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ตอนที ่3 

การด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศ กึกาา/มาตราานการ กึกาาขอาสถาน กึกาา 

มาตราานที ่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่1.1 ร้อยละขอาผู้เนรียนทีม่ีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลีย่สะสม 2.00 ขกน้ไป 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 สถานศึกษาไดมี้การด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปี ทั้งน้ีเพื่อพฒันาครูใหมี้
ทกัษะในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศการสอนเป็นระยะ ๆ ครูและนกัเรียนมีโอกาสศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ และจากผลการด าเนินงานพบวา่ครูมีทกัษะในวชิาชีพ มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้การปฏิบติั ส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาตามหลกัสูตร 

ผลการด าเนนนนการ 
ครูผูส้อนไดพ้ฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริงทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายวชิาการมีการนิเทศ
ติดตามการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอและใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม   ในการประเมินคุณภาพการสอนของครูเพื่อให้เกิด
การพฒันาอยูต่ลอด และครูท่ีปรึกษาคอยติดตามความประพฤติ การเขา้เรียน และแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนใหก้บั
ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด 
ตาราาที ่1.1 ผู้เนรียนทีม่ีผลสัมฤทธน์ทาาการเนรียนเนฉลีย่สะสม 2.00 ขกน้ไป 

หลกัสูตร/ประเนภท
ศนี า 

สาขาศนี า/สาขา
าาน 

ี้ันปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ทีล่าทะเนบียน
เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ทีอ่อก
กลาาคัน 

(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียนที่
เนหลอื 
(3) 

ผลการเนรียน 
เนฉลีย่สะสม 
2.00 ขกน้ไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

เคร่ืองกล 

   (1)-(2)  100
)3(

)4(
x  

1 13 2 11 11 84.62 
2 13 - 13 13 100 
3 17 - 17 17 100 

เคร่ืองมือกลฯ 
1 11 3 8 8 72.73 
2 11 1 10 10 90.91 
3 12 - 12 12 100 

โลหะการ 1 13 1 12 12 92.31 
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หลกัสูตร/ประเนภท
ศนี า 

สาขาศนี า/สาขา
าาน 

ี้ันปี 

จ านศน 
ผู้เนรียน 

ทีล่าทะเนบียน
เนรียน 
ทั้าหมด 

(1) 

จ านศน 
ผู้เนรียน 
ทีอ่อก
กลาาคัน 

(2) 

จ านศน 
ผู้เนรียนที่
เนหลอื 
(3) 

ผลการเนรียน 
เนฉลีย่สะสม 
2.00 ขกน้ไป 

จ านศน 
(4) 

ร้อยละ 

2 10 - 10 10 100 
3 6 - 6 6 100 

 การก่อสร้าง 
1 7 - 7 7 100 
2 7 - 7 7 100 
3 6 - 6 6 100 

รศม  ปศี.  126 7 119 119 94.44 

 
หมายเนหตุ  1. ขอ้มูลจ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมด(1) หมายถึงยอดสรุปผูเ้รียน ณ วนัสุดทา้ย 
ของการลงทะเบียนเรียน  แต่ละภาคเรียนส้ินปีการศึกษา  กรณีมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนใหน้บัรวมดว้ย 

2. ใหก้รอกขอ้มูลใหค้รบทุกหลกัสูตร  ทุกประเภทวชิา  สาขาวชิา/สาขางานท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดท า
การสอน 

3. นกัเรียนท่ีออกกลางคนัในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
4. ในกรณีท่ีมีนกัเรียนเขา้เรียนกลางปี หรือโอนยา้ยใหน้บัรวมในจ านวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนทั้งหมด

ดว้ย 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
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หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา  

 1.1 ขอ้มูลผูเ้รียนทั้งหมด 
 1.2 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
 1.3 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั 
 1.4 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป 
 
 
 
 



34 

 

 

มาตราานที ่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่ 1.2 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ีุมีน  ทีม่ีต่อคุณภาพ 
ขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
 โรงเรียน ไดด้ าเนินการออกแบบสอบถามดา้นความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของผูเ้รียนท่ีสถานประกอบการรับเขา้ไปท างาน  รวมถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการโดยให้งานแนะแนว
เป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลของสถานศึกษาไดด้ าเนินการตามแผนการพฒันาปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อ
พฒันาผูเ้รียน  โดยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นฝึกทกัษะวิชาชีพ  ผูเ้รียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  มีการติดตามผลและประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ และทกัษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณธรรมอนัพึงประสงคต์ามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
ผลการด าเนนนนการ 

งานแนะแนว ได้น าแบบสอบถามมาสรุปผลหาความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา ทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ลว้น าผลมาเสนอต่อสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
รับทราบขอ้มูล และหาแนวทางพฒันาให้ดียิ่งข้ึนในปีต่อ ๆ ไป  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษาไดแ้ก่  ความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการ  ความรู้ความสามารถ
พื้นฐาน  ท่ีจ  าเป็นในการท างาน คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามหลกัสูตร  ค่าคะแนนเฉล่ีย
โดยรวม  4   ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์ ดี 
ตาราาที ่1.2  คศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน  ีุมีน  ทีม่ีต่อคุณภาพขอาผู้เนรียน 

มีการประเนมนน
คศามพกาพอใจโดย

ก าหนดกลุ่ม
ตัศอย่าา สร้าา

เนคร่ือามือเนพือ่เนกบ็
ข้อมูล  

จ านศนทีต่อบกลบั 
 

จ านศนขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ีุมีนทีม่ีผลการประเนมนน
คศามพกาพอใจเนฉลีย่ 

3.51 – 5.00  

ร้อยละขอาสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ีุมีนทีม่ีผลการประเนมนน
คศามพกาพอใจเนฉลีย่ 

3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

ีุมีน สถาน
ประกอบการ 

ีุมีน สถาน
ประกอบการ 

ีุมีน 

มี = 1 
ไม่มี  0 

10 6 10 6 62.50 37.50 

รศม 16 16  
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คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1)  และมีผลตาม (1) 1 
 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานเก่ียวกบัการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจ โดยใชแ้บบประเมิน 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บขอ้มูล การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง การน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีรับผูเ้รียนเขา้ฝึกงานท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง 3 
ดา้นของผูเ้รียน 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง 3 ดา้นของ
ผูเ้รียน 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลในชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ดา้นของผูเ้รียน 
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มาตราานที1่ ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนี าีีพ 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 โรงเรียน  ไดมี้การจดัใหน้กัเรียน สอบมาตรฐานทางวชิาชีพ  เพื่อทดสอบมาตรฐานของผูเ้รียน  โดยโรงเรียน
ไดใ้ชข้อ้สอบกลางของอาชีวศึกษาเอกชน  เพื่อน ามาใชเ้ป็นแบบทดสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยก าหนดวนัให้
ผูเ้รียน สอบมาตรฐานทางวิชาชีพ ก่อนจบการศึกษา  เพื่อพฒันานักเรียนให้มีความรู้และทกัษะวิชาชีพผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนไดจ้ดัท าและเขา้ร่วมโครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ  ส่งเสริมให้นกัเรียนไดจ้ดัท า
โครงการวชิาชีพ  ส่งเสริมใหห้ารายไดร้ะหวา่งเรียน  ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะดา้นวิชาชีพเพื่อให้นกัเรียน
เกิดทกัษะในวิชาชีพ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้วิชาชีพในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมตามโครงการฝ่ายและ
สาขาวชิา  มีการประเมินผลการด าเนินงานส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ 
ผลการด าเนนนนการ 
 ทุกสาขาวชิา    ด าเนินการจดัเตรียมขอ้สอบมาตรฐานทางวชิาชีพ ในแต่ละสาขาวชิาใหพ้ร้อมส าหรับการจดั
สอบ  และไดจ้ดัใหมี้การทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีผา่น
มาตรฐานวชิาชีพคิดเป็นร้อยละ  100  ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์ ดี 

ตาราาที ่1.3  ร้อยละขอาผู้เนรียนที่ผ่านเนกณฑ์การประเนมนนมาตราานศนี าีีพ 

ระดับ 
ประเนภทศนี า/

สาขาศนี า/สาขาาาน 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนรียนครบทุก
รายศนี าตามโคราสร้าา

หลกัสูตร 
 

จ านศนผู้เนรียนี้ันปี
สุดท้ายทีส่อบผ่าน

เนกณฑ์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

ปศี. เคร่ืองกล 17 0 0 

 เคร่ืองมือกลฯ 12 11 91.61 

 โลหะการ 6 0 0 

 การก่อสร้าง 6 0 0 

รศม ปศี.  41 11 26.83 

หมายเนหตุ  จ านวนผูเ้รียน ณ วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนภาคเรียนสุดทา้ย 
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คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการก าหนดเคร่ืองมือประเมิน การสร้างเคร่ืองมือประเมิน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพแต่ละระดบั ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 
 2. เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพในระดบั ปวช. และระดบัปวส. แต่ละประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 
 3. หลกัฐานดา้นผูเ้รียนในระดบัชั้น ปวช. และระดบัชั้น ปวส. 2 จ  าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
เก่ียวกบั 
    3.1 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร 
    3.2 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 4. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกบัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดบั ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา 
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มาตราานที ่1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่1.4  ร้อยละขอาผู้เนรียนทีม่ีคะแนนเนฉลีย่จากการทดสอบทาาการ กึกาาระดับีาตนด้านอาีีศ กึกาา (V-NET)  
ตั้าแต่ค่าเนฉลีย่ระดับีาตนขกน้ไป 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 คศามตระหนัก 
 โรงเรียน มีการจดัท าแผนแม่บท แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาโดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจดัท า  
 คศามพยายาม 
 โรงเรียน ไดน้ าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไวใ้นแผนแม่บท แผนปฏิบติัการประจ าปี ด าเนินการ ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดภายใตแ้ผนแม่บท และ แผนปฏิบติัการประจ าปี โดยจดัใหมี้การประชุมทั้งก่อนและหลงัการจดัท า
เพื่อน าผลการประเมินและส่ิงท่ีพบมาร่วมกนัปรับปรุง/แกไ้ข ในส่วนของแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัใน
การจดัการเรียนการสอน แต่ละรายวชิามีการวเิคราะห์รายวชิาไดมี้การปรับปรุงใหเ้ป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
รวมทั้งมีการนิเทศครูผูส้อนเพื่อช่วยเหลือแนะน าใหก้บัครูผูส้อน ตามผงักระบวนการนิเทศของโรงเรียนฯ เพื่อใหก้าร
จดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑท่ี์ตอ้งการ 
 
 ผลการด าเนนนนการ 

 ตาราาที่ 1.4 ผลการสอบ V-NET  ระดับ ปศี.  
ระดับ ปศี. 

