แต่ละรายวิชามีการวิเคราะห์รายวิชาได้มีการปรับปรุ งให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
รวมทั้งมีการนิเทศครู ผสู ้ อนเพื่อช่วยเหลือแนะนาให้กบั ครู ผสู้ อน ตามผังกระบวนการนิเทศของโรงเรี ยนฯ เพื่อให้การ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการ
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET ระดับ ปศี.
ระดับ ปศี.

สาขาศนีา/
สาขาาาน

เนครื่อากล
เนครื่อามือกล
ฯ
โลหะการ
การก่อสร้ าา
รศมทั้าหมด

คศามรู้ พนื้ าานทัศ่ ไป
จานศนผู้เนรียน
จานศน
ทีม่ คี ะแนน
จานศน
ผู้เนรียนที่ เนฉลีย่ จากการ
ผู้เนรียน
ร้ อย
ลาทะเนบียน ทดสอบทาา
ทั้าหมด
ละ
เนข้า
การึกกาา
ทดสอบ ระดับีาตนขนก้
ไป

คศามรู้ พนื้ าานประเนภทศนีา
จานศน
ผู้เนรียน
จานศนผู้เนรียน
ทีม่ ผี ล
จานศน
ทีม่ คี ะแนน
การ
ผู้เนรียนที่ เนฉลีย่ จากการ
ร้ อยละ
ลาทะเนบียน ทดสอบทาา ร้ อยละ ทดสอบ
ผ่าน
เนข้า
การึกกาา
ทั้า 2
ทดสอบ ระดับีาตนขนก้
ศนีา
ไป

17
12

17
11

3
4

17.65
36.36

17
11

13
5

76.47
45.45

11
9

64.70
81.81

6
6
41

6
6
40

2
1
10

33.33
16.67
25.00

6
6
40

4
0
22

66.67
0
55.00

2
0
22

33.33
0
55.00
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คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
4
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดี

เนกณฑ์ การตัดสน น
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับ ปวช. 3 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานเกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V – NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สทศ.)
1.3 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดา้ นอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป เทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบในระดับ ปวช. จาแนก
ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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มาตราานที่ 1 ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.5 ร้ อยละขอาผู้เนรียนทีม่ ีคะแนนเนฉลีย่ จากการทดสอบทาาการึกกาาระดับีาตนด้านอาีีศึกกาา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยน มีการจัดทาแผนแม่บท แผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาโดยทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วมในการจัดทา
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยน ได้นาโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บท แผนปฏิบตั ิการประจาปี ดาเนินการ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดภายใต้แผนแม่บท และ แผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยจัดให้มีการประชุมทั้งก่อนและหลังการจัดทา
เพื่อนาผลการประเมินและสิ่ งที่พบมาร่ วมกันปรับปรุ ง/แก้ไข ในส่ วนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นหัวใจสาคัญใน
การจัดการเรี ยนการสอน แต่ละรายวิชามีการวิเคราะห์รายวิชาได้มีการปรับปรุ งให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
รวมทั้งมีการนิเทศครู ผสู ้ อนเพื่อช่วยเหลือแนะนาให้กบั ครู ผสู ้ อน ตามผังกระบวนการนิเทศของโรงเรี ยนฯ เพื่อให้การ
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการ
ตาราาที่ 1.5 ผลการสอบ V-NET กลุ่มศนีาภาาาอัากฤา ระดับ ปศี.
จานศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/
จานศนผู้เนรียน
ระดับ
ทดสอบ
สาขาาาน
ทั้าหมด
กลุ่มศนีา
ภาาาอัากฤา
เครื่ องกล
17
0
ปศี.
เครื่ องมือกลฯ
12
0
โลหะการ
6
0
การก่อสร้าง
6
0
รศมปศี.
41
0

จานศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์
กลุ่มศนีา
ภาาาอัากฤา

ร้ อยละ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

หหมายเนหตุ : สทึ ยัาไม่ มีผล

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
1

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

41
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 - 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ปวช. 3 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V – NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V – NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบในระดับ
ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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มาตราานที่ 1 ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.6 ร้ อยละผู้เนรียนทีผ่ ่ านเนกณฑ์ การทดสอบมาตราานอาีี พขอาสถาบันคุณศุฒนศีน าีี พ หรือ
หน่ ศยาานทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาีี ศึกกาารับรอา
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยน ได้มีการจัดให้นกั เรี ยน สอบมาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อทดสอบมาตรฐานของผูเ้ รี ยน โดยโรงเรี ยน
ได้ใช้ขอ้ สอบกลางของอาชี วศึกษาเอกชน เพื่อนามาใช้เป็ นแบบทดสอบให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดวันให้
ผูเ้ รี ยน สอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ก่อนจบการศึกษา
ผลการดาเนนนนการ
ทุกสาขาวิชา ดาเนินการจัดเตรี ยมข้อสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชาให้พร้อมสาหรับ
การจัดสอบ และได้จดั ให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ตาราาที่ 1.6 ผลการสอบมาตราานอาีี พขอาสถาบันคุณศุฒนศีน าีี พ หรือหน่ ศยาานทีค่ ณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาีี ศึกกาารับรอา
จานศนผู้
ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/ จานศนผู้เนรียน
จานศนผู้สอบผ่ าน
ระดับ
ลาทะเนบียน
ร้ อยละ
สาขาาาน
ทั้าหมด
เนกณฑ์
เนข้าสอบ
เครื่ องกล
ปศี.
เครื่ องมือกลฯ
โลหะการ
การก่อสร้าง
รศม ปศี.
หมายเนหตุ ยังไม่มีการประเมิน
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน

เนกณฑ์ การตัดสน น

ระดับคุณภาพ
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนในระดับ ในแต่ละชั้นปี จาแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยน ที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมด
1.2 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชี พของสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พหรื อหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชี วศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พหรื อหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
1.3 ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่ ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชี พ (หลักฐานจากสถาบันคุ ณวุฒิวิชาชี พหรื อ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชี พเทียบกับผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

44
มาตราานที1่ ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาา
ตัศบ่ าีี้ 1.7 ร้ อยละขอาผู้สาเนร็จการึกกาาตามหลักสู ตรเนทียบกับแรกเนข้า
ศนธีดาเนนนนการ
ครู ได้จดั ทาโครงการสอน และแผนการสอนที่เน้น กระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
มากที่สุด เน้นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ งจากสถานประกอบการ โดยการส่ งผูเ้ รี ยนออกไปฝึ กงานในสถาน
ประกอบการจริ ง ได้จดั ทาเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในแต่ละรายวิชา มีเกณฑ์การวัดผลที่เป็ น
มาตรฐาน โดยมีการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชี พ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตทางด้านคุณธรรม
และจริ ยธรรม มี การดู แลผูเ้ รี ยน โดยครู ที่ปรึ กษาในด้านการเข้าเรี ยนของผูเ้ รี ยน เพื่อป้ องกันการขาดเรี ยน ทาให้
ผูป้ กครองได้รับทราบถึงปั ญหาและร่ วมกันป้ องกันปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ ผูเ้ รี ยน ทาให้ผลการเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ที่ดี
ผลการดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารได้กากับดูแลให้ครู จัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ จัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนให้มี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากที่สุด เน้นทักษะการปฏิบตั ิจริ ง และให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่ง
การศึกษาที่อื่น ๆ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ งในแต่ละหน่วยของการเรี ยนการสอน ได้จดั ทาเครื่ องมือ
วัดผล แบบฟอร์ มเกณฑ์ในการวัดผลที่ชดั เจน มีการส่ งคะแนนการประเมินผลการเรี ยนการสอนทุกภาคเรี ยน ปลาย
ภาค นอกจากในเรื่ องความรู้ ความสามารถทางวิชาการแล้วยังมีเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่ องของพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยร่ วมกับงานพัฒนาการเรี ยนการสอนและประเมินผล ได้มีการกากับดูแลให้
ครู ผสู้ อนจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนอีกด้วย
ตาราาที่ 1.7 จานศนและร้ อยละขอาผู้สาเนร็จการึกกาาตามหลักสู ตรเนทยี บกับแรกเนข้า
หลักสู ตร
ปวช.

