ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
การดาเนินงาน
การดาเนินงานของสถานศึกษาสามารถแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านความตระหนัก (Awareness) สถานศึกษาได้แสดงออกถึงความตระหนักในเป้าหมาย หน้าที่ และ
ภาระงานของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินไปให้ประสบความสาเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา และกระทรวงศึกษาธิ การ โดยประชุ มบุคลากรของสถานศึก ษาทาการศึกษา
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานของ สอศ. มาตรฐานของ สมศ. และมาตรฐาน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นออกคาสั่ง และมอบหมายงาน วางแผนการทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน โดยกาหนดวัน
เวลา หัวข้อการดาเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนได้รับทราบ และ
ร่วมกันคิดระดมสมองในการกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะพัฒ นาตามเป้าหมาย ของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาอันประกอบด้วยมาตรฐาน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะส่ งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า ตามเกณฑ์ที่ต้องการอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
เตรียมการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และนักเรียน ทุก ๆ กิจกรรม
2. ด้านวิธีดาเนินการ (Attempt) บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ร่วมประชุมตามแผนงานโดยทาการ
ศึกษาคาสั่ง กฎ ระเบียบ นโยบาย ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันคิดระดมสมองในการกาหนดโครงการ
กิจ กรรม หรืองานที่จะส่งผลให้ เกิดการพัฒ นาให้ เกิดมีคุณภาพ มีประสิทธิภ าพ และประสิ ทธิผล ตามเกณฑ์ที่
ต้องการ โดยกาหนดกิจกรรมในรูปของโครงการ โครงงาน หรืองาน สาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนาโครงการ
โครงงาน หรืองาน ที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีไปดาเนินการ ทาการทบทวน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และประเมินผลเป็นระยะ ปรับแผนดาเนินงาน (ใช้ทฤษฎี PDCA) ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวางแผนให้
ได้ผลเทียบเท่า หรือสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา การดาเนินงานของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) ด้านการวางแผนงาน (Plan)
สถานศึกษาได้แสดงออกถึงความตระหนักในเป้าหมาย หน้าที่ และภาระงานของสถานศึกษาที่
ต้องดาเนินไปให้ประสบความสาเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานชาติ โดยประชุมบุคลากรของสถานศึกษา ทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
มาตรฐานของ สอศ. มาตรฐานของ สมศ. มาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และมาตรฐานชาติ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กฎหมาย ระเบียบ ทฤษฎี และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวางแผนการปฏิบัติงาน ร่าง
คาสั่งมอบหมายงาน และการเตรียมการทุกมิติโดยกาหนดวัน เวลา หัวข้อการดาเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับ บุ คลากรในสถานศึกษาทุกคน ได้รับทราบ และร่ว มกันคิดระดมสมองในการกาหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาตามเป้าหมายของมาตรฐานการอาชีวศึกษาอันประกอบด้วยมาตรฐาน 7 มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 35 ตัวบ่งชี้ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้
ความเจริญ ก้าวหน้าตามเกณฑ์ที่ต้องการ อย่างยั่ งยืนรวมถึงการเตรียมการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร และนักเรียน ทุก ๆ กิจกรรม
2) ด้านการดาเนินงาน (Do)
บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ร่วมดาเนินงานตามแผนงานโดยปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ระเบียบ
นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ หรือตามที่ได้ร่วมกันคิดระดมสมองในการกาหนดโครงการ กิจกรรม หรืองานที่จะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเกณฑ์ และกรอบเวลาของตัวบ่งชี้ และมาตรฐาน
ต่าง ๆ ตามที่ต้องการให้เกิดมีคุณภาพโดยดาเนินกิจกรรมในรูปของโครงการ โครงงาน หรืองาน สาขาวิชา และ
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องนาโครงการ โครงงาน หรืองาน ที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีไปดาเนินการ ทาการ
ทบทวน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวางแผนให้ได้ผลเทียบเท่า หรือสูงกว่า
เป้าหมายของสถานศึกษา
3) ด้านการประเมินผล (Check)