สาขาศนี า/
สาขาาาน 

จ านศน
ผู้เนรียน
ทั้าหมด 

คศามรู้พืน้าานทัศ่ไป คศามรู้พืน้าานประเนภทศนี า จ านศน
ผู้เนรียน
ทีม่ผีล
การ

ทดสอบ
ผ่าน  
ทั้า 2 
ศนี า 

ร้อยละ 

จ านศน
ผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียน

เนข้า
ทดสอบ 

จ านศนผู้เนรียน
ทีม่คีะแนน
เนฉลีย่จากการ
ทดสอบทาา
การ กึกาา

ระดบัีาตนขกน้
ไป 

ร้อย
ละ 

จ านศน
ผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียน

เนข้า
ทดสอบ 

จ านศนผู้เนรียน
ทีม่คีะแนน
เนฉลีย่จากการ
ทดสอบทาา
การ กึกาา

ระดบัีาตนขกน้
ไป 

ร้อยละ 

เนคร่ือากล 17 17 3 17.65 17 13 76.47 11 64.70 
เนคร่ือามือกล
ฯ 

12 11 4 36.36 11 5 45.45 9 81.81 

โลหะการ 6 6 2 33.33 6 4 66.67 2 33.33 
การก่อสร้าา 6 6 1 16.67 6 0 0 0 0 
รศมทั้าหมด 41 40 10 25.00 40 22 55.00 22 55.00 
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คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานดา้นผูเ้รียนในระดบั ปวช. 3 จ าแนกตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางานเก่ียวกบั 

 1.1 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเขา้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V – NET) 
 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) (สทศ.) 
 1.3 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
 (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป 
 2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
 (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป เทียบกบัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเขา้ทดสอบในระดบั ปวช. จ  าแนก
ตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตราานที ่ 1   ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่1.5 ร้อยละขอาผู้เนรียนทีม่ีคะแนนเนฉลีย่จากการทดสอบทาาการ กึกาาระดับีาตนด้านอาีีศ กึกาา 
                 (V-NET)  ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
ศนธีด าเนนนนการ  
 โรงเรียน มีการจดัท าแผนแม่บท แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาโดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจดัท า  
ผลการด าเนนนนการ 
 โรงเรียน ไดน้ าโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไวใ้นแผนแม่บท แผนปฏิบติัการประจ าปี ด าเนินการ ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดภายใตแ้ผนแม่บท และ แผนปฏิบติัการประจ าปี โดยจดัใหมี้การประชุมทั้งก่อนและหลงัการจดัท า
เพื่อน าผลการประเมินและส่ิงท่ีพบมาร่วมกนัปรับปรุง/แกไ้ข ในส่วนของแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัใน
การจดัการเรียนการสอน แต่ละรายวชิามีการวเิคราะห์รายวชิาไดมี้การปรับปรุงใหเ้ป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
รวมทั้งมีการนิเทศครูผูส้อนเพื่อช่วยเหลือแนะน าใหก้บัครูผูส้อน ตามผงักระบวนการนิเทศของโรงเรียนฯ เพื่อใหก้าร
จดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑท่ี์ตอ้งการ 
 

ตาราาที ่1.5  ผลการสอบ V-NET  กลุ่มศนี าภาาาอาักฤา ระดับ  ปศี.  

ระดับ 
ประเนภทศนี า/สาขาศนี า/

สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด 

จ านศนผู้เนรียนที่
ลาทะเนบียนเนข้า

ทดสอบ 
กลุ่มศนี า

ภาาาอาักฤา 

จ านศนผู้สอบ
ผ่านเนกณฑ์ 
กลุ่มศนี า

ภาาาอาักฤา 

ร้อยละ 

ปศี. เคร่ืองกล 17 0 0 0 
 เคร่ืองมือกลฯ 12 0 0 0 
 โลหะการ 6 0 0 0 
 การก่อสร้าง 6 0 0 0 

รศมปศี.  41 0 0 0 
หหมายเนหตุ  :  สทึ  ยาัไม่มีผล 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 55  - 64.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 45 – 54.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 35 – 44.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 35 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานดา้นผูเ้รียนในระดบัชั้น ปวช. 3 จ าแนกตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน เก่ียวกบั 

    1.1 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเขา้ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V – NET)  
    1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V – NET) จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
    1.3 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
 (V – NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป ในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
 2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
 (V – NET) ตั้งแต่ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป ในกลุ่มวชิาภาษาองักฤษเทียบกบัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเขา้ทดสอบในระดบั 
ปวช. จ  าแนกตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตราานที ่ 1 ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่ 1.6 ร้อยละผู้เนรียนทีผ่่านเนกณฑ์การทดสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนี าีีพ หรือ 
หน่ศยาานทีค่ณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาีีศ กึกาารับรอา 

ศนธีด าเนนนนการ  
โรงเรียน ไดมี้การจดัใหน้กัเรียน สอบมาตรฐานทางวชิาชีพ  เพื่อทดสอบมาตรฐานของผูเ้รียน  โดยโรงเรียน

ไดใ้ชข้อ้สอบกลางของอาชีวศึกษาเอกชน  เพื่อน ามาใชเ้ป็นแบบทดสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยก าหนดวนัให้
ผูเ้รียน สอบมาตรฐานทางวชิาชีพ ก่อนจบการศึกษา 

ผลการด าเนนนนการ 
ทุกสาขาวชิา    ด าเนินการจดัเตรียมขอ้สอบมาตรฐานทางวชิาชีพ ในแต่ละสาขาวชิาใหพ้ร้อมส าหรับ

การจดัสอบ  และไดจ้ดัใหมี้การทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ  
ตาราาที ่1.6 ผลการสอบมาตราานอาีีพขอาสถาบันคุณศุฒนศนี าีีพ หรือหน่ศยาานทีค่ณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายในการอาีีศ กึกาารับรอา 

ระดับ 
ประเนภทศนี า/สาขาศนี า/

สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียน

ทั้าหมด 

จ านศนผู้
ลาทะเนบียน 
เนข้าสอบ 

จ านศนผู้สอบผ่าน
เนกณฑ์ 

ร้อยละ 

ปศี. เคร่ืองกล     

 เคร่ืองมือกลฯ     
 โลหะการ     

 การก่อสร้าง     

รศม ปศี.      

 
หมายเนหตุ  ยงัไม่มีการประเมิน 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
  

 
 
 
 
เนกณฑ์การตัดสนน 
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ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานดา้นผูเ้รียนในระดบั ในแต่ละชั้นปี จ  าแนกประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน เก่ียวกบั 

    1.1 ขอ้มูลผูเ้รียน ท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
    1.2 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเขา้รับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงาน
ท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลกัฐานจากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 
    1.3 ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (หลกัฐานจากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง) 
 2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกบัผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเขา้รับการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพในระดบั ปวช. จ  าแนกตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตราานที1่  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
ตัศบ่าี้ี 1.7   ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาาตามหลกัสูตรเนทียบกบัแรกเนข้า 
ศนธีด าเนนนนการ  
 ครูไดจ้ดัท าโครงการสอน และแผนการสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
มากท่ีสุด  เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ    โดยการส่งผูเ้รียนออกไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการจริง  ไดจ้ดัท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนในแต่ละรายวิชา  มีเกณฑ์การวดัผลท่ีเป็น
มาตรฐาน  โดยมีการพฒันาดา้นวิชาการ  ทกัษะทางวิชาชีพ    ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตทางดา้นคุณธรรม
และจริยธรรม  มีการดูแลผูเ้รียน โดยครูท่ีปรึกษาในด้านการเขา้เรียนของผูเ้รียน เพื่อป้องกนัการขาดเรียน ท าให้
ผูป้กครองไดรั้บทราบถึงปัญหาและร่วมกนัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั ผูเ้รียน ท าใหผ้ลการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี   
ผลการด าเนนนนการ 
 ผูบ้ริหารไดก้ ากบัดูแลใหค้รู  จดัท าแผนการสอนแบบบูรณาการ  จดักระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้ผูเ้รียนใหมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด เนน้ทกัษะการปฏิบติัจริง และใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากแหล่ง
การศึกษาท่ีอ่ืน ๆ มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงในแต่ละหน่วยของการเรียนการสอน ไดจ้ดัท าเคร่ืองมือ
วดัผล  แบบฟอร์มเกณฑใ์นการวดัผลท่ีชดัเจน   มีการส่งคะแนนการประเมินผลการเรียนการสอนทุกภาคเรียน ปลาย
ภาค  นอกจากในเร่ืองความรู้  ความสามารถทางวชิาการแลว้ยงัมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในเร่ืองของพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  โดยร่วมกบังานพฒันาการเรียนการสอนและประเมินผล ไดมี้การก ากบัดูแลให้
ครูผูส้อนจดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในชั้นเรียนอีกดว้ย  

ตาราาที ่1.7 จ านศนและร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาาตามหลกัสูตรเนทยีบกบัแรกเนข้า 

หลกัสูตร 
ประเนภทศนี า/สาขาศนี า/

สาขาาาน 
จ านศนผู้เนรียนแรกเนข้า 

 

จ านศนผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

 
ร้อยละ 

ปวช. เคร่ืองกล 18 17 94.44 

 เคร่ืองมือกลฯ 13 11 84.62 

 โลหะการ 6 6 100 

 การก่อสร้าง 7 6 85.71 

รศม ปศี.  44 40 90.91 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 1. หลกัฐานดา้นผูเ้รียนแรกเขา้และผูส้ าเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดบั ปวช. จ  าแนกตามประเภทวิชา 
สาขาวชิา สาขางาน เก่ียวกบั 
 1.1 ขอ้มูลผูเ้รียนแรกเขา้ ณ เดือนมิถุนายน หรือ รายงานขอ้มูลนกัเรียนนกัศึกษา 
  (1) สถานศึกษาสังกดั สอศ. จากแบบรายงานขอ้มูลนกัเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการ
จดัสรรงบประมาณต่อหวั 
  (2) สถานศึกษาสังกดั สช. และอ่ืน ๆ จากบญัชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ 10 
มิถุนายน 
 1.2 ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผล การเรียนของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 1.3 ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจากผูเ้รียนแรกเขา้ของรุ่นนั้น 
 1.4 ขอ้มูลของผูไ้ม่ส าเร็จการศึกษาพร้อมผูเ้รียนแรกเขา้ของรุ่นนั้นเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ลาออก 
เสียชีวติ พน้สภาพเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ ์เป็นตน้ 
 2. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัผูเ้รียนแรกขา้วของรุ่นนั้นในระดบั ปวช. จ าแนกตาม
ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตราานที ่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่1.8  ร้อยละขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาาทีไ่ด้าานท า หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือ กึกาาต่อภายใน 1 ปี 
 ศนธีด าเนนนนการ  