ประเนภทศนีา/สาขาศนีา/
สาขาาาน

เครื่ องกล
เครื่ องมือกลฯ
โลหะการ
การก่อสร้าง

รศม ปศี.

จานศนผู้เนรียนแรกเนข้า

จานศนผู้สาเนร็จ
การึกกาา

ร้ อยละ

18

17

94.44

13

11

84.62

6

6

100

7

6

85.71

44

40

90.91

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานด้านผูเ้ รี ยนแรกเข้าและผูส้ าเร็ จการศึ กษาของรุ่ นนั้นในระดับ ปวช. จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผูเ้ รี ยนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรื อ รายงานข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษา
(1) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการ
จัดสรรงบประมาณต่อหัว
(2) สถานศึ กษาสังกัด สช. และอื่ น ๆ จากบัญชี รายชื่ อนักเรี ยนที่ ขอเงิ นอุ ดหนุ นรายบุ คคล ณ 10
มิถุนายน
1.2 ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรี ยนของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
1.3 ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาจากผูเ้ รี ยนแรกเข้าของรุ่ นนั้น
1.4 ข้อมูล ของผูไ้ ม่สาเร็ จการศึก ษาพร้ อมผูเ้ รี ยนแรกเข้า ของรุ่ นนั้นเนื่ องจากสาเหตุ ต่า ง ๆ เช่ น ลาออก
เสี ยชีวติ พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็ นต้น
2. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับผูเ้ รี ยนแรกข้าวของรุ่ นนั้นในระดับ ปวช. จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

46
มาตราานที่ 1 ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.8 ร้ อยละขอาผู้สาเนร็จการึกกาาทีไ่ ด้ าานทา หรือประกอบอาีี พอนสระ หรือึกกาาต่ อภายใน 1 ปี
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนได้จดั โครงการการปั จฉิ มนิ เทศให้ผเู้ รี ยนที่จะสาเร็ จการศึกษา เพื่อแนะนาแนวทางในการหางาน
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชี พอิสระ ทั้งนี้ ยงั มีการติ ดตามผลดาเนิ นการ โดยจัดส่ งจดหมายไปถึ งผูเ้ รี ยนที่
สาเร็ จการศึกษา เพื่อสารวจว่านักศึกษาได้งานทาในสถานประกอบการใดบ้างหรื อศึกษาต่อที่ใด และเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยจะแบ่งเป็ น สาขาวิชา สถานศึกษาได้ดาเนิ นการตามแผนการพัฒนาปฏิ บตั ิการประจาปี ซึ่ งก่อนผูเ้ รี ยน
สาเร็ จการศึกษาทางโรงเรี ยน จัดให้มีการปั จฉิ มนิ เทศแนะแนวอาชี พและการศึกษาต่อ ได้มีการติดตามประเมินผล
โดยประสานงานกับผูส้ าเร็ จการศึกษาทางไปรษณี ยบัตรและโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ผลการดาเนนนนการ
งานแนะแนว ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในสถานประกอบการและ
อาชี พอิสระสารวจและเก็บข้อมูลของนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาในแต่ละปี และมีการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องตลอด
ทั้งปี ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ / อาชีพอิสระ / ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
ตาราาที่ 1.8 ผู้สาเนร็จการึกกาาทีไ่ ด้ าานทา หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือึกกาาต่ อภายใน 1 ปี

หลักสู ตร

ประเนภทศนีา/
สาขาศนีา/สาขา
าาน

จานศน
ผู้สาเนร็จ
การึกกาา

ผู้ได้ าานทา
ภายใน 1 ปี
จานศน

ปวช.

เครื่ องกล
เครื่ องมือกลฯ
โลหะการ
การก่อสร้าง

ร้ อยละ

13
13 100
13
13 100
6
6 100
4
4 100
รศม ปศี.
36
36
100
หมายเนหตุ ไม่นบั รวมผูเ้ รี ยนที่มีงานทาอยูแ่ ล้ว

ผู้ประกอบ
อาีีพอนสระ
ภายใน
1 ปี

ผู้ึกกาาต่ อ
ภายใน 1 ปี

จานศน

ร้ อยละ

จานศน

ร้ อยละ

จานศน

ร้ อยละ

-

-

-

-

13
13
6
4
36

100
100
100
100
100

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

รศมผู้ได้ าานทา
ประกอบอาีีพ
และึกกาาต่ อ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงาน
ผลการเรี ยนของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรในปี การศึกษาที่ผา่ นมา
2. ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทาภายใน 1 ปี ใน
สถานประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน
3. ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อภายใน 1 ปี พร้อม
ข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
5. ร้ อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชี พอิสระ หรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
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มาตราานที่ 1 ด้ านผู้เนรียนและผู้สาเนร็จการึกกาาอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการ
ทีม่ ีต่อคุณภาพขอาผู้สาเนร็จการึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการตามแผนการพัฒนาปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ เ น้น ฝึ กทัก ษะวิช าชี พ ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ มี ก ารติ ด ตามผลและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณธรรมอันพึงประสงค์ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ได้ดาเนินการออกแบบสอบถามด้านความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนที่สถานประกอบการรับเข้าไปทางาน รวมถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการโดยให้
งานแนะแนวเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลของสถานศึกษา
ผลการดาเนนนนการ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษาได้แก่
ความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาการ ความรู ้ความสามารถพื้นฐาน ที่จาเป็ นในการทางาน คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามหลักสู ตร
ตาราาที่ 1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ ศยาาน หรือสถานึกกาา หรือผู้รับบรนการทีม่ ีต่อ
คุณภาพขอาผู้สาเนร็จการึกกาา
มีการประเนมนน
คศามพกาพอใจ
โดยกาหนด
กลุ่มตัศอย่าา
สร้ าา
เนครื่อามือเนพอื่
เนกบ็ ข้ อมูล

จานศนที่ตอบกลับ

สถาน
ประกอบการ

10
รศม

จานศนขอาสถานประกอบการ สถานึกกาา
และผู้รับบรนการที่มีผลการประเนมนนคศามพกา
พอใจเนฉลีย่ 3.51 – 5.00

ร้ อยละขอาสถานประกอบการ สถานึกกาา
และผู้รับบรนการที่มีผลการประเนมนนคศามพกา
พอใจเนฉลีย่ 3.51 – 5.00

สถานึกกาา

ผู้รับบรนการ

สถาน
ประกอบการ

2
17

5

10

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
4

สถานึกกาา

ผู้รับบรนการ

สถาน
ประกอบการ

2
17

5

90.00

ระดับคุณภาพ
ดี

สถานึกกาา

ผู้รับบรนการ

85.00
86.00

83.00
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้ างเครื่ องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าทางานที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูส้ าเร็ จการศึกษา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากการประกอบอาชี พอิสระของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูส้ าเร็ จการศึกษา
สรุ ปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 1
มาตราาน
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
1.1
4
ดี
1.2
1
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
1.3
4
ดี
1.4
1
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
1.5
1.6
5
ดีมาก
1.7
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5
ดีมาก
1.8
4
ดี
1.9
รศม
3.62
ดี
คะแนนเนฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 หารด้วย 8
(โดยปี การศึกษา 2555 ไม่นา
ตัวบ่งชี้ที่ 6 มาคานวณ)

คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

จุดเนด่น (ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ ผลการดาเนนนนาานแต่ ละตัศบ่ าีี้ได้ ระดับคุณภาพดีขนก้ ไป)
1. ครู พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน
2. ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
3. ระบบดูแลผูเ้ รี ยน และการดูแลผูเ้ รี ยนโดยครู ที่ปรึ กษา
4. การสื่ อสารข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและผูป้ กครอง
5. ชุมชน ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
6. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างนาข้อมูลมาวิเคราะห์
7. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้านของผูเ้ รี ยน
8. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพทั้ง
3 ด้านของผูเ้ รี ยน
9. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน ทีมีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผูเ้ รี ยน
10. สถานศึกษามีการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.โดยใช้แนวทางข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จากสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ.
11. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในภาคเรี ยนสุ ดท้ายระดับ ปวช. ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการค้นคว้าจากการเรี ยนในรายวิชาหรื อการฝึ กอบรม
13. ครู ที่สอนในรายวิชาชีพที่กาหนดพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้และเทคโนโลยี
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการฝึ กและการปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
14. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้ในภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ทั้งการอ่าน การฟัง การเขียน
และการพูด
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15. ครู ที่สอนในรายสามัญกาหนดพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู้และสนับสนุนการ
ฝึ กและการปฏิบตั ิ
16. สถานศึกษามีการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.โดยใช้แนวทางข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
จากสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ.
17. ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนตั้งแต่แรกเข้าของสาขาวิชา
18. การแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน เช่น การขาดเรี ยน มีความประพฤติไม่เหมาะสม
19. ผูเ้ รี ยนที่จะจบการศึกษาได้รับการฝึ กอบรมและบ่มเพาะให้มีความพร้อมในการทางานในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
20. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานใช้เทคนิคและวิธีหลากหลายเช่นไปรษณี ยบัตร โทรศัพท์มือถือของ
ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง และกลุ่มเพื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
21. ผูจ้ บการศึกษาที่ได้ทางานในสถานประกอบการมีทกั ษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
23. การติดต่อสื่ อสารระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
24. การนาข้อเสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรม
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนนนนาานแต่ ละตัศบ่ าีี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากศ่ าดี)
1. การพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะ ควรเป็ นการระดมความรู้ ความสามารถของครู ในสาขาวิชา และ
บุคคลภายนอกที่มีความรู ้ ความสามารถร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
เป็ นรู ปธรรม และเป็ นความต้องการของสถานประกอบการ และท้องถิ่นมากที่สุด
2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการสอนของครู เป็ นรายบุคคล ตามความคิดเห็นของ
นักเรี ยน ควรนาเสนอผลการวิเคราะห์ให้ครู แต่ละคนได้รับทราบ เพื่อนาไปพัฒนาการสอนของตนเอง
3. การประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชาสาขางาน และพัฒนาการดาเนิ นงานในตัวบ่งชี้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
4. ข้อมูล หลักฐาน ที่แสดงว่าสถานศึกษาได้นาองค์ความรู ้ที่ได้จากการบริ การชุมชน และสังคมไปใช้ในการ
จัดการเรี ยน การสอน หรื อการพัฒนาหลักสู ตร
5. ให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการคิดที่จะพัฒนา โรงเรี ยนมากกว่าปั จจุบนั
6. ควรประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทุกโครงการ
7. การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น
8. สนับสนุนให้ครู ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน
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มาตราานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใี้ และพัฒนาหลักสู ตราานสมรรถนะรายศนีาทีส่ อดคล้ อากับคศามต้ อาการ
ขอาสถานประกอบการหรือประีาคมอาเนซียน
ศนธีดาเนนนนการ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์พฒั นาการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อ
พัฒนาผูส้ อนให้มีความสามารถและประสิ ทธิภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะ
อาชีพตามสภาพชุมชน ท้องถิ่นและตามความต้องการของนักศึกษา และมีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะระดับ
รายวิชาให้ สอดคล้องกับการประกอบอาชีพตามสภาพชุ มชนและท้องถิ่น มีการประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตร
อย่างต่อเนื่ อง ได้กาหนดนโยบาย ในการเปิ ดสอนหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเน้นการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิด
สมรรถนะในตัวผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ ได้เปิ ดหลักสู ตรตามความต้องการของสถานประกอบการ
ผลการดาเนนนนการ
สถานศึ ก ษามี จานวนรายวิช าที่มี ก ารพัฒนาตามหลัก สู ตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ขอ้ 1 – 4 คิดเป็ นร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
ผล(มี/ไม่มี)
หัศข้ อ
ประเนด็นพนจารณา
1. สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร
มี
2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มี
3. สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสู ตร
มี
4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสู ตร
มี
5. สถานศึกษามีการนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน
มี
3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จดั การเรี ยนการสอน
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์ การตัดสน น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น
4
(1) (2) (3) และ (4)
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) (2) และ (3)
3
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ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)

2
1

หมายเนหตุ กรณี ไม่ได้ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
หลักาานและเนอกสารอ้ าาอนา

1. ข้อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสารวจความต้องการหรื อความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลัก ฐานความร่ วมมื อกับสถานประกอบการและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ รายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานการประเมินหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. หลักฐานที่สาขางานได้นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
7. ร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
มาตราานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเนรียนรู้ รายศนีา
ศนธีดาเนนนนการ
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์พฒั นาการศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อพัฒนาครู ให้
จัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย โดยให้ผเู้ รี ยนมีการจัดทาโครงการทางวิชาชีพ มี
การติดตามและนิ เทศโครงการ
โดยครู และจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เน้นการประเมินผลจากสภาพ
จริ ง มีการนิเทศการสอนของครู มีการประเมินการสอนของครู ทุกรายวิชา มีการบันทึกหลังสอนเพื่อนาผลที่ได้ใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุ งแก้ไขการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น มีการนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
และอบรมตามสาขาวิชา เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งและประสบการณ์ตรง ส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนมีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน เช่น การบรรยาย สาธิ ต การแบ่งกลุ่มค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมภาษณ์ การสร้างสถานการณ์จาลอง ฯลฯ
โดยมีห้องสมุด เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้านอกห้องเรี ยน เน้นให้ผูส้ อนจัดทาแผนการสอนที่มีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งจากสถานประกอบการ
ผลการดาเนนนนการ
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ผูส้ อนได้จดั กิจกรรมให้สอดคล้องกับบทเรี ยน เหมาะสมกับศักยภาพผูเ้ รี ยน และได้จดั ทาแผนการสอนที่มี
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการทางานจริ งในสถาน
ประกอบการอีกด้วย
หัศข้ อ
1.

2.
3.
4.
5.
หมายเนหตุ

ประเนด็นพนจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของ
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของ
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของ
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครู ที่ดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ
จานวนครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
ใส่ ค่าร้อยละให้ตรงกับหัวข้อตามประเด็นพิจารณา

ผล(มี/ไม่ มี)
มี

มี
มี
มี
มี

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอน
2. หลักฐานหรื อคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรี ยนการสอน
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ครู ทาบันทึกหลังการสอน
6. หลักฐานของรายวิชาที่ ครู นาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลายและผลการนิเทศการ
จัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
7. หลักฐานของรายวิชาที่ครู นาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
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มาตราานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา
ศนธีดาเนนนนการ
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์พฒั นาการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อ
พัฒนาผูส้ อนให้มีความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะ
อาชีพตามสภาพชุ มชน ท้องถิ่นและตามความต้องการของนักศึกษา และมีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะระดับ
รายวิชาให้สอดคล้องกับการประกอบอาชี พตามสภาพชุ มชนและท้องถิ่ น มีการประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตร
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนนนนการ
สถานศึกษามีการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการในแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอนตามแผนการเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละ
หัศข้ อ

ประเนด็นพนจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ น้อยกศ่าร้ อยละ 80 ขอารายศนีาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรี ยนการสอน ไม่ น้อยกศ่าร้ อยละ 80 ขอารายศนีาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ครู แต่ละคน
ทาบันทึกหลักการสอน ไม่ น้อยกศ่าร้ อยละ 80 ขอารายศนีาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหา
หรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ไม่ น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาทีส่ อน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู แต่ละคนนาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนไม่ น้อยกศ่าหนก่ารายศนีาทีส่ อน

2
3
4

5

ผล(มี/ไม่ มี)