บุคลากร นักเรียน ของสถานศึกษาร่วมกันประเมินผลตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โครงงาน หรือ
งาน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้อง เหมาะสม กับการปฏิบัติงานในทุกมิติ ทั้ง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมถึงการระบุข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกา ร
พัฒนางานด้านต่าง ๆ
4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action)
ดาเนินการโดยนาผลการประเมิน ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะ มาดาเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
นาไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้เกิดเป็น
วงจรคุณภาพอย่างยั่งยืน
3. ด้ า นผลการด าเนิ น การ (Achievement) ผลจากการประเมิน พบว่า บุค ลากร นัก เรียน ของ
สถานศึกษา ได้ร่ว มกันดาเนิ นการปรั บปรุง พัฒ นาการจั ดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลสั มฤทธิ์ที่ดี มากขึ้น มีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติกิจกรรม ที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการวัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริง การประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้จัดทาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย
และมีคุณภาพเพื่อใช้ในการวัดผล ประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม ปรากฏผลการประเมิน ดังรายงานต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
1. สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของผู้สัมฤทธิ์ในแต่ละ
ชั้นปีตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.
2. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย
รับทราบ และร่วมกันระดมสมองในการกาหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ
ผลจากการประชุมและระดมสมอง สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากร โครงการอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. สถานศึกษามีนโยบายให้ค รูทุกคนต้องมีงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนอย่างน้อย1 เรื่องต่อภาค
เรียน และส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ
 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา และครูที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบดูแลผู้เรียน ดาเนินการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา สาขางาน
ความพยายาม
สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็น
กระบวนการ เพื่อผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด ดังนี้
1. มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด
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การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล
2. มีการจัดทาและแจกคู่มือนักเรียน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่นักเรียนและผู้ปกครองควร
ทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย
3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ให้แก่นักเรียนที่สอบไม่ผ่านในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเข้าศึกษา
ต่อในระดับ ปวช.
4. ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน
5. ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
6. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง
7. มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบนักเรียนนักศึกษามีปัญหาในด้านการด้าน
การเรียน
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นปี
11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน มีการ
พบครูที่ปรึกษา และมีคาบกิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุย เพื่อให้การ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนได้ตามความเหมาะสม
12. ส่งเสริมให้ครูได้จัดกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบนิเทศการติดตามการสอนของครูเป็นประจาทุกวัน
13. งานทะเบียนสรุปจานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA = 2.00 ขึ้นไป
14. คานวณร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA = 2.00 ขึ้นไป
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นการปฏิบัติจริง
 จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน
 จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
 สอนรายวิชาปรับพื้นฐานให้ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย งาน
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