โรงเรียนไดจ้ดัโครงการการปัจฉิมนิเทศให้ผูเ้รียนท่ีจะส าเร็จการศึกษา เพื่อแนะน าแนวทางในการหางาน 
การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพอิสระ ทั้งน้ียงัมีการติดตามผลด าเนินการ  โดยจดัส่งจดหมายไปถึงผูเ้รียนท่ี
ส าเร็จการศึกษา   เพื่อส ารวจวา่นกัศึกษาไดง้านท าในสถานประกอบการใดบา้งหรือศึกษาต่อท่ีใด   และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยจะแบ่งเป็น สาขาวิชา  สถานศึกษาไดด้ าเนินการตามแผนการพฒันาปฏิบติัการประจ าปี  ซ่ึงก่อนผูเ้รียน
ส าเร็จการศึกษาทางโรงเรียน จดัให้มีการปัจฉิมนิเทศแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ  ไดมี้การติดตามประเมินผล  
โดยประสานงานกบัผูส้ าเร็จการศึกษาทางไปรษณียบตัรและโทรศพัทมื์อถือ  เพื่อให้ไดข้อ้มูลของผูส้ าเร็จการศึกษา
ไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

 
 ผลการด าเนนนนการ 
 งานแนะแนว ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในสถานประกอบการและ
อาชีพอิสระส ารวจและเก็บขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีและมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองตลอด
ทั้งปี ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ / อาชีพอิสระ / ศึกษาต่อ  ภายใน  1  ปี     

ตาราาที ่1.8  ผู้ส าเนร็จการ กึกาาทีไ่ด้าานท า หรือประกอบอาีีพอนสระ หรือ กึกาาต่อภายใน 1 ปี 

หลกัสูตร 
ประเนภทศนี า/
สาขาศนี า/สาขา

าาน 

จ านศน
ผู้ส าเนร็จ
การ กึกาา 

ผู้ได้าานท า
ภายใน 1 ปี 

ผู้ประกอบ
อาีีพอนสระ
ภายใน 
1 ปี 

ผู้ กึกาาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รศมผู้ได้าานท า 
ประกอบอาีีพ 
และ กึกาาต่อ 

จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ จ านศน ร้อยละ 

ปวช. เคร่ืองกล 13 13 100 - - - - 13 100 
 เคร่ืองมือกลฯ 13 13 100 - - - - 13 100 
 โลหะการ 6 6 100 - - - - 6 100 
 การก่อสร้าง 4 4 100 - - - - 4 100 
รศม ปศี.  36 36 100 - - - - 36 100 

หมายเนหตุ  ไม่นบัรวมผูเ้รียนท่ีมีงานท าอยูแ่ลว้ 
 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป 5 
ดี ร้อยละ 70 – 79.99 4 

พอใช ้ ร้อยละ 60 – 69.99 3 
ตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 50 – 59.99 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ร้อยละ 50 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
 1. ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมดระดบั ปวช. ในแต่ละประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน ตามแบบรายงาน
ผลการเรียนของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรในปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
 2. ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีไดง้านท าภายใน  1 ปี ใน
สถานประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมดว้ยขอ้มูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 3. ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี พร้อมขอ้มูลอาชีพและสถานท่ีประกอบอาชีพ 
 4. ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดบั ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีศึกษาต่อภายใน 1 ปี พร้อม
ขอ้มูลของสถานศึกษาท่ีเขา้ศึกษาต่อ 
 5. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกบั
ผูส้ าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดบั ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 
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มาตราานที ่ 1  ด้านผู้เนรียนและผู้ส าเนร็จการ กึกาาอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่1.9   ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถาน กึกาา หรือผู้รับบรนการ 
ทีม่ีต่อคุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาา 
         ศนธีด าเนนนนการ  

สถานศึกษาไดด้ าเนินการตามแผนการพฒันาปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อพฒันาผูเ้รียน  โดยการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นฝึกทักษะวิชาชีพ  ผูเ้รียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  มีการติดตามผลและ
ประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ และทกัษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอนัพึงประสงคต์าม
ความตอ้งการของสถานประกอบการ  ไดด้ าเนินการออกแบบสอบถามดา้นความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ของผูเ้รียนท่ีสถานประกอบการรับเขา้ไปท างาน  รวมถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการโดยให้
งานแนะแนวเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลของสถานศึกษา 
ผลการด าเนนนนการ 

ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษาไดแ้ก่  
ความรู้ความสามารถทางดา้นวชิาการ  ความรู้ความสามารถพื้นฐาน  ท่ีจ  าเป็นในการท างาน คุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชีพ ตามหลกัสูตร   

ตาราาที ่1.9 ระดับคศามพกาพอใจขอาสถานประกอบการ หน่ศยาาน หรือสถาน กึกาา หรือผู้รับบรนการทีม่ีต่อ 
                          คุณภาพขอาผู้ส าเนร็จการ กึกาา 

มีการประเนมนน
คศามพกาพอใจ
โดยก าหนด
กลุ่มตัศอย่าา 

สร้าา
เนคร่ือามือเนพือ่
เนกบ็ข้อมูล  

 

จ านศนที่ตอบกลบั 
 

จ านศนขอาสถานประกอบการ สถาน กึกาา
และผู้รับบรนการที่มีผลการประเนมนนคศามพกา

พอใจเนฉลีย่  3.51 – 5.00  

ร้อยละขอาสถานประกอบการ สถาน กึกาา
และผู้รับบรนการที่มีผลการประเนมนนคศามพกา

พอใจเนฉลีย่  3.51 – 5.00  

สถาน
ประกอบการ 

สถาน กึกาา ผู้รับบรนการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถาน กึกาา ผู้รับบรนการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถาน กึกาา ผู้รับบรนการ 

 10 2 5 10 2 5 90.00 85.00 83.00 
รศม 17 17 86.00 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1) 

และมีผลตาม (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (2) 

2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 
และมีผลตาม (1) 

1 

 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานเก่ียวกบัการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจโดยใชม้าตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 1 – 5 เพื่อเก็บขอ้มูล การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง การน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีรับผูส้ าเร็จการศึกษาเขา้ท างานท่ีมีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ดา้นของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีรับผูส้ าเร็จการศึกษาเขา้ศึกษาต่อท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง 3 ดา้น
ของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ดา้นของผูส้ าเร็จการศึกษา 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที ่ 1 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 5 ดีมาก 
1.2 4 ดี 
1.3 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.4 4 ดี 
1.5 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.6   
1.7 5 ดีมาก 
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1.8 5 ดีมาก 
1.9 4 ดี 
รศม 3.62 ดี 

คะแนนเนฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  
ถึง ตวับ่งช้ีท่ี 1.9 หารดว้ย 8  
(โดยปีการศึกษา 2555  ไม่น า      
ตวับ่งช้ีท่ี 6 มาค านวณ)  

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

  

จุดเนด่น  (ปัจจัยทีส่นับสนุนให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าี้ีได้ระดับคุณภาพดีขกน้ไป) 
1.  ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
2.  ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ต ่ากวา่  ๒.๐๐  
3.  ระบบดูแลผูเ้รียน และการดูแลผูเ้รียนโดยครูท่ีปรึกษา 
4.  การส่ือสารขอ้มูลระหวา่งสถานศึกษาและผูป้กครอง 
5.  ชุมชน ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  
6.  สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล เก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
7.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีรับผูเ้รียนเขา้ฝึกงานท่ีมีต่อคุณภาพ 
ทั้ง  3  ดา้นของผูเ้รียน 
8.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพทั้ง  
3  ดา้นของผูเ้รียน 
9.  ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน ทีมีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ดา้นของผูเ้รียน 
10.  สถานศึกษามีการพฒันาขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพระดบั ปวช.โดยใชแ้นวทางขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพ
จากส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ สอศ. 
11.  ผูเ้รียนท่ีเรียนในภาคเรียนสุดทา้ยระดบั ปวช. ไดรั้บการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
12.  ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยใีนการคน้ควา้จากการเรียนในรายวชิาหรือการฝึกอบรม 
13.  ครูท่ีสอนในรายวชิาชีพท่ีก าหนดพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้และเทคโนโลยี
คน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการฝึกและการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
14.  ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้ในภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งการอ่าน การฟัง การเขียน  

                และการพดู 
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15.  ครูท่ีสอนในรายสามญัก าหนดพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้และสนบัสนุนการ
ฝึกและการปฏิบติั 
16.  สถานศึกษามีการพฒันาขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพระดบั ปวช.โดยใชแ้นวทางขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพ
จากส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ สอศ. 
17.  ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนตั้งแต่แรกเขา้ของสาขาวชิา 
18.  การแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมีแนวโนม้ออกกลางคนั เช่น การขาดเรียน มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
19.  ผูเ้รียนท่ีจะจบการศึกษาไดรั้บการฝึกอบรมและบ่มเพาะใหมี้ความพร้อมในการท างานในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
20.  งานแนะแนวอาชีพและจดัหางานใชเ้ทคนิคและวธีิหลากหลายเช่นไปรษณียบตัร โทรศพัทมื์อถือของ
ผูเ้รียนและผูป้กครอง และกลุ่มเพื่อนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
21.  ผูจ้บการศึกษาท่ีไดท้  างานในสถานประกอบการมีทกัษะวชิาชีพ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
23.  การติดต่อส่ือสารระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
24.  การน าขอ้เสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม 

 

จุดคศรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าี้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากศ่าดี) 
1.   การพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ ควรเป็นการระดมความรู้ ความสามารถของครูในสาขาวชิา และ
บุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
เป็นรูปธรรม และเป็นความตอ้งการของสถานประกอบการ และทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 
2.  การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียน ควรน าเสนอผลการวเิคราะห์ใหค้รูแต่ละคนไดรั้บทราบ เพื่อน าไปพฒันาการสอนของตนเอง 
3.  การประกนัคุณภาพในระดบัสาขาวชิาสาขางาน และพฒันาการด าเนินงานในตวับ่งช้ีท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ 
4.  ขอ้มูล หลกัฐาน ท่ีแสดงวา่สถานศึกษาไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการบริการชุมชน และสังคมไปใชใ้นการ
จดัการเรียน การสอน หรือการพฒันาหลกัสูตร 
5.  ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดท่ีจะพฒันา โรงเรียนมากกวา่ปัจจุบนั 
6.  ควรประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการทุกโครงการ 
7.  การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน 
8.  สนบัสนุนใหค้รูศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ในวุฒิการศึกษาท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน 
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มาตราานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศ กึกาา   
ตัศบ่าี้ีที ่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใี้และพฒันาหลกัสูตราานสมรรถนะรายศนี าทีส่อดคล้อากบัคศามต้อาการ 
ขอาสถานประกอบการหรือประีาคมอาเนซียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์พฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อ