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี

มี
มี
มี
มี
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรื อคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. หลักฐานการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครู ทุกคนในรายวิชาที่สอน
5. หลักฐานการใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
6. หลักฐานการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
7. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยน ที่ มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
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มาตราานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการศัดและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนีา
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ ม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อบูรณการความรู ้จากรายวิชา ต่าง ๆ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อ
การเรี ยนการสอน มีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีการนิเทศ
การสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผูเ้ กี่ยวข้อง มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน
และนาผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเองเต็มตามศักยภาพและความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอน
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยน จัดการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญจานวน 4 สาขาวิชา มีการจัดกิจกรรม
การใช้สื่อการเรี ยนการสอน การวัดประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ จัดให้มีการนิเทศการสอน การประเมินผลการสอนโดยผูเ้ กี่ยวข้อง มีการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน และนาผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเองเต็มตามศักยภาพและ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
หัศข้ อ
ประเนด็นพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
มี
ผูเ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาที่
มี
สอน
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุก
มี
รายวิชาที่สอน
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน ให้เป็ นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา
มี
ที่สอน
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
ไม่มี
สมรรถนะผูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดี
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู ผสู ้ อนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรื อคาสัง่ มอบหมายวิชาสอนหรื อตารางสอน
3. หลักฐานการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครู ทุกคนในรายวิชาที่สอน
5. หลักฐานการใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
6. หลักฐานการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
7. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครู ทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
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มาตราานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีี ศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝก กาาน
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่ วมมือในการส่ ง
ผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงาน ตามหลักสู ตร มีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มีการนิเทศการฝึ กงาน
ของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
มีการสัมมนาการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่ วมมือในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้า
ฝึ กงาน ตามหลักสู ตร มีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน มีการนิเทศการฝึ กงานของ
ผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี
การสัมมนาการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
ที่
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและทาความร่ วมมือในการส่ ง
มี
ผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานตรงหรื อสัมพันธ์กบั งาน
2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน
มี
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการในสถาน
มี
ประกอบการ หน่วยงาน
4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
มี
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึ กงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ งโดยเชิญสถานประกอบการ
ไม่มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนา
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดี
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผา่ นการคัดเลือกและทาความร่ วมมือ ในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงาน
ตามหลักสู ตร
2. หลักฐานการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน
3. หลักฐานการนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. หลักฐานการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. หลักฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนา
6. หลักฐานการสัมมนาการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
สรุ ปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 2
มาตราาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
รศม
คะแนนเนฉลีย่

ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
4
ดี
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี
4
ดี
4.4
ดีมาก
ผลรวมค่าคะแนนของ คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
ตัวบ่งขี้ที่ 2.1 ถึง ตัว
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
บ่งชี้ที่ 2.5 หารด้วย 5 คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

จุดเนด่น
1.ดาเนิ น การให้ค รู จ ัดท าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ร ายวิช าด้วยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ หลากหลาย ที่ มุ่ ง เน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2.ดาเนิ นการให้ครู แต่ละคนจัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3.ดาเนินการให้ครู แต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน
4.ดาเนินการให้ครู ทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการ
จัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
5.ดาเนินการให้ครู ทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
6.ดาเนินการให้ครู ทุกคน ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
7.ให้ครู ทุกคน ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
8.ดาเนิ นการให้ครู ทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยน ที่ มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
9.มีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน
10.มีการนิเทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
11.มีการวัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
จุดคศรพัฒนา (ปัจจัยทีท่ าให้ ผลการดาเนนนนาานแต่ ละตัศบ่ าีี้ได้ ระดับคุณภาพต่ากศ่ าดี)
1.การพัฒนาหลักสู ตรสมรรถนะ ควรเป็ นการระดมความรู้ ความสามารถของครู ในสาขาวิชา และ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะเป็ น
รู ปธรรม และเป็ นความต้องการของสถานประกอบการ และท้องถิ่นมากที่สุด
2.การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการสอนของครู เป็ นรายบุคคล ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ควรนาเสนอผลการวิเคราะห์ให้ครู แต่ละคนได้รับทราบ เพื่อนาไปพัฒนาการสอนของตนเอง
3.การประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชาสาขางาน และพัฒนาการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
4.ข้อมูล หลักฐาน ที่แสดงว่าสถานศึกษาได้นาองค์ความรู ้ที่ได้จากการบริ การชุมชน และสังคมไปใช้ในการ
จัดการเรี ยน การสอน หรื อการพัฒนาหลักสู ตร
5.ให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการคิดที่จะพัฒนา โรงเรี ยนมากกว่าปั จจุบนั
6.ควรประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทุกโครงการ
7.การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น
8.สนับสนุนให้ครู ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน
มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง ดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตั ิงานตาม
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อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ที่
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่
มี
เกี่ยวข้อง
2 สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยอย่าง
มี
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยปฏิบตั ิงานตามอานาจ
มี
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษาและมีผล
มี
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
มี
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงาน
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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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หมายเนหตุ
1. ผูท้ รงคุณวุฒิที่สถานศึกษาคัดเลือก ต้องมีกระบวนการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิ
2. การประเมิน ต้องประเมินตามหลักธรรมาภิบาล
ประเมินหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
ประเมินหน้าที่ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ข้อ 8.1
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
3. หลักฐานการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษาโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบตั ิงานโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบรนหารจัดการสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาสถานศึกษา การดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
สถานศึกษาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง สถานศึกษาและการจัดทา
รายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ผลการดาเนนนนการ
มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาสถานศึกษา การดาเนินงานเป็ นไป ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี สถานศึกษาที่มีการ
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง สถานศึกษาและมีการจัดทารายงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ที่
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และ
มี
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มี
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3 สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
มี
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
มี
5 สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
มี
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์ การตัดสน น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น
5
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น
4
(1) (2) (3) และ (4)
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น
3
(1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1) และ (2)
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น (1)
1
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. หลักฐานการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
5. รายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
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มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานึกกาาตามอัตลักาณ์
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนงาน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการตามแผนงาน โครงการโดยมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการและการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยนมีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนงานโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการเป็ นไปตามแผนงาน โครงการโดยมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการและการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ที่
ประเนด็นการพนจารณา
1 สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี

ผล(มี/ไม่ มี)
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หมายเนหตุ กรณี ไม่ได้ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
2. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
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มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบรน หาราานและภาศะผู้นาขอาผู้บรนหารสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนรับมอบนโยบายการบริ หารจัดการจากหน่วยงานต้นสังกัด จัดประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง จัดประชุม ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรี ยน
ละ 1 ครั้ง นาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
มี
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2
มี
ครั้ง
3 สถานศึกษามีการจัดประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
มี
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4 สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ครู และ
มี
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มี
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
คศามสาเนร็จ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ ทไี่ ด้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ

ค่ าคะแนน
5

เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักฐานการนาความคิดเห็ นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. หลัก ฐานการประเมิ น หารบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ 3.5 ระดับคุณภาพในการบรน หารจัดการระบบาานข้ อมูลสารสนเนทึขอาสถานึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกัน
การสู ญหายของข้อมูล โดยมีขอ้ มูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรี ยน
นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน
ข้อมูลครุ ภณั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่ อมโยงอย่างเป็ น
ระบบ และเป็ นปัจจุบนั มีการดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริ หารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยนมีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสู ญหายของ
ข้อมูล โดยมีขอ้ มูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้อมูล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูลครุ ภณั ฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ และเป็ น
ปัจจุบนั มีการดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
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ที่
ประเนด็นการพนจารณา
1 สถานศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้ มูลอื่น ที่จาเป็ นสาหรับสถานศึกษาที่
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
ของข้อมูล
2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั
3 สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ ายและผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศ
4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ผล(มี/ไม่ มี)
มี

มี
มี
มี
มี

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อย 9 ประเภท และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการ
สู ญหายของข้อมูล
2. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
3. หลักฐานที่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
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มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบรน หารคศามเนสี่ยา
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม โดยการมี
ส่ วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง มีการดาเนิ นงาน ตามแผนงาน โครงการ มี
การประเมินผลและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง
ผลการดาเนนนนการ
สาขาวิชามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุ ม โดยการมีส่วนร่ วมของ
ครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษา ผูเ้ รี ย นและผูป้ กครอง มี ก ารดาเนิ นงาน ตามแผนงาน โครงการ มี ก าร
ประเมินผลและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง
หัศข้ อ
ประเนด็นพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หาร ความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
1.
มี
พนันและการมัว่ สุ ม โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและ
ผูป้ กครอง
2. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มี
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
4. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง
มี
5. สถานศึกษามีความเสี่ ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
มี
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้านโดยการมี
ส่ วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน และผูป้ กครอง
2. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยง (เพิ่มหรื อลด) ในแต่ละด้าน
มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้จดั ระบบดูแลผูเ้ รี ยนโดยมีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยน มีการตั้งแต่ครู ที่ปรึ กษา มี
ระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มสนับสนุ นทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน มีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่ม
เสี่ ยงและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยนมี ระบบดูแลผูเ้ รี ยนโดยมี การปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยน มีการตั้งแต่ครู ที่ปรึ กษา มีระบบเครื อข่าย
ผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน มีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงและส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนปัญญาเลิศ
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หัวข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาอย่างน้อย
2
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่างน้อย
4
ร้อยละ 10 ของจานวนผูเ้ รี ยนที่ร้องขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงและส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ

ผล(มี/ไม่มี)
มี

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
2. คาสั่งแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและหลักฐานการพบ การให้คาปรึ กษาแก่ผเู ้ รี ยน
3. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครื อข่ายผูป้ กครอง เพื่อร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน
4. แผนงาน โครงการและผลการส่ งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน
5. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยง และส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ

มี
มี
มี
มี
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มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแศดล้ อมและภูมนทึั น์ ขอาสถานึกกาาและ
การใี้ อาคารเนรียนห้ อาเนรียน ห้ อาปฏนบัตนการ โราฝก กาาน ึู นย์ ศนทยบรนการ
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยน ได้จดั พื้นที่ไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ดูแลในเรื่ องความสะอาด และสร้ างบรรยากาศให้น่า
เรี ยน มีห้องน้ าเพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน จัดสถานที่พกั ผ่อน จัดโต๊ะเก้าอี้ซุ้มพักผ่อน สาหรับให้ผเู ้ รี ยนพักผ่อนก่อน
และหลังเข้าเรี ยน จัดห้องพยาบาลไว้บริ การ โดยทุกพื้นที่มีใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยนวางแผนการใช้พ้ืนที่ปฏิบตั ิการ ห้องเรี ยน อย่างเหมาะสมกับจานวนผูเ้ รี ยน จานวน จานวนชัว่ โมง
ของการใช้ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานต่อสัปดาห์ ครู ผสู้ อนจะใช้งานห้องเรี ยนตาม
ตารางการใช้ห้องเรี ยนมีการสารวจ และประเมินผลการใช้พ้ืนที่ กรณี ที่มีขอ้ เสนอแนะก็จะนาเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
กรณี ที่ครู ผสู ้ อนพบเห็นปั ญหาหรื อ การชารุ ดให้ทาบันทึกแจ้งฝ่ ายอาคารสถานที่ดาเนิ นการซ่ อมแซม เพื่อให้การใช้
งานมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
หัศข้ อ

ประเนด็นพนจารณา

ผล(มี/ไม่ มี)

1.

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรง
ฝึ กงานศูนย์วทิ ยบริ การ โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์
วิทยบริ การ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง การบริ หารจัดการ

มี

2.
3.

4.
5.

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มี
มี

มี
มี
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ โดยการมี ส่ วนร่ วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึ กษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การโดยครู และบุคลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ

76
มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบรน หารจัดการศัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์
ศนธีดาเนนนนการ
โราเนรียนกาหนดนโยบายและศาาแผนปฏนบัตน ดัานี้
1. จัดทาโครงการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์ จานวนเครื่ องได้เพียงพอกับผูเ้ รี ยนในห้องปฏิบตั ิการ
2. ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของห้องปฏิบตั ิการ
3. ติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบตั ิการ และระบบเครื อข่ายให้สามารถใช้งานในการเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. จัดตารางการใช้ห้องปฏิบตั ิการให้นกั ศึกษาทุกคนที่เรี ยนคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่าง
เพียงพอ
คศามพยายาม (Attempt)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมมีห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้องเรี ยน โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์
จานวน 40 เครื่ อง ห้องเรี ยนสาขาเครื่ องมือกลฯ จานวน 12 เครื่ อง รวม มีคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด 52 เครื่ อง ที่
สามารถใช้ในการเรี ยนการสอน โดยนักเรี ยนเข้ามาฝึ กทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งละ 40 คน และ 40 คน ต่อ
ห้องเรี ยน
ผลการดาเนนนนการ
มีหอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้องเรี ยน โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 40 เครื่ อง ห้องเรี ยน
สาขาเครื่ องมือกลฯ จานวน 12 เครื่ อง รวม มีคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด 52 เครื่ อง ที่สามารถใช้ในการเรี ยนการสอน
โดยนักศึกษาเข้ามาฝึ กทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งละ 40 คนและ 40 คน ต่อห้องเรี ยน
หัศข้ อ
ประเนด็นพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ
มี
คอมพิวเตอร์
2
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มี
3
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์
มี
และคอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4
สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
มี
5
สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
มี
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
เนกณฑ์ การตัดสน น
ค่ าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุ ง
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 ข้อ
1
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ตารางการใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์
2. จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่อห้อง
3. แผนการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
4. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
5. แผนงบประมาณการจัดซื้ อของแผนกคอมพิวเตอร์
6. แบบสารวจความเรี ยบร้อยของห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
7. รายการสรุ ปจานวนผูเ้ รี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2555 ในแต่ละครั้งของการเรี ยนในรายวิชาที่ใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์
8. สถิติการประเมินความพึงพอใจในด้านสื่ อการเรี ยนการสอนและอุปกรณ์โสตฯ
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มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทาาการึกกาา
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนจัดส่ งครู ผสู ้ อนและบุคลากรข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งสายงานด้านวิชาชี พ จากสถาน
ประกอบการ สายงานวิชาการตลอดจนการพัฒนาด้านสั งคม และการทางานร่ วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดตั้ง
หน่วยงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ รับผิดชอบดูแลร่ วมกับฝ่ ายวิชาการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าของ
บุคลากรทั้งครู และบุคลากรการศึกษา โดยจัดแผนการพัฒนาทั้งภายในและส่ งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ผลการดาเนนนนการ
ครู จะมีการหมุนเวียนเข้ารับการฝึ กอบรมตามความรู ้ความสามารถและเนื้อหาที่จะเข้ารับการ
ฝึ กอบรม และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดับสู ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ครู ได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นและนามาพัฒนาการทางานของตนเอง
หัศข้ อ

ประเนด็นการพนจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึ กอบรม
1.
ด้านวิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา
2. ทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่ วมโครงการ
3. แลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
4.
คุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศ
5. เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรื อวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อ
องค์กรภายนอกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ร้ อยละ
100
11

5.8
100
17.64
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชี พ หรื อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุ นวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่ วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ข้อมูลครู และบุคลการทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม
6. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรื อวิชาชี พหรื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก
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มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ 3.11 ระดับคุณภาพในการบรน หาราานการเนานนและาบประมาณ
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มการบริ หารการเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา
ในด้า นวัส ดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อส าหรั บ การจัด การเรี ย นการสอน การบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ การส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น ให้ค รู แ ละผูเ้ รี ย นจัด ท าและดาเนิ น การจัด ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั การดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝั งจิตสานึ กและเสริ มสร้ างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยนมีระบบการบริ หารการเงิ นและงบประมาณที่ สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ของ
สถานศึกษาในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน การบริ การวิชาการและวิชาชี พ มีการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั การดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก
หัศข้ อ
1

2

3

4

5

ประเนดน็ การพนจารณา
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการ
จัดการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้หรื อมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการ
ใช้วสั ดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ครู และ
ผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

าบดาเนนนนการ
(1)

าบรายจ่ าย
(2)

ร้ อยละ
(3)