35
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จานวน
ผลการเรียน
จานวน
ผู้เรียน
จานวน
เฉลี่ยสะสม
ผู้เรียน
หลักสูตร/ประเภท สาขาวิชา/
ที่ลงทะเบียน
ผู้เรียน
2.00 ขึ้นไป
ชั้นปี
ที่ออก
วิชา
สาขางาน
เรียน
ที่เหลือ
กลางคัน
จานวน ร้อยละ
ทั้งหมด
(3)
(2)
(4)
(1)
1
17
17
17
100
งาน
2
15
1
14
14
100
ยานยนต์
3
12
12
12
100
1
15
15
15
100
งาน
2
12
2
10
10
100
เครื่องมือกล
3
10
10
10
100
ปวช.
อุตสาหกรรม
1
16
16
16
100
งาน
2
14
1
13
13
100
เชื่อมโลหะ
3
9
9
9
100
1
7
7
7
100
งาน
2
12
12
12
100
เครื่องเรือนฯ
3
6
6
6
100
รวมระดับ ปวช.
145
4
141
141
100
หมายเหตุ 1. ข้อมูลจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ของปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสารวจ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558
2. ไม่นับรวมนักเรียนหลักสูตรพิเศษ 1 ปี จานวน 1 คน
จากตารางพบว่า ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 มี จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ทั้งสิ้น 145 คน นักเรียนที่ออกกลางคัน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.76 คงเหลือผู้เรียนจานวน 141 คน
และมีผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00 ขึ้นไปตามชั้นปี เฉลี่ยระดับปวช. จานวน 141 คน จากจานวนผู้เรียน
ที่เหลืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดี
ร้อยละ 70 -79.99
พอใช้
ร้อยละ 60 -69.99
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50 -59.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ ของผู้เรียน
ความตระหนัก
สถานศึกษา เล็งเห็นว่านักเรียนต้องได้รับการเพิ่มทักษะทั้งด้านความรู้วิชาชีพและทักษะชีวิตไปพร้อมกัน
จึงได้จัดส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ออกบริการชุมชนในหมู่บ้านใกล้เคียง
สถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทางานให้กับนักเรียน หากนักเรียนได้ใช้ทักษะความรู้
วิชาชีพได้อย่างราบรื่นและประสบผลสาเร็จ ถือว่านักเรียนได้พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและทักษะชีวิต รวมถึงได้
พัฒนาทางด้านความคิดและสติปัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน และ
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน เพื่อนาผลการประเมินระดับความ พึงพอใจมาทาการวางแผนในการปรับปรุง
พัฒนาคุณลั กษณะ และความรู้ความสามารถของผู้ เรียนให้ส อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หน่วยงาน และชุมชน
 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานด้านงานวิจัย พัฒนา ฯ ของสถานศึกษา เพื่อศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวมถึงเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพของผู้เรียนที่สถานศึกษาได้
ผลิตออกไปให้กับสถานประกอบการ
ความพยายาม
 จัดหาเครือข่ายเพื่อร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบการ หน่วยงาน
และชุมชนในจังหวัด
 จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
 จัดทาสถิติผลการประเมินความพึงพอใจที่ถูกต้องตามหลักวิชา มีการสรุปผล พร้อมทั้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ และรายงานผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งดาเนินการพัฒนาตามเป้าหมาย ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะวิชาชีพ
 จั ด กิ จ กรรมสั ม มนาร่ ว มกั บ สถานประกอบการในหั ว ข้อ “คุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ”โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้าสู่
สถานประกอบการ
 การจัดการนิเทศนักเรียน ฝึกงานเป็นประจาทุกปีการศึกษา
 จัดเก็บข้อมูล
 วิเคราะห์และสรุปข้อมูล
 การดาเนินงานประเมินความพึงพอใจได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
จานวนสถาน
ร้อยละของสถาน
ประกอบการ
ประกอบการและบุคคล
มีการประเมินความพึงพอใจ
และบุคคลในชุมชนที่มี
ในชุมชนที่มีผลการ
จ
านวนที
ต
่
อบกลั
บ
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้าง
ผลการประเมินความพึง ประเมินความพึงพอใจ
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจาก
พอใจเฉลี่ย 3.51 –
เฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างจาข้อมูลมา
5.00
3.51 – 5.00
วิเคราะห์ (ประเด็น 1)
สถาน
สถาน
สถาน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
มี
12
10
12
10
95.60
99.00
รวม
22
22
95.00
จากตารางพบว่า สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 จากสถาน
ประกอบการ จานวน 12 แห่ง จากสถานประกอบการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 และจากชุมชน จานวน 10
แห่งจากชุมชนทั้งหมด 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ระดับ ปวช. ทีอ่ อกฝึกงานมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.00
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
1. แบบสรุปความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ไปฝึกงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
1. สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามหลักสูตร ปวช.
2. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย
รับทราบ และร่วมกันระดมสมองในการกาหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ต้องการ ผลจาก
การประชุมและระดมสมอง สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากร โครงการอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
3. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนอย่างน้อย 1เรื่อง และ
ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ
 ประสาน / ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพประเภทช่าง (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
นครพนม) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ส่งเสริม กากับ ดูแลประเมินผู้เรียนระดับ ปวช. 3 ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพทุกสาขางาน สาขาวิชา
 แต่งตั้งกรรมการดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา
ความพยายาม
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ส่งเสริมให้ทุกสาขางานประเมินการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
 จัดทาแผนการสอนวิชาชีพที่เน้นการบูรณาการทฤษฎี และปฏิบัติ
 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นการปฏิบัติจริง
 จัดแผนการเรียนเป็นโครงงาน เป็นชิ้นงาน
 กาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
 การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา
 การจัดทามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาบัน
 มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัด การศึกษาและ
ระบบการวัดและประเมิน ผล งานวัดและประเมินผลประกาศเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิช าชีพ
รายวิชา ดังนี้
 ประเมินทฤษฎี 20% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ประเมินปฏิบัติ 80% ต้องได้ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
 รวม 100% ต้องไม่ได้ต่ากว่าร้อยละ 65
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ที่