พฒันาผูส้อนใหมี้ความสามารถและประสิทธิภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะ
อาชีพตามสภาพชุมชน ทอ้งถ่ินและตามความตอ้งการของนกัศึกษา  และมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะระดบั
รายวชิาให ้  สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพตามสภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน  มีการประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร
อยา่งต่อเน่ือง ไดก้ าหนดนโยบาย ในการเปิดสอนหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีรองรับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดยใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เพื่อเนน้การเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
สมรรถนะในตวัผูเ้รียน  ทั้งน้ีไดเ้ปิดหลกัสูตรตามความตอ้งการของสถานประกอบการ   
 

ผลการด าเนนนนการ 
สถานศึกษามีจ านวนรายวิชาท่ีมีการพฒันาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  โดยพิจารณาตามเกณฑข์อ้ 1 – 4   คิดเป็นร้อยละ 100  อยูใ่นระดบั  ดีมาก 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาหลกัสูตร มี 
2. สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มี 
3. สถานศึกษามีการทดลองใชห้ลกัสูตร มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินหลกัสูตร มี 
5. สถานศึกษามีการน าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแลว้ตามขอ้ (1)-(4) ไม่เกิน 

3 ปีไปใชอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
มี 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
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ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

 
หมายเนหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ขอ้มูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
 2. รายงานการส ารวจความตอ้งการหรือความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิา 
 3. หลกัฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ        รายวชิา 
 4. หลกัฐานการทดลองใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิา 
 5. หลกัฐานการประเมินหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิา 
 6. หลกัฐานท่ีสาขางานไดน้ าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพฒันาแลว้ไม่เกิน 3 ปี ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 
 7. ร้อยละของสาขางานท่ีไดน้ าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพฒันาแลว้ไม่เกิน 3 ปี ไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนเทียบกบัสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
มาตราานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศ กึกาา   
ตัศบ่าี้ีที ่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเนรียนรู้รายศนี า 
 ศนธีด าเนนนนการ  
 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์พฒันาการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อพฒันาครูให้
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยให้ผูเ้รียนมีการจดัท าโครงการทางวิชาชีพ  มี            การติดตามและนิเทศโครงการ
โดยครู  และจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย เนน้การประเมินผลจากสภาพ
จริง  มีการนิเทศการสอนของครู มีการประเมินการสอนของครูทุกรายวชิา มีการบนัทึกหลงัสอนเพื่อน าผลท่ีไดใ้ชใ้น
การพฒันา  ปรับปรุงแกไ้ขการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  มีการน านกัศึกษาไปศึกษาดูงาน
และอบรมตามสาขาวชิา  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติังานจริงและประสบการณ์ตรง  ส่งเสริมให้ผูส้อนมีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบัเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และศกัยภาพของ
ผูเ้รียน เช่น         การบรรยาย สาธิต การแบ่งกลุ่มคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสัมภาษณ์ การสร้างสถานการณ์จ าลอง  ฯลฯ  
โดยมีห้องสมุด   เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้นอกห้องเรียน  เน้นให้ผูส้อนจดัท าแผนการสอนท่ีมีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้การฝึกปฏิบติัจริง   และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ 
ผลการด าเนนนนการ 
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 ผูส้อนไดจ้ดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบับทเรียน เหมาะสมกบัศกัยภาพผูเ้รียน และไดจ้ดัท าแผนการสอนท่ีมี
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนน้การฝึกปฏิบติัจริง   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการท างานจริงในสถาน
ประกอบการอีกดว้ย 
 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา

ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 

มี 

2. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

3. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

5. สถานศึกษามีครูท่ีด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของ
จ านวนครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มี 

หมายเนหตุ  ใส่ค่าร้อยละใหต้รงกบัหวัขอ้ตามประเด็นพิจารณา 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น(1)  1 
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หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลรายวชิาทั้งหมดท่ีสถานศึกษาจดัการเรียนการสอน 

 2. หลกัฐานหรือค าสั่งมอบหมายวชิาสอนหรือตารางสอน 
 3. หลกัฐานของรายวิชาท่ีด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. หลกัฐานของรายวชิาท่ีมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ในการจดัการเรียนการสอน 
 5. หลกัฐานของรายวชิาท่ีมีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนและใหค้รูท าบนัทึกหลงัการสอน 
 6. หลกัฐานของรายวิชาท่ีครูน าผลจากการสอนดว้ยเทคนิควิธี การสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการ
จดัการเรียนการสอนไปจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 
 7. หลกัฐานของรายวชิาท่ีครูน าผลจากการวจิยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน 
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มาตราานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศ กึกาา   
ตัศบ่าี้ีที ่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเนรียนการสอนรายศนี า 

ศนธีด าเนนนนการ  
สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ์พฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี  เพื่อ

พฒันาผูส้อนให้มีความสามารถและประสิทธิภาพในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนให้มีสมรรถนะ
อาชีพตามสภาพชุมชน ทอ้งถ่ินและตามความตอ้งการของนกัศึกษา  และมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะระดบั
รายวิชาให้สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพตามสภาพชุมชนและทอ้งถ่ิน  มีการประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร
อยา่งต่อเน่ือง 

ผลการด าเนนนนการ 
 สถานศึกษามีการจดัท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละรายวชิาท่ีเปิดสอนตามแผนการเรียน  

คิดเป็นร้อยละ  

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนี าทีส่อน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการ
จดัการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนี าที่สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหมี้การนิเทศการจดัการเรียนการสอนและใหค้รูแต่ละคน
ท าบนัทึกหลกัการสอน ไม่น้อยกศ่าร้อยละ 80 ขอารายศนี าทีส่อน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ี
หลากหลายและผลการนิเทศการจดัการเรียนการสอนไปจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหา
หรือพฒันาการเรียนการสอน ไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนี าทีส่อน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูแต่ละคนน าผลจากการวิจยัไปแกไ้ขปัญหาหรือ
พฒันาการเรียนการสอนไม่น้อยกศ่าหนก่ารายศนี าทีส่อน 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

  



57 
 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 2. หลกัฐานหรือค าสั่งมอบหมายวชิาสอนหรือตารางสอน 
 3. หลกัฐานการก าหนด และแจง้หลกัเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลให้ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการ
เรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 

4. หลกัฐานการวดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคนในรายวชิาท่ีสอน 
5. หลกัฐานการใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 
6. หลกัฐานการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 
7. หลกัฐานการน าผลจากการวดัและประเมินผลไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ท่ี มุ่งเนน้สมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 
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มาตราานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศ กึกาา   
ตัศบ่าี้ีที ่ 2.4 ระดับคุณภาพในการศดัและประเนมนนผลการจัดการเนรียนการสอนรายศนี า 
ศนธีด าเนนนนการ  
 โรงเรียนไดมี้การส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั ดูแล ใหผู้ส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือบูรณการความรู้จากรายวชิา ต่าง ๆ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดักิจกรรม การใชส่ื้อ
การเรียนการสอน มีการวดัประเมินผลอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัผูเ้รียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ มีการนิเทศ
การสอน มีการประเมินผลการสอนโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอน 
และน าผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพและความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอน 
ผลการด าเนนนนการ 

โรงเรียน จดัการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัจ านวน 4 สาขาวชิา มีการจดักิจกรรม
การใชส่ื้อการเรียนการสอน การวดัประเมินผลอยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ จดัใหมี้การนิเทศการสอน การประเมินผลการสอนโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการประเมินระดบัความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอน และน าผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพและ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการวดัและประเมินผลให้

ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ี
สอน 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุก
รายวชิาท่ีสอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน ใหเ้ป็นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวชิา
ท่ีสอน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใชใ้นการพฒันา
สมรรถนะผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 

ไม่มี 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
  

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลครูผูส้อนทั้งหมดในสถานศึกษา 

 2. หลกัฐานหรือค าสั่งมอบหมายวชิาสอนหรือตารางสอน 
 3. หลกัฐานการก าหนด และแจง้หลกัเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลให้ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการ
เรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 

4. หลกัฐานการวดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคนในรายวชิาท่ีสอน 
5. หลกัฐานการใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 
6. หลกัฐานการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 
7. หลกัฐานการน าผลจากการวดัและประเมินผลไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ

อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูทุกคนในทุกรายวชิาท่ีสอน 
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มาตราานที ่ 2 ด้านหลกัสูตรและการจัดการเนรียนการสอนอาีีศ กึกาา   
ตัศบ่าี้ีที ่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝก กาาน 
ศนธีด าเนนนนการ  

ผูบ้ริหารส่งเสริม  สนบัสนุนใหมี้การคดัเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่ง
ผูเ้รียนเขา้ฝึกงาน ตามหลกัสูตร มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงาน
ของผูเ้รียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 
มีการสัมมนาการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 
ผลการด าเนนนนการ 

โรงเรียนไดด้ าเนินการคดัเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผูเ้รียนเขา้
ฝึกงาน ตามหลกัสูตร มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของ
ผูเ้รียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน มี
การสัมมนาการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 

ที่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการคดัเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่ง

ผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตรงหรือสัมพนัธ์กบังาน 
มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มี 
3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการในสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน 
มี 

4 สถานศึกษามีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน มี 
5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 
ไม่มี 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผา่นการคดัเลือกและท าความร่วมมือ ในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกงาน

ตามหลกัสูตร 
 2. หลกัฐานการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
 3. หลกัฐานการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 4. หลกัฐานการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 
 5. หลกัฐานการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนา 
 6. หลกัฐานการสัมมนาการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อน าผลไปปรับปรุง 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที ่ 2 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 4 ดี 
2.2 5 ดีมาก 
2.3 5 ดีมาก 
2.4 4 ดี 
2.5 4 ดี 
รศม 4.4 ดีมาก 

คะแนนเนฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตวับ่งข้ีท่ี 2.1 ถึง ตวั
บ่งช้ีท่ี 2.5 หารดว้ย 5 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น 
 1.ด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 

2.ด าเนินการใหค้รูแต่ละคนจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.ด าเนินการใหค้รูแต่ละคนใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 
4.ด าเนินการใหค้รูทุกคนก าหนด และแจง้หลกัเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผล ให้ผูเ้รียนทราบก่อนการ

จดัการเรียนการสอนทุกรายวชิาท่ีสอน 
5.ด าเนินการใหค้รูทุกคน วดัและประเมินผลตามแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิาท่ีสอน 
6.ด าเนินการใหค้รูทุกคน ใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมทุกรายวชิาท่ีสอน 
7.ใหค้รูทุกคน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลทุกรายวชิาท่ีสอน 
8.ด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวดัและประเมินผลไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ท่ีมุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวชิาท่ีสอน 