ผล
(มี / ไม่ ม)ี

976,203.03

10.50

มี

61,838
38.84

มี

112,504

1.21

มี

276,293

2.97

มี

128,967

1.38

มี

9,289,998
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คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
3. หลักฐานรายได้หรื อมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วสั ดุฝีกในการจัดการเรี ยนการสอน
4. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักฐานรายจ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั
6. หลักฐานรายจ่ายในการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึ กและเสริ มสร้างความ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
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มาตราานที่ 3 ด้ านการบรนหารจัดการอาีีศึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาีี ศึกกาากับเนครือข่ ายทั้าในประเนทึ
และหรือต่ าาประเนทึ
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยน ได้มีการติดต่อประสานงาน และร่ วมมือ กับสถานประกอบการในการวางแผนการดาเนินงานด้าน
ต่ า ง ๆ
โดยการใช้ท รั พ ยากรร่ วมกัน การดาเนิ นการตามแผน การติ ดตามประเมิ นผล การแก้ไ ข และ
พัฒนาการดาเนินงานด้านการเรี ยนการสอน รวมถึงการประสานงานกับ ผูป้ กครอง ชุ มชน อบจ. สมาคมโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ
ผลการดาเนนนนการ
มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น การเป็ น
วิทยากรให้ความรู้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สถานที่ เป็ นต้น เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับ
มี
เครื อข่ายทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ
2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งใน
ประเทศและ หรื อต่างประเทศร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขา
มี
งานที่เปิ ดสอน
3 สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรื อต่างประเทศที่มีส่วนร่ วม
มี
ในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 20 แห่ง
4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ เพื่อ
มี
ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
ไม่มี
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งในประเทศและ หรื อต่างประเทศ เพื่อการ
ปรับปรุ ง
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับเครื อข่ายทั้งในประเทศและหรื อ
ต่างประเทศ
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ ร่ วม
พัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมู ลสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรื อต่า งประเทศ ที่ มีส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษากับ
สถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรอื่น ๆ เช่ น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการส่ งเสริ ม
สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพ ยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครื อข่าย ทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศเพื่อการปรับปรุ ง
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สรุ ปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 3
มาตราาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
รศม
คะแนนเนฉลีย่

ค่ าคะแนน
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4.8
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ถึง ตัวบ่งชี้ที่
3.12 หารด้วย 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้อง
ปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้อง
ปรับปรุ งเร่ งด่วน

จุดเนด่น
1.มีการาเนินงานให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2.มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
3.มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา
4.มีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5.มีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
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6,มีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
7.มีการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
8.มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุบนั
9.ดาเนิ นการให้ครู และบุค ลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึก ษา และผูเ้ รี ย นสามารถเข้าถึ งและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
10.มีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
11.ดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชี พ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
12.มี รายจ่ายค่าวัสดุ ฝึก อุ ปกรณ์ และสื่ อสาหรั บการบริ การวิชาชี พและวิชาชี พ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
จุดทีค่ ศรพัฒนา
1. ทางโรงเรี ยนควรมีการกากับติดตาม ปรับปรุ งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญให้เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ เช่น ข้อมูลด้านวิชาการ ในส่ วนของ โครงสร้างหลักสู ตร โครงสร้างรายวิชาในแต่ละชั้นปี เป็ นต้น
2. ทางโรงเรี ยน ควรมีการสารวจการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลรวมถึงการประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูลจากบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
3. ทางโรงเรี ยนควรจัดทาคู่มือการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยมาตรการและ
แนวปฏิบตั ิ เพื่อเผยแพร่ ให้กบั บุคลากรทุกคนได้เข้าใจและนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
4.ครู ควรได้รับการส่ งเสริ มในด้านบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ
5 ต่อปี อย่างต่อเนื่ อง
5.การสร้างระบบการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร และสามารถสร้างความร่ วมมือให้ชุมชน
องค์กรภายนอกสถานศึกษามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ควรจัดทาร่ องรอยหลักฐานการดาเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA.ให้ชดั เจนครบถ้วน
6.ครู ควรได้รับการชี้นาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ส่งผลงานเข้าประกวดหรื อรับรางวัลทางการศึกษาในระดับ
ต่างๆทั้งภาครัฐหรื อเอกชนตามเกณฑ์ขอ้ 4 และ 5 เช่น การขอรับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์สาหรับ
ครู ที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป การขอรับเป็ นครู ตน้ แบบของเขตพื้นที่การศึกษา การสร้างนวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน เป็ นต้น
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7. การดาเนินงานด้านผลการพัฒนาคุณภาพครู ควรดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนดเช่นการนาผลสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนมาเป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่งในการวางแผน
พัฒนาครู ทุกปี การศึกษา
มาตราานที่ 4 การบรนการศนีาการและศนีาีีพ
ตัศบ่ าีี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบรน หารจัดการการบรนการศนีาการและศนีาีี พ
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนได้กาหนดให้งานกิจกรรม ทุกสาขาวิชาดาเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริ การวิชาชีพ
และให้ความรู้และคาแนะนาในการดูแลบารุ งรักษาแก่ชุมชน โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น โครงการรู้รับ รู ้จ่าย รู้ออม โครงการเสริ มบริ การด้านวิชาการให้กบั ชุมชนโครงการการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น รวมถึงการอบรมวิชาชีพต่างๆ ที่ได้ติดต่อประสานมายังรง
เรี ยน
ผลการดาเนนนนการ
ได้ดาเนิ นงานโครงการ กิจกรรม เพื่อการให้บริ การวิชาชีพอย่างทัว่ ถึงสู่ ประชาชน โดยมีการวางแผนการ
ดาเนินงาน มีคาสั่งมอบหมายหน้าที่ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วสรุ ปผลการดาเนินงาน
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้า
ร่ วมโครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วมโครงการ
กิจกรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
3.51 – 5.00
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผล/มี/ไม่ มี
มี
มี
มี
มี
มี
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริ การวิชาการและวิชาชี พ โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
5. โครงการ กิจกรรม การบริ การวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
6. ข้อมูล การเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
7. ข้อมูลการเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมของผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
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สรุ ปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 4
มาตราาน
4.1
คะแนนเนฉลีย่

ค่ าคะแนน
5
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดเนด่น
1.มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริ การวิชาการและวิชาชี พ โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
2.ให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3.ให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
4.มีการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ การและมีผลการประเมิน
จุดทีค่ ศรพัฒนา
1.แต่ละสาขาวิชาควรเอาเกณฑ์ในการให้บริ การตามมาตรฐานในตัวบ่งชี้น้ ีมากาหนดเป็ นงานหรื อโครงการ
หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรทั้งนี้กาหนดเป้ าหมายให้ครอบคลุมครบถ้วนทั้งจานวนผูเ้ รี ยน จานวนครั้งที่ออกไป
ให้บริ การและลักษณะประเภทของกลุ่มเป้ าหมายครบทั้ง 3 กลุ่มคือชุมชน องค์กรและสถานศึกษา
2. การออกไปให้บริ การต้องมีสรุ ปบันทึกให้ครบถ้วนโดยระบุถึง วันเวลา สถานที่ จานวนผูเ้ รี ยน สาขาวิชา
จานวนชัว่ โมง รายละเอียดกิจกรรมและอื่น ๆที่จาเป็ น
3. การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผา่ นระบบเน็ตเวิร์คของโรงเรี ยนให้เก็บข้อมูลรายละเอียดครบ
ตามเกณฑ์ในข้อเสนอแนะตามข้อ 2 เป็ นอย่างน้อยส่ วนข้อมูลอื่น ๆให้เก็บตามความต้องการใช้ประโยชน์เท่าที่จาเป็ น
ส่ วนการค้นคืนควรออกแบบให้สามารถเลือกดูในหลายลักษณะตามความต้องการใช้งาน
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มาตราานที่ 5 ด้ านนศัตกรรม สน่ าประดนาา์ าานสร้ าาสรรค์ หรือาานศนจัย
ตัศบ่ าีี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบรน หารจัดการโคราการ สน่ าประดนาา์ าานสร้ าาสรรค์ หรือาานศนจัยขอาผู้เนรียน
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ย นก าหนดให้ ครู แ ละผูเ้ รี ย น จัด ท านวัต กรรมและการวิ จ ัย ซึ่ งรวมถึ ง ผลงานวิช าการ โครงงาน
สิ่ งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การประเมินผล และโครงงานวิชาชีพ โดยเฉพาะโครงงานวิชาชีพ ทุก แผนกวิชา
ดาเนิ นการในแผนการเรี ยนกาหนดให้ผเู ้ รี ยน ระดับ ปวช. 3 จัดทาโครงการวิชาชีพโดยนาความรู้ ความสามารถทาง
วิชาชีพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยน การสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชนต่อไป
ผลการดาเนนนนการ
ดาเนิ นการส่ ง เสริ ม สนับสนุ น ให้มีการจัดทานวัตกรรมและการวิจยั โดยให้ ความรู้ และรู ปแบบการจัดทา
พร้อมตัวอย่าง เพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการเริ่ มต้นในการจัดทานวัตกรรมและการวิจยั เต็มรู ปแบบ
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
1. สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนระดับชั้น ปวช.3 จัดทาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น
ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
5.
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก

ผล(มี/ไม่ มี)
มี
มี

มี
มี
มี
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลผูเ้ รี ยน ระดับชั้นปวช. 3 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั
3. ข้อมูลโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ในระดับชั้น ปวช. 3 ในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมูล โครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ ไ ด้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ ใ น
สถานศึกษา
5. ข้อมูลโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูลโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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มาตราานที่ 5 ด้ านนศัตกรรม สน่ าประดนาา์ าานสร้ าาสรรค์ หรือาานศนจัย
ตัศบ่ าีี้ 5.2 ระดับคุณภาพในการบรน หารจัดการนศัตกรรม สน่ าประดนาา์ าานสร้ าาสรรค์ หรือาานศนจัยขอาครู
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนได้จดั สรรงบประมาณซึ่งเป็ นไปตามแผนงานงบประมาณ เพื่อใช้ในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบประมาณที่โรงเรี ยนได้รับจัดสรรจากผูร้ ับใบอนุญาต และหน่วยงานอื่น
ผลการดาเนนนนการ
โรงเรี ยน ได้จดั สรรเงินงบประมาณในการทาสิ่ งประดิษฐ์ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ครู จดั ทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัดแสดง
มี
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
มี
งานวิจยั
3
สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
มี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4
สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
มี
50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
5
สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลในระดับ
มี
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1
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หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู ผสู้ อนในสถานศึกษา
2. หลักฐานการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั
3. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
4. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลนาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
5. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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สรุ ปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 5
มาตราาน
5.1
5.2
รศม
คะแนนเนฉลีย่

ค่ าคะแนน
5
5
5
ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
หารด้วย 2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน

จุดเนด่น
1.ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ผูเ้ รี ย นจัด ท าและด าเนิ น การจัด ประกวด จัด แสดงโครงการ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2.ดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนระดับชั้น ปวช. 3 จัดทาโครงการสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมี
จานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น
3.ดาเนินการให้ครู ทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
จุดทีค่ ศรพัฒนา
1.ในการสร้างสิ่ งประดิษฐ์ต่าง ๆทุกครั้งของครู และนักเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นการทาร่ วมกันในรู ปแบบใดจะต้องใช้
กระบวนการทั้ง 5 ข้อดังต่อไปนี้
1.1 การระบุปัญหา ขั้นตอนนี้ ตอ้ งตอบให้ได้วา่ ทาทาไม ตอบโจทย์หรื อแก้ปัญหาอะไร มีคนอื่นเขาทาเรื่ องนี้ไว้
แล้วหรื อไม่อย่างไรทั้งนี้ให้ใช้หลักการเบื้องต้นในการคิดเชิงธุ รกิจ 3 ประการคือถ้าไม่ใช่คนแรกที่ทา ต้องเป็ น
สิ่ งประดิษฐ์ที่ดีกว่าหรื อมีความแตกต่าง
1.2 การตั้งวัตถุประสงค์ ต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโจทย์หรื อปั ญหาในข้อ 1 ทั้งนี้ตอ้ งแสดงให้เห็น
ว่าอะไรเป็ นวัตถุประสงค์หลักจริ ง ๆ อะไรที่เป็ นเพียงผลพลอยได้เช่นได้เรี ยนรู ้ ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกความชานาญจาก
การปฏิบตั ิ ยกเว้นกาหนดปั ญหาหรื อโจทย์ไว้ในตอนแรกว่าต้องการทดลองประดิษฐ์เพียงเพื่อทดลองหาความรู ้หรื อให้
นักเรี ยนได้ฝึกฝน
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1.3 วิธีดาเนินการ เขียนให้ชดั เจนว่าถึงขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆตั้งแต่การวางแผน ศึกษาความเป็ นไปได้ ใช้
เทคนิควิธีการหรื อองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง มีปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ระบุวสั ดุอุปกรณ์ที่ใช้ แรงงานและ
งบประมาณที่ใช้ ฯลฯ
1.4 เก็บข้อมูลและบันทึกวิธีดาเนินการตามข้อ 3 ทั้งนี้บนั ทึกสิ่ งต่าง ๆที่เกิดขึ้นจริ งทั้งความสาเร็ จ อุปสรรค
ปั ญหาและการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน
1.5 วิเคราะห์สรุ ปผลความรู ้ที่ได้ สิ่ งที่คน้ พบ สิ่ งที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป
2. ควรใช้โครงงานที่ทาร่ วมกับผูเ้ รี ยนเป็ นนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์หรื อผลงานของครู ดว้ ยโดยเพิ่มจานวนโครงงาน
ให้สามารถนับได้เพียงพอทั้งเกณฑ์ผลงานของครู และเกณฑ์ผลงานของผูเ้ รี ยน
มาตราานที่ 6 ด้ านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้ าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก
ตัศบ่ าีี้ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตสานกกด้ านการรักีาตน เนทดน ทูนพระมหากาัตรนย์ ส่ าเนสรนม
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอันมีพระมหากาัตรน ย์ทราเนป็นประมุข และทานุบารุ าึาสนา ึนลปะ ศัฒนธรรม
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ กด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ ง การบริ หารจัดการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนนนนการ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
มี
ประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2
สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการ
มี
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
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สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุ บารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

มี

มี

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิ จกรรม การปลู กฝั งจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิ จกรรม การปลูกฝั งจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและทะนุ บารุ ง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
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5. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ ก ด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6. รายงานผลการด าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุขและ
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
7. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตราานที่ 6 ด้ านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้ าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก
ตัศบ่ าีี้ 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้ านปลูกฝัาจนตสานกกด้ านการอนุรักา์ ธรรมีาตน
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึ กด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม โดย
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนเพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนนนนการ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
หัวข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผล/มี/ไม่มี
1
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
มี
ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2
สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้าน
มี
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
3
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วมโครงการ
มี
กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาผล
มี
ไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
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สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
การประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

มี

คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่ วมโครงการ กิ จกรรมการปลุ กฝั งจิ ตสานึ กด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. หลักฐานการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรมการปลู กฝั งจิ ตสานึ กด้านการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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มาตราานที่ 6 ด้ านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้ าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก
ตัศบ่ าีี้ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่ าเนสรนมด้ านกีฬาและนันทนาการ
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนดาเนิ นการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคน เข้าร่ วมโครงการ
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล การดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนเพื่อนาไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนนนนการ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่นอ้ ย
มี
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
มี
และนันทนาการ
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วม
มี
โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
มี
และนันทนาการโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
มี
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
3. โครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
5. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
7. หลักฐานการประเมินผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกี ฬาและนันทนาการ โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ

100
มาตราานที่ 6 ด้ านการปลูกฝัาจนตสานกกและเนสรนมสร้ าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก
ตัศบ่ าีี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตสานกกด้ านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพยี า
ศนธีดาเนนนนการ
โรงเรี ยนให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน มรการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนเพื่อนาผล
ไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูก
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนนนนการ
มีแผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของ
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1. สถานศึกษามีการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และ
มี
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
มี
พอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มี
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไป
มี
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 –
มี
5.00
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
ปฏิบตั ิตามประเด็น 5
ปฏิบตั ิตามประเด็น 4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 3
ปฏิบตั ิตามประเด็น 2
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
1. หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
2. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการในการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
5. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึ กด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุ ปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 6
มาตราาน
ค่ าคะแนน
ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
6.1
5
ดีมาก
6.2
5
ดีมาก
6.3
5
ดีมาก
6.4
5
ดีมาก
รศม
ผลรวมค่าคะแนน
คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนนเนฉลีย่
ของ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
ถึง ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
หารด้วย 4
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
เร่ งด่วน
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จุดเนด่น
(1) สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัตริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดาเนิ นการให้ผูเ้ รี ย นทุ กคนเข้าร่ วมโครงการ กิ จกรรม การปลู กฝั งจิ ตสานึ กด้านการรั กชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(3) สถานศึ กษาดาเนิ นการให้ครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษาทุ กคนเข้าร่ วมโครงการ กิ จกรรม การ
ปลู กฝั งจิ ตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝั งจิตสานึ กด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ทะนุ บารุ ง ศาสนา ศิล ปะ วัฒนธรรม โดยครู และบุคลากรทุก ฝ่ ายในสถานศึก ษาและผูเ้ รี ย น เพื่ อนาผลไป
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จุดทีค่ ศรพัฒนา
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มาตราานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศนธีดาเนนนนการ
ผูบ้ ริ หารจัดให้มี ร ะบบการประกัน คุ ณภาพภายในเพื่ อการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาและพัฒ นามาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุ ณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาโดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
ผลการดาเนนนนการ
สถานศึกษามีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพภายใน มีคาสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ งานดาเนินงานเป็ นไปตามระบบ PDCA
ผลการดาเนนนนการ
หัศข้ อ
ประเนด็นการพนจารณา
ผล(มี/ไม่ มี)
1 สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
มี
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
3 สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
5 สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการ
มี
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

เนกณฑ์ การตัดสน น
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

หมายเนหตุ กรณี ไม่ได้ปฏิบตั ิตามประเด็นการพิจารณาข้อ 1 จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
(1) สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุ ณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุ คลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(2) สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาได้จดั ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาได้จดั ทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(5) สถานศึกษาได้จดั ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก
มาตราานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการึกกาา
ตัศบ่ าีี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพภายในการดาเนนนนาานตามมาตราานการอาีี ศึกกาา พ.ึ.2555
ศนธีดาเนนนนการ
สถานศึกษา ให้ความสาคัญระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผลการดาเนนนนการ
ตาราาที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนนนนาานตามมาตราานการอาีี ศึกกาา พ.ึ. 2555 ปี การึกกาา 2555
มาตราาน
ตัศบ่ าีี้
ผลการตัดสน นตามเนกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใี้
ต้ อาปรับปรุ า ต้ อาปรับปรุ าเนร่าด่ ศน
5
1
1.1
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2

มาตราาน
3

4
5

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
ตัศบ่ าีี้
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
5.1
5.2

5
5
5
-

4
4
4
4
4

ดีมาก
5
5
5
5
5
5

ดี
4
4
4
-

5
5
5

ผลการตัดสน นตามเนกณฑ์
พอใี้
ต้ อาปรับปรุ า
3
2
2
-

1
1
1
1
1
ต้ อาปรับปรุ าเนร่าด่ ศน
-

106
6

7
รศม

6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
34

5
14

4
4
4
4
12

1

2

5
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รวมตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสิ นตามเกณฑ์สูงสุ ด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 14 ตัวบ่งชี้
คศามสาเนร็จ
ค่ าคะแนน
4
เนกณฑ์ การตัดสน น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง
ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดี

เนกณฑ์ การตัดสน น
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตวั บ่งชี้ใดอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ ง
ปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
24 – 33 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่ าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายเนหตุ กรณี ที่สถานศึกษามีผลการตัดสิ นตามเกณฑ์สูงสุ ด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 30 – 34 ตัวบ่งชี้
และมีตวั บ่งชี้ที่เหลือบางตัวบ่งชี้ อยูใ่ นระดับ 2 ต้องปรับปรุ ง หรื อ 1 ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน จะได้ระดับ 4 ดี
หลักาานและเนอกสารอ้าาอนา
(1) เอกสารการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจัด ท าแผนพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุ ณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุ คลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(2) เอกสารดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3) เอกสารการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึกษาและจัดให้มี การประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(4) รายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(5) เอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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สรุ ปผลการประเนมนนตามมาตราานที่ 7
มาตราาน
7.1
7.2
รศม
คะแนนเนฉลีย่

ค่ าคะแนน
5
4
4.50
ผลรวมค่าคะแนนของ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ถึง ตัว
บ่งชี้ที่ 7.2 หารด้วย 2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ พอใช้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน

จุดเนด่น
จุดคศรพัฒนา
1. การความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่ผเู ้ รี ยน ครู และบุคลากรในโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอทุกปี การศึกษา
2. การประชุมครู ในแต่ละเดือนให้มีประเด็นเกี่ยวกับการกาหนดเป้ าหมายและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เพื่อให้มีร่องรอยการมีส่วนร่ วมของบุคลากร และในส่ วนของผูเ้ รี ยน
ควรเปิ ดให้ได้แสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับมาที่ครู เพื่อรวบรวมข้อมูลดาเนิ นการพัฒนาต่อเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณภาพด้านผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนการสอนและนาเสนอเผยแพร่ ในช่องทางต่างๆ ของโรงเรี ยน เช่น
เว็บไซต์ โรงเรี ยน วารสารโรงเรี ยนให้สาธารณชนได้รับทราบเป็ นระยะและอย่างเป็ นระบบ
3. การพัฒนาของทั้งครู และผูเ้ รี ยนทั้งในด้านเอกสารตั้งแต่แผนงาน วิธีการดาเนินการพัฒนา ผลงาน/ชิ้นงานและ
การประเมินหรื อการส่ งไปประกวด แข่งขัน การไปเผยแพร่ หรื อไปใช้ประโยชน์กบั หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ
นอกโรงเรี ยน เพื่อสะท้อนการเป็ นแบบอย่างให้กบั โรงเรี ยน หน่วยงานหรื อองค์กรอื่นๆ โดยมีร่องรอยการ
ดาเนินการคุณภาพดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ
4. ทบทวนแก้ไขการจัดทารายงานการประเมินตนเองให้ชดั เจนในแต่ละประเด็น ดังนี้
4.1 ทบทวนเครื่ องมือการเก็บข้อมูลสะท้อนกลับแต่ละตัวบ่งชี้ให้สามารถตอบกลับถึงที่มาที่ไปของตัวเลขได้
อย่างชัดเจน
4.2 ทบทวนวิธีการเขียนระบุจุดเด่น จุดควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้ชดั เจน เช่น ให้ระบุตวั อย่าง
ประกอบ เป็ นต้น
4.3 ทบทวนการนาเสนอรายงานการประเมินตนเองเข้าสู่ คณะกรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการพิจารณาและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเพื่ออนุมตั ิก่อนเผยแพร่
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5. ทบทวนการวางแผนงานระบบประกันคุณภาพภายในโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติมให้สะท้อนกลับมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ของ สมศ.รอบสาม ให้ครบถ้วน
6. เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ ระดับความสาเร็ จ ให้ครอบคลุมกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของสมศ. วัตถุประสงค์/
ปรัชญา/ปณิ ธานของโรงเรี ยน สภาพชุมชน และท้องถิ่น สารวจหรื อให้ชุมชุ นท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
7. การจัดทารายละเอียดงาน โครงการ กิจกรรม ไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่วตั ถุประสง เป้ าหมายเชิงปริ มาณ/คุณภาพ
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ วิธีดาเนิ นการ งบประมาณและวิธีการประเมินผล
8. การประเมินต้องสอดกับกิจกรมที่ดาเนิ นการ การบรรลุปรัชญา/ปณิ ธาณ/พันธกิจ/วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา ผลกระทบต่อชุมชน ท้องถิ่นและความสอดคล้องคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน กับการยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น
9. ประเมินความร่ วมมือของบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
10. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาไปปฏิบตั ิ
11. สารวจความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษาที่มีต่อผลการพัฒนา
12. ควรมีการทบทวนงาน โครงการ กระบวนการดาเนินงาน ผลการประเมิน และนาไปปรับปรุ งแผนงานในปี
การศึกษาต่อไปทุกปี