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

1
สาขางานยานยนต์
2
สาขางานเครื่องมือกล
3
สาขางานเชื่อมโลหะ*
4 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
รวม

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
(1)

จานวนผู้เรียนชัน้ ปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์ฯ
(2)

ร้อยละ
(3)

12
10
9
6
37

12
10
9
6
37

100
100
100
100
100

หมายเหตุ 1. *นักเรียนสาขางานเชื่อมโลหะอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนดจึงไม่สามารถลงทะเบียนทาการทดสอบได้ จานวน 1 คน

จากตารางพบว่า ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ใน 4
สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 -79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 -69.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50 -59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก
 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการทาหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะด้านวิชาการ
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละสาขางาน สาขาวิชา
 ร่วมส่งครูในสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)
ความพยายาม
 ส่งเสริมให้ทุกสาขางาน สาขาวิชา และประเภทวิชาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
 จัดให้ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
 ส่งเสริมให้มีการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และหรืองานวิจัย
 จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษามาช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
 สนับสนุนให้สาขาวิชา จัดสอนซ่อมเสริม ให้แก่ผู้เรียนที่มีระดับความก้าวหน้า ทางการเรียนต่า
 ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทาวิจัยชั้นเรียนที่เน้นในด้านการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ
 จัดการแนะแนวการทาข้อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้แก่ผู้เรียน
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ระดับ ปวช.
 จัดให้ผู้เรียนระดับปวช.3 เข้าร่วมทาการทดสอบในโครงการ Pre V-net โดยบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น
จากัด และเชิญอาจารย์ภายนอกเข้ามาสอนเสริมในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
 ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
 มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบนักเรียนมีปัญหาในด้านการด้านการเรียน
 มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
 มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ ปรึกษาทุกห้องเรียน ในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ จั ด กระบวนการให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม การเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 งานวัดและประเมินผลสรุปจานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.4 ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวน
จานวนผู้ผ่าน
หลักสูตร/ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขา
ผู้ลงทะเบียน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
งาน
เข้าสอบ
ระดับชาติ
1. สาขางานยานยนต์
12
9
75.00
2. สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
10
8
80.00
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
9
4
44.44
4. สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
6
5
83.33
รวม
37
26
70.27
หมายเหตุ เกณฑ์คะแนน ผ่าน V-Net ปี 2557 Mean-SD ≤ 90

จากตารางพบว่า
จานวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ ปวช. จานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.27
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ดี
ร้อยละ 55 -64.99
พอใช้
ร้อยละ 45 -54.99
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 35 -44.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
1. สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์การทดสอบ V NET ในระดับ ปวช.
2. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน ทุก
ฝ่าย รับทราบ และร่วมกันระดมสมองในการกาหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรใ ห้มี
คุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ ผลจากการประชุมและระดมสมอง สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม
เกิดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมครูและบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการศึกษา โครงการอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น
3. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรื อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนอย่างน้อย 1
เรื่องและส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ
 แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่พัฒนาผู้ เรียนให้ มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
ความพยายาม
 ส่ ง เสริ ม ให้ จั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ทั ก ษะในการคิ ด ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ภาษาอังกฤษ
 จัดให้ผู้เรียนระดับปวช.3 เข้าร่วมทาการทดสอบในโครงการ Pre V-net โดยบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น
จากัด
 ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
 มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบนักเรียนมีปัญหาในด้านการด้านการเรียน
 มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
 มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ ปรึกษาทุกห้องเรียน ในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ จั ด กระบวนการให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 งานวัดและประเมินผลสรุปจานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.5 ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนผู้ผ่าน
จานวนผู้ลงทะเบียน
ระดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย
เข้าสอบ
ระดับชาติ
1. สาขางานยานยนต์
12
5
2. สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
10
4
3. สาขางานเชื่อมโลหะ
9
2
4. สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
6
1
รวม
37
12