9.มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 
10.มีการนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน 
11.มีการวดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน 

 
จุดคศรพฒันา  (ปัจจัยทีท่ าให้ผลการด าเนนนนาานแต่ละตัศบ่าี้ีได้ระดับคุณภาพต ่ากศ่าดี) 

1.การพฒันาหลกัสูตรสมรรถนะ ควรเป็นการระดมความรู้ ความสามารถของครูในสาขาวชิา และ
บุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใหก้ารพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะเป็น
รูปธรรม และเป็นความตอ้งการของสถานประกอบการ และทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 

2.การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล ตามความคิดเห็นของนกัเรียน 
ควรน าเสนอผลการวเิคราะห์ใหค้รูแต่ละคนไดรั้บทราบ เพื่อน าไปพฒันาการสอนของตนเอง 

3.การประกนัคุณภาพในระดบัสาขาวชิาสาขางาน และพฒันาการด าเนินงานในตวับ่งช้ีท่ีไม่ผา่นเกณฑ์ 
4.ขอ้มูล หลกัฐาน ท่ีแสดงวา่สถานศึกษาไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการบริการชุมชน และสังคมไปใชใ้นการ

จดัการเรียน การสอน หรือการพฒันาหลกัสูตร 
5.ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดท่ีจะพฒันา โรงเรียนมากกวา่ปัจจุบนั 
6.ควรประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการทุกโครงการ 
7.การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เพื่อการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน 
8.สนบัสนุนใหค้รูศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ในวุฒิการศึกษาท่ีตรงกบัสาขาวชิาท่ีสอน 

   

มาตราานที ่3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่3.1  ระดับคุณภาพในการปฏนบัตนาานขอาคณะกรรมการสถาน กึกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
โรงเรียนไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  ด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบติังานตาม
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อ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  เชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษา  เพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน 

ผลการด าเนนนนการ 
โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  มีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษา  เพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน 
ที่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหมี้การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยัปฏิบติังานตามอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษาและมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00  

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัเพื่อพฒันาคุณภาพการ
ปฏิบติังาน 

มี 

 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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หมายเนหตุ 
1.  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาคดัเลือก ตอ้งมีกระบวนการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุ 
2.  การประเมิน ตอ้งประเมินตามหลกัธรรมาภิบาล 
                    ประเมินหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
                    พ.ศ. 2554 
                    ประเมินหนา้ท่ีตามเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายนอก ขอ้ 8.1   

 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั 

 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั 
 3. หลกัฐานการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ในการปฏิบติังานร่วมกบั
สถานศึกษาโดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 5. หลกัฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการปฏิบติังานโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
 
มาตราานที ่3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา  
ตัศบ่าี้ีที ่3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบรนหารจัดการสถาน กึกาา 
 ศนธีด าเนนนนการ  

ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้มีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาสถานศึกษา   การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
สถานศึกษาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง สถานศึกษาและการจดัท า
รายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ผลการด าเนนนนการ 
มีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาสถานศึกษา   การด าเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี สถานศึกษาท่ีมีการ
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง สถานศึกษาและมีการจดัท ารายงานตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
ที่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง มี 
5 สถานศึกษามีการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี มี 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก

ฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2. หลกัฐานการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 3. หลกัฐานการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 4. หลกัฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 5. รายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 



66 
 

 

มาตราานที ่3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่3.3    ระดับคุณภาพในการพฒันาสถาน กึกาาตามอตัลกัาณ์ 
ศนธีด าเนนนนการ  

ผูบ้ริหารสนบัสนุนการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีแผนงาน
โครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การด าเนินการตามแผนงาน โครงการโดยมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
ผลการด าเนนนนการ 

โรงเรียนมีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีแผนงานโครงการ
พฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน โครงการโดยมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
 

ที่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั มี 
2 สถานศึกษามีแผนงานโครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดย

การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ ไม่มี 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ (5) 
5 

ดี ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ (4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) และ (3) 

3 

ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา อตัลกัษณ์ ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจของสถานศึกษาโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั 
 2. หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 4. หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

5. หลกัฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
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มาตราานที่  3     ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่  3.4    ระดับคุณภาพในการบรนหาราานและภาศะผู้น าขอาผู้บรนหารสถาน กึกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
โรงเรียนรับมอบนโยบายการบริหารจดัการจากหน่วยงานตน้สังกดั  จดัประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  จดัประชุม ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง น าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวทิยาลยั ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา  ประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั มี 
2 สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 

คร้ัง 
มี 

3 สถานศึกษามีการจดัประชุมผูป้กครอง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา  
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

มี 

4 สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวทิยาลยั ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการพฒันา
สถานศึกษา 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์ทีไ่ด้ ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
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หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 

 2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 3. รายงานการประชุมผูป้กครอง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา 
 4. หลกัฐานการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 
 5. หลักฐานการประเมินหารบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
มาตราานที ่3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการระบบาานข้อมูลสารสนเนทึขอาสถาน กึกาา 
ศนธีด าเนนนนการ  

ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหมี้การจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องกนั
การสูญหายของขอ้มูล โดยมีขอ้มูลพื้นฐานอยา่งนอ้ย 9 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา ขอ้มูลนกัเรียน 
นกัศึกษา ขอ้มูลตลาดแรงงาน ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลงบประมาณและการเงิน ขอ้มูลหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
ขอ้มูลครุภณัฑ ์ขอ้มูลอาคารสถานท่ี และขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัโดยขอ้มูลจะตอ้งครบถว้น เช่ือมโยงอยา่งเป็น
ระบบ และเป็นปัจจุบนั มีการด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ จากฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจดัการระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
ผลการด าเนนนนการ 

โรงเรียนมีการจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหายของ
ขอ้มูล โดยมีขอ้มูลพื้นฐานอยา่งนอ้ย 9 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา ขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา ขอ้มูล
ตลาดแรงงาน ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลงบประมาณและการเงิน ขอ้มูลหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ขอ้มูลครุภณัฑ ์
ขอ้มูลอาคารสถานท่ี และขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัโดยขอ้มูลจะตอ้งครบถว้น เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ และเป็น
ปัจจุบนั มีการด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ จาก
ฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
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ที่ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีขอ้มูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีขอ้มูลอ่ืน ท่ีจ  าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี

ครบถว้นและเช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหาย
ของขอ้มูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั มี 
3 สถานศึกษาใหค้รู บุคลากรทุกฝ่ายและผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล

สารสนเทศ 
มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51-5.00 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น 5 ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น 4 ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น 3 ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น 2 ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1 ขอ้ 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ อยา่งนอ้ย 9 ประเภท และมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องกนัการ

สูญหายของขอ้มูล 
 2. หลกัฐานการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 
 3. หลกัฐานท่ีครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
 4. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศของสถานศึกษา 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
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มาตราานที ่3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่3.6  ระดับคุณภาพในการบรนหารคศามเนส่ียา 

ศนธีด าเนนนนการ  
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหมี้การวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 5 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะวิวาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสังคม ดา้นการพนนัและการมัว่สุม โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี
การประเมินผลและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีผลท าใหค้วามเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ลดลง 
ผลการด าเนนนนการ 

สาขาวชิามีการวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสังคม ดา้นการพนนัและการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีผลท าใหค้วามเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ลดลง 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย        
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสังคม ดา้นการ
พนนัและการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและ
ผูป้กครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง มี 
5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น มี 
 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) (4) และ(5) 

5 

ดี 
ปฏิบติัตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ(4) 

4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการวิเคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 5 ดา้นโดยการมี

ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน และผูป้กครอง 
 2. หลกัฐานการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียง 
 3. หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 4. หลกัฐานการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
 5. หลกัฐานแสดงผลการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง (เพิ่มหรือลด) ในแต่ละดา้น 
มาตราานที ่3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เนรียน 
 ศนธีด าเนนนนการ  

ผูบ้ริหารส่งเสริม  สนบัสนุนให้จดัระบบดูแลผูเ้รียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มีการตั้งแต่ครูท่ีปรึกษา มี
ระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน ส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน มีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่ม
เส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 
 ผลการด าเนนนนการ 

 โรงเรียนมีระบบดูแลผูเ้รียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มีการตั้งแต่ครูท่ีปรึกษา มีระบบเครือข่าย
ผูป้กครองเพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน ส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน มีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริม
ผูเ้รียนปัญญาเลิศ 
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หวัขอ้ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษาอยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

มี 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 10 ของจ านวนผูเ้รียนท่ีร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ มี 
 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการจดัปฐมนิเทศผูเ้รียน 

 2. ค าสั่งแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและหลกัฐานการพบ การใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียน 
 3. หลกัฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผูป้กครอง เพื่อร่วมกนัดูแลผูเ้รียน 
 4. แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน 
 5. หลกัฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียง และส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 
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มาตราานที ่  3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ี  3.8  ระดับคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแศดล้อมและภูมนทัึ น์ขอาสถาน กึกาาและ     
                 การใี้อาคารเนรียนห้อาเนรียน ห้อาปฏนบัตนการ โราฝก กาาน ึูนย์ศนทยบรนการ  
ศนธีด าเนนนนการ  

โรงเรียน ไดจ้ดัพื้นท่ีไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม ดูแลในเร่ืองความสะอาด  และสร้างบรรยากาศให้น่า
เรียน มีห้องน ้ าเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน จดัสถานท่ีพกัผ่อน จดัโต๊ะเกา้อ้ีซุ้มพกัผอ่น  ส าหรับให้ผูเ้รียนพกัผอ่นก่อน
และหลงัเขา้เรียน  จดัหอ้งพยาบาลไวบ้ริการ โดยทุกพื้นท่ีมีใชง้านอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ผลการด าเนนนนการ 

โรงเรียนวางแผนการใชพ้ื้นท่ีปฏิบติัการ ห้องเรียน อยา่งเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน  จ  านวน จ านวนชัว่โมง
ของการใชห้้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานต่อสัปดาห์  ครูผูส้อนจะใชง้านห้องเรียนตาม
ตารางการใช้ห้องเรียนมีการส ารวจ และประเมินผลการใช้พื้นท่ี  กรณีท่ีมีขอ้เสนอแนะก็จะน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
กรณีท่ีครูผูส้อนพบเห็นปัญหาหรือ การช ารุดให้ท าบนัทึกแจง้ฝ่ายอาคารสถานท่ีด าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้การใช้
งานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิ
ทศัน์ของสถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรง
ฝึกงานศูนยว์ทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของ

สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วทิยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51  – 5.00 มี 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ โดยการมี ส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 3. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 4. หลกัฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
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มาตราานที ่3  ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่3.9  ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการศสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพนศเนตอร์ 
ศนธีด าเนนนนการ  
โราเนรียนก าหนดนโยบายและศาาแผนปฏนบัตน ดัานี ้ 

1. จดัท าโครงการจดัหาครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ จ านวนเคร่ืองไดเ้พียงพอกบัผูเ้รียนในห้องปฏิบติัการ  
2. ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของหอ้งปฏิบติัการ  
3. ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอ้งปฏิบติัการ และระบบเครือข่ายใหส้ามารถใชง้านในการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. จดัตารางการใชห้้องปฏิบติัการใหน้กัศึกษาทุกคนท่ีเรียนคอมพิวเตอร์ สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่ง
เพียงพอ  

คศามพยายาม (Attempt)  
โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนมมีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  จ  านวน  1  หอ้งเรียน  โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  40  เคร่ือง   ห้องเรียนสาขาเคร่ืองมือกลฯ   จ  านวน   12    เคร่ือง  รวม มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  52 เคร่ือง ท่ี
สามารถใชใ้นการเรียนการสอน โดยนกัเรียนเขา้มาฝึกทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ คร้ังละ 40  คน  และ 40  คน ต่อ
หอ้งเรียน  
ผลการด าเนนนนการ 

มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หอ้งเรียน โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 40  เคร่ือง หอ้งเรียน
สาขาเคร่ืองมือกลฯ   จ  านวน   12    เคร่ือง  รวม มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  52 เคร่ือง ท่ีสามารถใชใ้นการเรียนการสอน 
โดยนกัศึกษาเขา้มาฝึกทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ คร้ังละ 40  คนและ 40 คน ต่อหอ้งเรียน  
หัศข้อ ประเนด็นพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ

คอมพิวเตอร์ 
มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย  3.51 – 5.00 มี 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ มี 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ตารางการใชห้อ้งคอมพิวเตอร์  
2. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อห้อง  
3. แผนการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
4. ระเบียบการใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
5. แผนงบประมาณการจดัซ้ือของแผนกคอมพิวเตอร์  
6. แบบส ารวจความเรียบร้อยของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
7. รายการสรุปจ านวนผูเ้รียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2555 ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใช ้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
8. สถิติการประเมินความพึงพอใจในดา้นส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์โสตฯ  
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มาตราานที่  3   ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่3.10  ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทาาการ กึกาา 

ศนธีด าเนนนนการ  
โรงเรียนจดัส่งครูผูส้อนและบุคลากรขา้รับการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งสายงานดา้นวิชาชีพ จากสถาน

ประกอบการ  สายงานวิชาการตลอดจนการพฒันาด้านสังคม และการท างานร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ  โดยจดัตั้ ง
หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์ รับผดิชอบดูแลร่วมกบัฝ่ายวชิาการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาความกา้วหนา้ของ
บุคลากรทั้งครูและบุคลากรการศึกษา  โดยจดัแผนการพฒันาทั้งภายในและส่งไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 
ผลการด าเนนนนการ 

 ครูจะมีการหมุนเวยีนเขา้รับการฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถและเน้ือหาท่ีจะเขา้รับการ
ฝึกอบรม  และจะมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนให้มีการศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดบัสูง เพื่อเปิดโอกาสให้
ครูไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนและน ามาพฒันาการท างานของตนเอง 

 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ร้อยละ 

1. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการฝึกอบรม
ดา้นวชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

100 

2. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บทุนการศึกษา 
ทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 

11 

3. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา้ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องคก์ร
ภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

5.8 

4. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการพฒันา
คุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

100 

5. 
สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งดา้นวชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องคก์รภายนอกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

17.64 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 2. ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
 3. ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4. ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากบั
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องคก์รภายนอกตรงกบัสาขาวชิาชีพ 
 5. ขอ้มูลครูและบุคลการทางการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม 
 6. ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้นวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก 
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มาตราานที ่3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบรนหาราานการเนานนและาบประมาณ 
ศนธีด าเนนนนการ  

ผูบ้ริหารส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา
ในด้านวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
ผลการด าเนนนนการ 

 โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการประจ าปีของ
สถานศึกษาในดา้นวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ มีการ
ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

หัศข้อ ประเนดน็การพนจารณา 
าบด าเนนนนการ 

(1) 
าบรายจ่าย 

(2) 
ร้อยละ 
(3)  

ผล  
(ม ี/ ไม่ม)ี 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการ
จดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
งบด าเนินการ 

9,289,998 

976,203.03 10.50          มี 

2 
สถานศึกษามีรายไดห้รือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการ
ใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
ของค่าวสัดุฝึก 

61,838 
38.84 

มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการ
บริการวชิาการและวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

112,504 1.21 มี 

4 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและ
ผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5  ของงบด าเนินการ 

276,293 2.97 มี 

5 

สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
งบด าเนินการ 

128,967 1.38 มี 
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คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา  
1. หลกัฐานแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา 

 2. หลกัฐานรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการจดัการเรียนการสอน 
 3. หลกัฐานรายไดห้รือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใชว้สัดุฝีกในการจดัการเรียนการสอน 
 4. หลกัฐานรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
 5. หลกัฐานรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคห์รืองานวจิยั 
 6. หลกัฐานรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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มาตราานที ่ 3 ด้านการบรนหารจัดการอาีีศ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาีีศ กึกาากบัเนครือข่ายทั้าในประเนทึ 
และหรือต่าาประเนทึ 
ศนธีด าเนนนนการ  

โรงเรียน ไดมี้การติดต่อประสานงาน และร่วมมือ กบัสถานประกอบการในการวางแผนการด าเนินงานดา้น
ต่าง ๆ           โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การด าเนินการตามแผน การติดตามประเมินผล   การแก้ไข  และ
พฒันาการด าเนินงานดา้นการเรียนการสอน  รวมถึงการประสานงานกบั ผูป้กครอง ชุมชน อบจ.  สมาคมโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ   
ผลการด าเนนนนการ 

มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น การเป็น
วทิยากรใหค้วามรู้ สนบัสนุนเงิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สถานท่ี เป็นตน้ เพื่อใหก้ารจดั
การศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบั
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 สถานศึกษามีสาขางานท่ีมีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขา
งานท่ีเปิดสอน 

มี 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษากบัสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 20 แห่ง 

มี 

4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการ
ปรับปรุง 

ไม่มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 

 2. ขอ้มูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
3. หลกัฐานการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ร่วม
พฒันาผูเ้รียนในแต่ละสาขางาน 
4. ขอ้มูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษากับ
สถานศึกษา 
5. รายการทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ฯลฯ ท่ีสถานศึกษาไดรั้บการส่งเสริม 
สนบัสนุน การจดัการอาชีวศึกษา 
6. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการ
อาชีวศึกษากบัเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที ่ 3 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 
3.2 5 ดีมาก 
3.3 4 ดี 
3.4 5 ดีมาก 
3.5 5 ดีมาก 
3.6 5 ดีมาก 
3.7 5 ดีมาก 
3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 
3.10 5 ดีมาก 
3.11 5 ดีมาก 
3.12 4 ดี 
รศม 4.8 ดีมาก 

คะแนนเนฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 
ถึง       ตวับ่งช้ีท่ี 
3.12 หารดว้ย 12 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้ง
ปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

จุดเนด่น 

1.มีการ าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
2.มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.มีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา 
4.มีการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
5.มีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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6,มีแผนงาน โครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
7.มีการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
8.มีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 
9.ด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
10.มีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษาอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
11.ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรั้บการฝึกอบรมดา้นวิชาการหรือวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
12.มีรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบด าเนินการ 

 

จุดทีค่ศรพฒันา 
1.  ทางโรงเรียนควรมีการก ากบัติดตาม ปรับปรุงขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส าคญัให้เป็นปัจจุบนัอยู่

เสมอ เช่น ขอ้มูลดา้นวชิาการ ในส่วนของ โครงสร้างหลกัสูตร โครงสร้างรายวชิาในแต่ละชั้นปี เป็นตน้ 
2. ทางโรงเรียน ควรมีการส ารวจการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลรวมถึงการประเมินความพึงพอใจในการ

เขา้ถึงระบบฐานขอ้มูลจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

3. ทางโรงเรียนควรจดัท าคู่มือการรักษาความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูลประกอบดว้ยมาตรการและ
แนวปฏิบติั เพื่อเผยแพร่ใหก้บับุคลากรทุกคนไดเ้ขา้ใจและน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

4.ครูควรไดรั้บการส่งเสริมในดา้นบริการวชิาการ/วชิาชีพสู่ชุมชน ทอ้งถ่ิน จนถึงระดบัชาติอยา่งนอ้ยร้อยละ 
5 ต่อปี อยา่งต่อเน่ือง        
5.การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ครู และบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือใหชุ้มชน 

องคก์รภายนอกสถานศึกษามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ควรจดัท าร่องรอยหลกัฐานการด าเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA.ใหช้ดัเจนครบถว้น 

6.ครูควรไดรั้บการช้ีน าเพื่อสร้างแรงจูงใจใหส่้งผลงานเขา้ประกวดหรือรับรางวลัทางการศึกษาในระดบั

ต่างๆทั้งภาครัฐหรือเอกชนตามเกณฑข์อ้ 4 และ 5 เช่น การขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ส าหรับ

ครูท่ีมีอายงุาน ตั้งแต่ 8 ปี ข้ึนไป   การขอรับเป็นครูตน้แบบของเขตพื้นท่ีการศึกษา การสร้างนวตักรรมการ

เรียนการสอน   เป็นตน้ 
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             7. การด าเนินงานดา้นผลการพฒันาคุณภาพครูควรด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อยา่งครบถว้น
สมบูรณ์ตามเกณฑท่ี์ก าหนดเช่นการน าผลส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนมาเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการวางแผน
พฒันาครูทุกปีการศึกษา 
 
มาตราานที ่4  การบรนการศนี าการและศนี าีีพ 
ตัศบ่าี้ีที ่4.1   ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการการบรนการศนี าการและศนี าีีพ 
ศนธีด าเนนนนการ  

โรงเรียนไดก้ าหนดใหง้านกิจกรรม ทุกสาขาวชิาดาเนินงานการจดัโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ 
และใหค้วามรู้และค าแนะน าในการดูแลบ ารุงรักษาแก่ชุมชน โดยการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น โครงการรู้รับ รู้จ่าย รู้ออม โครงการเสริมบริการดา้นวชิาการใหก้บัชุมชนโครงการการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ รวมถึงการอบรมวชิาชีพต่างๆ ท่ีไดติ้ดต่อประสานมายงัรง
เรียน 
ผลการด าเนนนนการ 
 ไดด้ าเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อการใหบ้ริการวชิาชีพอยา่งทัว่ถึงสู่ประชาชน โดยมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน มีค าสั่งมอบหมายหนา้ท่ีด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้สรุปผลการด าเนินงาน 