คิดเป็นร้อยละ
41.66
40.00
22.22
16.66
32.43

จากตารางพบว่า
จานวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. จานวน 12 คน จาก
จานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทั้งสิ้น 37 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.43
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ดี
ร้อยละ 55 -64.99
พอใช้
ร้อยละ 45 -54.99
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 35 -44.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
- ไม่ต้องประเมินเนื่องจาก สอศ. ยังไม่ได้แต่งตั้งหน่วยงานทดสอบมาตรฐานอาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก
1. สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าในระดับ ปวช.
2. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน ทุก
ฝ่าย รับทราบ และร่วมกันระดมสมองในการกาหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่
ต้องการ ผลจากการประชุมและระดมสมอง สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
3. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนอย่ างน้อย1เรื่อง
และส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ
 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อดูแลผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามที่กาหนด
ความพยายาม
 กาหนดให้ครูผู้สอน และครูที่ปรึกษาต้องประสานงานกันในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กากับดูแล
 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับแผนการเรียนให้สอดคล้องตามสภาพจริงของผู้เรียนกลุ่มที่มีปัญหาในการ
เรียน
 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาวิจัยชั้นเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
 ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
 มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบนักเรียนมีปัญหาในด้านการด้านการเรียน
 มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
 มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ ปรึกษาทุกห้องเรียน ในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ จั ด กระบวนการให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 งานวัดและประเมินผลสรุปจานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.7 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ที่
1
2
3
4

ระดับ
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
รวม

จานวนผู้เรียน
แรกเข้าทั้งหมด

จานวนผู้เรียน
ที่สาเร็จการศึกษา

13
10
10
8
41

12
10
9
6
37

ร้อยละของ
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
92.30
100.00
90.00
75.00
90.24

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56 จานวนนักเรียนที่ลงทะเบียน เข้าเรียนปีการศึกษา 2556

จากตารางพบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 37
คน จากจานวนนักเรียนแรกเข้าทั้งหมด จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดี
ร้อยละ 70 -79.99
พอใช้
ร้อยละ 60 -69.99
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50 -59.99
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการมอบหมายภาระหน้าที่แก่ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาชัดเจนทุกปีการศึกษา
โดยมี ฝ่ายงานทะเบียน และสาขาวิชา จะมีหน้าที่ร่วมกันติดตามผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาและสอบถามข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษา โดยจาแนกตาม สาขาวิชา สาขางาน และคานวณหาค่าร้อยละ ของผู้ได้งานทา ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาต่อ เทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ความพยายาม
 กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ
 การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา
 การจัดทาโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 ให้ครูทา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทาใบความรู้/ใบงาน
 มีโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบนักเรียนมีปัญหาในด้านการด้านการเรียน
 มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
 มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ ปรึกษาทุกห้องเรียน ในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
 ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ จั ด กระบวนการให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
 งานแนะแนวการศึกษาสรุปจานวนผู้ สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี

8

8

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น 35

35

-

-

-

-

11 100

-

8

100

-

10 100

-

6

100

-

35 100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

100

-

รวมร้อยละ

-

ไม่สามารถติดต่อได้

-

ว่างงาน

-

ศึกษาต่อ

-

ประกอบอาชีพอิสระ

11

สาขางาน
ยานยนต์
สาขางาน
เครื่องมือกล
สาขางาน
เชื่อมโลหะ
สาขางาน
เครื่องเรือนฯ

ได้งานทา

11

ระดับ

รวม

ไม่สามารถติดต่อได้

4

ว่างงาน

3

ศึกษาต่อ

2

ประกอบอาชีพอิสระ

1

ได้งานทา

ที่

ผู้จบการศึกษาปี
2556

 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ตารางที่ 1.8 ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จานวนคน
ร้อยละ