 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหทุ้กสาขางานด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี มี 
3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้

ร่วมโครงการ กิจกรรม 
มี 

4. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 
3.51 – 5.00 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 2. ขอ้มูลสาขางานท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา 
 3. ขอ้มูลผูเ้รียนในแต่ละสาขางาน 

4. หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 5. โครงการ กิจกรรม การบริการวชิาการและวชิาชีพของแต่ละสาขางาน 
 6. ขอ้มูล การเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
 7. ขอ้มูลการเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมของผูเ้รียนในแต่ละสาขางาน 
 8. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที ่ 4 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 
คะแนนเนฉลีย่ 5 ดีมาก 

 
จุดเนด่น 

1.มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผูเ้รียน 

2.ใหทุ้กสาขางานด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี 
3.ใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม 
4.มีการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริการและมีผลการประเมิน 

จุดทีค่ศรพฒันา 
   1.แต่ละสาขาวชิาควรเอาเกณฑใ์นการใหบ้ริการตามมาตรฐานในตวับ่งช้ีน้ีมาก าหนดเป็นงานหรือโครงการ
หรือเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรทั้งน้ีก าหนดเป้าหมายใหค้รอบคลุมครบถว้นทั้งจ  านวนผูเ้รียน จ านวนคร้ังท่ีออกไป
ใหบ้ริการและลกัษณะประเภทของกลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 3 กลุ่มคือชุมชน องคก์รและสถานศึกษา 
           2. การออกไปใหบ้ริการตอ้งมีสรุปบนัทึกใหค้รบถว้นโดยระบุถึง วนัเวลา สถานท่ี จ  านวนผูเ้รียน สาขาวชิา 
จ  านวนชัว่โมง รายละเอียดกิจกรรมและอ่ืน ๆท่ีจ าเป็น 
           3. การบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ผา่นระบบเน็ตเวร์ิคของโรงเรียนให้เก็บขอ้มูลรายละเอียดครบ
ตามเกณฑใ์นขอ้เสนอแนะตามขอ้ 2 เป็นอยา่งนอ้ยส่วนขอ้มูลอ่ืน ๆใหเ้ก็บตามความตอ้งการใชป้ระโยชน์เท่าท่ีจ  าเป็น
ส่วนการคน้คืนควรออกแบบใหส้ามารถเลือกดูในหลายลกัษณะตามความตอ้งการใชง้าน 
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มาตราานที ่ 5 ด้านนศตักรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าี้ีที ่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการโคราการ สน่าประดนาา์ าานสร้าาสรรค์หรือาานศนจัยขอาผู้เนรียน 

ศนธีด าเนนนนการ  
โรงเรียนก าหนดให้  ครูและผูเ้รียน จัดท านวตักรรมและการวิจัย  ซ่ึงรวมถึงผลงานวิชาการ โครงงาน

ส่ิงประดิษฐ ์โครงงานวทิยาศาสตร์  การประเมินผล  และโครงงานวิชาชีพ  โดยเฉพาะโครงงานวิชาชีพ  ทุกแผนกวิชา
ด าเนินการในแผนการเรียนก าหนดให้ผูเ้รียน ระดบั ปวช. 3   จดัท าโครงการวิชาชีพโดยน าความรู้  ความสามารถทาง
วชิาชีพมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียน  การสอน   การประกอบอาชีพ  และการพฒันาชุมชนต่อไป 
ผลการด าเนนนนการ 

ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจดัท านวตักรรมและการวิจยั โดยให้ความรู้และรูปแบบการจดัท า 
พร้อมตวัอยา่ง เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเร่ิมตน้ในการจดัท านวตักรรมและการวจิยัเตม็รูปแบบ 
 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้เ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช.3   จดัท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเ์ฉล่ีย ระดบัชั้น 
ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน  

มี 

3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ใน
สถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 25 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 

5.  สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

มี 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 

1. ขอ้มูลผูเ้รียน ระดบัชั้นปวช. 3 จ  าแนกตามประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางาน 
2. หลกัฐานการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัท า การจดัประกวด จดัแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวจิยั 

 3. ขอ้มูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ในระดบัชั้น ปวช. 3 ในแต่ละสาขางาน 
4. ขอ้มูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ท่ีได้รับรางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา 

 5. ขอ้มูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 
6. ขอ้มูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดบั
ชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 
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มาตราานที ่ 5 ด้านนศตักรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์ หรือาานศนจัย 
ตัศบ่าี้ี 5.2    ระดับคุณภาพในการบรนหารจัดการนศตักรรม  สน่าประดนาา์  าานสร้าาสรรค์  หรือาานศนจัยขอาครู 
ศนธีด าเนนนนการ  

โรงเรียนไดจ้ดัสรรงบประมาณซ่ึงเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ เพื่อใชใ้นการสร้างและพฒันา นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวจิยัและโครงงานต่องบประมาณท่ีโรงเรียนไดรั้บจดัสรรจากผูรั้บใบอนุญาต และหน่วยงานอ่ืน  
ผลการด าเนนนนการ 

โรงเรียน  ไดจ้ดัสรรเงินงบประมาณในการท าส่ิงประดิษฐ ์ เพื่อส่งเสริมและพฒันาการสร้างนวตักรรม 
หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน จดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ
งานวจิยั 

มี 

3 สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5  ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัในระดบั
ชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
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หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลครูผูส้อนในสถานศึกษา 

 2. หลกัฐานการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัท า การจดัประกวด จดัแสดงนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
หรืองานวจิยั 
 3. ขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
 4. ขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ท่ีไดรั้บรางวลัน าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา 
 5. ขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 
 6. ขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัหรือน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบั
ชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที ่ 5 

 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ดีมาก 
5.2 5 ดีมาก 
รศม 5 ดีมาก 

คะแนนเนฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 
ถึง       ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 
หารดว้ย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
จุดเนด่น   
 1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผูเ้รียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
 2.ด าเนินการใหผู้เ้รียนระดบัชั้น ปวช. 3  จดัท าโครงการส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั โดยมี
จ านวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑเ์ฉล่ีย ระดบัชั้น ปวช. 3 จ  านวน 3 คน : 1 ช้ิน 
 3.ด าเนินการใหค้รูทุกคน จดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
จุดทีค่ศรพฒันา 
 1.ในการสร้างส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆทุกคร้ังของครูและนกัเรียนไม่วา่จะเป็นการท าร่วมกนัในรูปแบบใดจะตอ้งใช้
กระบวนการทั้ง 5 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 
         1.1 การระบุปัญหา ขั้นตอนน้ีตอ้งตอบใหไ้ดว้า่ท าท าไม ตอบโจทยห์รือแกปั้ญหาอะไร มีคนอ่ืนเขาท าเร่ืองน้ีไว้
แลว้หรือไม่อยา่งไรทั้งน้ีใหใ้ชห้ลกัการเบ้ืองตน้ในการคิดเชิงธุรกิจ 3 ประการคือถา้ไม่ใช่คนแรกท่ีท า ตอ้งเป็น
ส่ิงประดิษฐท่ี์ดีกวา่หรือมีความแตกต่าง 
         1.2 การตั้งวตัถุประสงค ์ตอ้งตั้งวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัโจทยห์รือปัญหาในขอ้ 1 ทั้งน้ีตอ้งแสดงใหเ้ห็น
วา่อะไรเป็นวตัถุประสงคห์ลกัจริง ๆ อะไรท่ีเป็นเพียงผลพลอยไดเ้ช่นไดเ้รียนรู้ ท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กความช านาญจาก
การปฏิบติั ยกเวน้ก าหนดปัญหาหรือโจทยไ์วใ้นตอนแรกวา่ตอ้งการทดลองประดิษฐเ์พียงเพื่อทดลองหาความรู้หรือให้
นกัเรียนไดฝึ้กฝน 
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          1.3 วธีิด าเนินการ เขียนใหช้ดัเจนวา่ถึงขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆตั้งแต่การวางแผน ศึกษาความเป็นไปได ้ใช้
เทคนิควธีิการหรือองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอะไรบา้ง มีปฏิทินการปฏิบติังาน ระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้แรงงานและ
งบประมาณท่ีใช ้ฯลฯ 
         1.4 เก็บขอ้มูลและบนัทึกวธีิด าเนินการตามขอ้ 3 ทั้งน้ีบนัทึกส่ิงต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งความส าเร็จ อุปสรรค
ปัญหาและการแกปั้ญหาในแต่ละขั้นตอน 
         1.5 วเิคราะห์สรุปผลความรู้ท่ีได ้ส่ิงท่ีคน้พบ ส่ิงท่ีควรศึกษาและพฒันาต่อไป 
        2. ควรใชโ้ครงงานท่ีท าร่วมกบัผูเ้รียนเป็นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐห์รือผลงานของครูดว้ยโดยเพิ่มจ านวนโครงงาน
ใหส้ามารถนบัไดเ้พียงพอทั้งเกณฑผ์ลงานของครูและเกณฑผ์ลงานของผูเ้รียน 
 
มาตราานที ่6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลโลก 
ตัศบ่าี้ี 6.1     ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านการรักีาตน เนทนดทูนพระมหากาัตรนย์ ส่าเนสรนม 
การปกครอาระบอบประีาธนปไตยอนัมีพระมหากาัตรนย์ทราเนป็นประมุข  และท านุบ ารุาึาสนา นึลปะ ศฒันธรรม 
  ศนธีด าเนนนนการ  

โรงเรียนด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปวฒันธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผลไปปรับปรุง การบริหารจดัการและมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนนนนการ 
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้น
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม 

มี 
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4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก 
ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม โดยครูและบุคลากร 
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

มี 

 
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 2. ขอ้มูลผูเ้รียนในสถานศึกษา 
3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
4. ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม 
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5. ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขและ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
7. หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
8. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

 
มาตราานที ่6   ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าี้ี 6.2    ระดับคุณภาพในการจัดโคราการ กนจกรรม ในด้านปลูกฝัาจนตส านกกด้านการอนุรักา์ธรรมีาตน 

ศนธีด าเนนนนการ  
โรงเรียนด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 

กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผลการด าเนนนนการ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป 
หวัขอ้ ประเด็นการพิจารณา ผล/มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    
ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ดา้น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

มี 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกดา้น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 
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5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีผล
การประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 2. ขอ้มูลผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 3. โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 4. ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 5. ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมการปลุกฝังจิตส านึกดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 7. หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 8. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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มาตราานที ่6  ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าี้ี 6.3    ระดับคุณภาพในการส่าเนสรนมด้านกฬีาและนันทนาการ 
 ศนธีด าเนนนนการ  

โรงเรียนด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคน เขา้ร่วมโครงการ 
กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ มีการประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนเพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารจดัการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ผลการด าเนนนนการ 
 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ ไม่นอ้ย

กวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 
มี 

2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬา
และนนัทนาการ 

มี 

3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

มี 

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬา
และนนัทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมี
ต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ   
และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 5.00 

มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 2. ขอ้มูลผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 3. โครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 4. ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 5. ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 6. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

7. หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
8. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา
ในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
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มาตราานที ่6 ด้านการปลูกฝัาจนตส านกกและเนสรนมสร้าาคศามเนป็นพลเนมือาไทยและพลเนมือาโลก 
ตัศบ่าี้ีที ่6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัาจนตส านกกด้านปรัีญาขอาเนึราากนจพอเนพยีา 

ศนธีด าเนนนนการ  
โรงเรียนใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน มรการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจดัการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูก
จิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการด าเนนนนการ 

มีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 
มี 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

มี 

3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 

มี 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 – 

5.00 
มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น  5  ขอ้ 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น  4  ขอ้ 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น  3  ขอ้ 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น  2  ขอ้ 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น  1  ขอ้ 1 
 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
1. หลกัฐานการให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผูเ้รียน 
2. หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการในการบริหารจดัการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริหารจดัการสถานศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
5. หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที ่ 6 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

6.1 5 ดีมาก 
6.2 5 ดีมาก 
6.3 5 ดีมาก 
6.4 5 ดีมาก 
รศม 5 ดีมาก 

คะแนนเนฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนน
ของ ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 
ถึง   ตวับ่งช้ีท่ี 6.4
หารดว้ย 4 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 
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จุดเนด่น   
(1) สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 
(2) สถานศึกษาด าเนินการให้ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
(3) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจดัการ 
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

จุดทีค่ศรพฒันา 
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มาตราานที ่7  ด้านการประกนัคุณภาพการ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
ศนธีด าเนนนนการ  

ผูบ้ริหารจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
ผลการด าเนนนนการ 
 สถานศึกษามีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน  มีค าสั่งแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในแต่ละ
มาตรฐานและตวับ่งช้ี  งานด าเนินงานเป็นไปตามระบบ PDCA 

ผลการด าเนนนนการ 

หัศข้อ ประเนด็นการพนจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท า

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มี 

2 สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3 สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจดัใหมี้การ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4 สถานศึกษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5 สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มี 

 
คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบติัตามประเด็น (1)  (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช ้ ปฏิบติัตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ตอ้งปรับปรุง ปฏิบติัตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น (1) 1 

หมายเนหตุ  กรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามประเด็นการพิจารณาขอ้  1  จะไดร้ะดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 
(1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 (2) สถานศึกษาไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 (3) สถานศึกษาไดจ้ดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 (4) สถานศึกษาไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 (5) สถานศึกษาไดจ้ดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก 
มาตราานที ่7  ด้านการประกนัคุณภาพการ กึกาา 
ตัศบ่าี้ีที ่7.2  ระดับคุณภาพภายในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศ กึกาา พ.ึ.2555 

ศนธีด าเนนนนการ  
สถานศึกษา ใหค้วามส าคญัระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  
 

ผลการด าเนนนนการ 
ตาราาที ่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนนนนาานตามมาตราานการอาีีศ กึกาา พ.ึ. 2555  ปีการ กึกาา 2555 

มาตราาน ตัศบ่าี้ี ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

1 1.1 5 - - - - 
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 1.2 - 4 - - - 
 1.3 - - - - 1 
 1.4 - 4 - - - 
 1.5 - - - - 1 
 1.6 - - - - 1 
 1.7 5 - - - - 
 1.8 - - - - 1 
 1.9 - 4 - - - 
2 2.1 - - - - 1 
 2.2 5 - - - - 
 2.3 5 - - - - 
 2.4 - 4 - - - 
 2.5 - 4 - - - 

มาตราาน ตัศบ่าี้ี ผลการตัดสนนตามเนกณฑ์ 
ดีมาก ดี พอใี้ ต้อาปรับปรุา ต้อาปรับปรุาเนร่าด่ศน 

3 3.1 - - 3 - - 
 3.2 5 - - - - 
 3.3 - 4 - - - 
 3.4 5 - - - - 
 3.5 - 4 - - - 
 3.6 5 - - - - 
 3.7 5 - - - - 
 3.8 - - - 2 - 
 3.9 - - - 2 - 
 3.10 5 - - - - 
 3.11 5 - - - - 
 3.12  4 - - - 
4 4.1 5 - - - - 
5 5.1 5 - - - - 
 5.2 5 - - - - 
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6 6.1 - 4 - - - 
 6.2 - 4 - - - 
 6.3 - 4 - - - 
 6.4 - 4 - - - 
7 7.1 5 - - - - 

รศม 34 14 12 1 2 5 
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    รวมตวับ่งช้ีท่ีมีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั   5    คะแนน  ดีมาก   จ านวน    14      ตวับ่งช้ี   
 

คศามส าเนร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เนกณฑ์การตัดสนน 

ระดับคุณภาพ เนกณฑ์การตัดสนน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตวับ่งช้ี และไม่มีตวับ่งช้ีใดอยูใ่นเกณฑต์อ้ง

ปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 – 33 ตวับ่งช้ี 4 
พอใช ้ 18 – 23 ตวับ่งช้ี 3 

ตอ้งปรับปรุง 12 – 17 ตวับ่งช้ี 2 
ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน ต ่ากวา่ 12 ตวับ่งช้ี 1 

     หมายเนหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีผลการตดัสินตามเกณฑสู์งสุด ในระดบั 5 คะแนน ดีมาก จ านวน 30 – 34  ตวับ่งช้ี 

และมีตวับ่งช้ีท่ีเหลือบางตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบั 2 ตอ้งปรับปรุง หรือ 1 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  จะไดร้ะดบั 4  ดี  

 
หลกัาานและเนอกสารอ้าาอนา 

(1) เอกสารการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 (2) เอกสารด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 (3) เอกสารการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 (4) รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 (5) เอกสารการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
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สรุปผลการประเนมนนตามมาตราานที ่ 7 
 

มาตราาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 
7.2 4 ดี 
รศม 4.50 ดีมาก 

คะแนนเนฉลีย่ ผลรวมค่าคะแนนของ 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 ถึง ตวั
บ่งช้ีท่ี 7.2 หารดว้ย 2 

คะแนน 4.50 – 5.00 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนน 2.50 – 3.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนน 1.50 – 2.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1.00 – 1.49 ประเมินผลอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 
จุดเนด่น   
  
จุดคศรพฒันา   

1. การความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่ผูเ้รียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอทุกปีการศึกษา 
2. การประชุมครูในแต่ละเดือนใหมี้ประเด็นเก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายและการมีส่วนร่วมในการพฒันา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหมี้ร่องรอยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และในส่วนของผูเ้รียน
ควรเปิดใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็นสะทอ้นกลบัมาท่ีครูเพื่อรวบรวมขอ้มูลด าเนินการพฒันาต่อเก่ียวกบัมาตรฐาน
คุณภาพดา้นผูเ้รียนและการจดัการเรียนการสอนและน าเสนอเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของโรงเรียน เช่น 
เวบ็ไซต ์โรงเรียน วารสารโรงเรียนใหส้าธารณชนไดรั้บทราบเป็นระยะและอยา่งเป็นระบบ 

3. การพฒันาของทั้งครูและผูเ้รียนทั้งในดา้นเอกสารตั้งแต่แผนงาน  วธีิการด าเนินการพฒันา ผลงาน/ช้ินงานและ
การประเมินหรือการส่งไปประกวด แข่งขนั การไปเผยแพร่หรือไปใชป้ระโยชน์กบัหน่วยงาน องคก์รอ่ืนๆ 
นอกโรงเรียน เพื่อสะทอ้นการเป็นแบบอยา่งใหก้บัโรงเรียน หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ  โดยมีร่องรอยการ
ด าเนินการคุณภาพดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบ 

4. ทบทวนแกไ้ขการจดัท ารายงานการประเมินตนเองใหช้ดัเจนในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 
4.1 ทบทวนเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลสะทอ้นกลบัแต่ละตวับ่งช้ีใหส้ามารถตอบกลบัถึงท่ีมาท่ีไปของตวัเลขได้

อยา่งชดัเจน 
4.2 ทบทวนวธีิการเขียนระบุจุดเด่น จุดควรพฒันาและแนวทางการพฒันาใหช้ดัเจน เช่น ใหร้ะบุตวัอยา่ง

ประกอบ เป็นตน้ 
4.3 ทบทวนการน าเสนอรายงานการประเมินตนเองเขา้สู่คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการพิจารณาและ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่ออนุมติัก่อนเผยแพร่ 
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5. ทบทวนการวางแผนงานระบบประกนัคุณภาพภายในโดยวเิคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติมใหส้ะทอ้นกลบัมาตรฐาน
และตวับ่งช้ีของ สมศ.รอบสาม ใหค้รบถว้น 

       6.    เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ระดบัความส าเร็จ ใหค้รอบคลุมกบัมาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ของสมศ. วตัถุประสงค/์
ปรัชญา/ปณิธานของโรงเรียน   สภาพชุมชน และทอ้งถ่ิน ส ารวจหรือใหชุ้มชุนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
       7. การจดัท ารายละเอียดงาน โครงการ กิจกรรม ไม่สอดคลอ้งกนั ตั้งแต่วตัถุประสง เป้าหมายเชิงปริมาณ/คุณภาพ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    วธีิด าเนินการ งบประมาณและวธีิการประเมินผล 
       8. การประเมินตอ้งสอดกบักิจกรมท่ีด าเนินการ การบรรลุปรัชญา/ปณิธาณ/พนัธกิจ/วตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง
สถานศึกษา ผลกระทบต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและความสอดคลอ้งคุณลกัษณะของผูเ้รียน กบัการยอมรับของชุมชน ทอ้งถ่ิน 
       9. ประเมินความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
      10. เสนอแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีใหค้ณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาและ
ใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าไปปฏิบติั 
      11. ส ารวจความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษาท่ีมีต่อผลการพฒันา 
      12. ควรมีการทบทวนงาน โครงการ กระบวนการด าเนินงาน ผลการประเมิน และน าไปปรับปรุงแผนงานในปี
การศึกษาต่อไปทุกปี 
 
 
 
 