100

จากตารางพบว่า ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2557 ที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี จานวนทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ
100
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 -79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 -69.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50 -59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
1. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคน
ทุกฝ่าย รับทราบ และร่วมกันระดมสมองในการกาหนดโครงการ กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้
งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีตามเกณฑ์ที่ต้องการ ผลจากการประชุมและ
ระดมสมอง สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเกิดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
โครงการอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3. สถานศึกษามีนโยบายให้ครูทุกคนต้องมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรืแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนอย่างน้อย1เรื่อง
และส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียนต่างๆ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินระดับความพึงพอใจมาทา
การวางแผนในการปรับปรุง พัฒนาคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานด้านงานวิจัย พัฒนา ฯ ของสถานศึกษา เพื่อศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวมถึงเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพของผู้เรียนที่สถานศึกษาได้
ผลิตออกไปให้กับสถานประกอบการ
ความพยายาม
 จัดหาเครือข่ายเพื่อร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการในจังหวัด
 จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา
 จัดทาสถิติผลการประเมินความพึงพอใจที่ถูกต้องตามหลักวิชา มีการสรุปผล พร้อมทั้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ และรายงานผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งดาเนินการพัฒนาตามเป้าหมาย ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะวิชาชีพ
 จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการในหัวข้อ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ”
 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ
 การจัดการนิเทศนักเรียน ฝึกงานเป็นประจาทุกปีการศึกษา
 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2557
 จัดเก็บข้อมูล
 วิเคราะห์และสรุปข้อมูล
 การดาเนินงานประเมินความพึงพอใจได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 1.9 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รั บบริ การที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของสถาน
จานวนสถาน
จานวนสถาน
มีการประเมินความพึงพอใจ ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบการและบุคคล
ในชุมชนที่มีผลการ
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้าง
สถานศึกษา หรือ
สถานศึกษา หรือ
ประเมินความพึงพอใจ
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการทั้งหมด ผู้รับบริการที่มีความพึง
เฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างจาข้อมูลมา
(หน่วย)
พอใจ 3.51 – 5.00
3.51 – 5.00
วิเคราะห์ (ประเด็น 1)
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
มี
12
12
95.70
จากตารางพบว่า
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่
มีตอ่ คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีความพึงพอใจ 3.51 – 5.00 ขึ้นไป มี จานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
95.70
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดีมาก
5
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดี
4
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
พอใช้
3
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุง
2
และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1
และมีผลตาม (1)
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ตาราง สรุปผลการดาเนินงานมาตรฐานที่ 1
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่
เกณฑ์การประเมิน
1.1
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ได้ระดับดีมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกณฑ์การประเมิน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 100 ขึ้นไป
1.2
เป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของ ได้ระดับดีมาก
สถานประกอบการ เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
ระดับดีมาก
คุณภาพของผู้เรียน ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และมีผลตาม (5)
(สถานศึกษามีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51-5.00 คิด
เป็นร้อยละ 100 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยพิจารณาจาก
ภาพรวม)
1.3
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.4
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ได้ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ยจากการ เกณฑ์การประเมิน
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับดีมาก
ระดับชาติด้าน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
อาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป

ผลการประเมิน ข้อมูลหลักฐาน
ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน
สนับสนุน
ผ่าน ไม่ผ่าน
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
เอกสาร
ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม
งานทะเบียน และ
2.00 ขึ้นไป
งานวัดและ

คิดเป็นร้อยละ 100
ประเมินผล
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจ
แบบสรุปความพึง
ของสถานประกอบการ
พอใจของสถาน
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ
ประกอบการที่
คุณภาพของผู้เรียนเฉลี่ย
ผู้เรียนไปฝึกงาน
3.51-5.00 สถาน
ประกอบการจานวน 12
แห่ง และชุมชนจานวน

10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
100
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100
ระดับ ดีมาก
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ70.27
ระดับดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

เอกสาร


งานวัดผล
เอกสาร
งานวัดและ
ประเมินผลผล
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ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน

1.5
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
ได้ระดับดีมาก
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง เกณฑ์การประเมิน
การศึกษาในกลุ่มวิชา
ระดับดีมาก
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
1.6
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
อาชีพของสถาบันการ
ระดับดีมาก
อาชีวศึกษารับรอง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.7
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ได้ระดับดีมาก
ตามหลักสูตรเทียบกับแรก เกณฑ์การประเมิน
เข้า
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1.8
เป้าหมาย
ร้อยละของผู้สาเร็จ
ได้ระดับดีมาก
การศึกษาที่ได้งานทา หรือ เกณฑ์การประเมิน
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ระดับดีมาก
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ผลการ
ข้อมูล
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
หลักฐาน
ของการดาเนินงาน
ไม่
สนับสนุน
ผ่าน
ผ่าน

ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
เอกสาร
การทดสอบทางการศึกษา
งานวัดและ
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ประเมินผลผล
คิดเป็นร้อยละ 32.43
ระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ไม่ต้องประเมิน

ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

คิดเป็นร้อยละ 90.24
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาต่อภายใน
1 ปี

คิดเป็นร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย
1.9
เป้าหมาย
ความพึงพอใจของ
ร้อยละระดับ
ได้ระดับดีมาก
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจของ
เกณฑ์การประเมิน หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
สถานประกอบการ
ระดับดีมาก
หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา ปฏิบัติตามประเด็น (1)
คุณภาพของ

หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
และมีผลตาม (5)
ผู้สาเร็จการศึกษา (3.51คุณภาพของ
5.00) สถานประกอบการ
ผู้สาเร็จการศึกษา
จานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก

เอกสาร
งานทะเบียน
และงานวัดผล
เอกสาร
งานแนะแนว

เอกสาร
งานหลักสูตร
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 9 ตัวบ่งชี้
ไม่ต้องประเมิน1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ 1.6)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 7 ตัวบ่งชี้ (1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.7, 1.8, 1.9)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี
มีจานวน - ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน - ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีจานวน - ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (1.5)
จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
1. โรงเรียนมีระบบในการติดตามข้อมูลผู้เรียนที่จบการศึกษา ที่ดี ต่อเนื่อง โดยมีข้อตกลงระหว่างผู้ที่สาเร็จ
การศึกษากับโรงเรียนให้ติดต่อกลับมาทางโรงเรียนเพื่อชี้แจงข้อมูล ติดต่อกลับ ทาให้ ทราบได้ว่าหลังจากที่จบ
การศึกษาแล้วผู้เรียนได้งานทาอยู่ในระดับสูง
2. โรงเรียนมีระบบการจัดการเรื่องการเรียนการสอนที่ดี ทาให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่
ในระดับที่ดีมาก และสัดส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบจากจานวนนักเรียนแรกเข้านั้นอยู่ในระดับสูง
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
1. ในเรื่องของการดาเนินการติดตามข้อมูลรายงานผลจากองค์กร ที่ได้เข้าไปทาการทดสอบมาตรฐานวิชีพ
ให้ชี้แจงผลการทดสอบของผู้เรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นทางการ เพื่อนามาสรุปผลเป็น
ข้อมูลในการประเมินผลต่อไป
2. ฝ่ายวิชาการควรมีการประชุม วางแผน จัดเตรียมและรวบรวมเอกสาร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ใบงานที่นามาใช้ในการสอนเสริม จัดตารางเวลาให้ครูได้สอนเสริมทักษะผู้เรียนตามเนื้อหาที่จะมีใช้ในการ
ทดสอบ เพื่อนามาพัฒนาให้ตรงกับ แนวทางการสอบในครั้งต่อไป และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบของ
นักเรียน เสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนในการสอบ V-net นั้นมีความสาคัญต่อการเรียนของนักเรียน
ในอนาคต ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน เตรียมตัวสาหรับการทดสอบเชิงวิชาการ
3. การวางแผนขั้นตอนในการความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาไป
แล้ว เพื่อนาเพื่อนามาสรุปผลเป็นข้อมูลในการประเมินผลต่อไป
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ความตระหนัก
1. สถานศึกษาได้ดาเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร งานกิจกรรมการเรียนการสอน งานวัด
และประเมินผลผู้เรียน โดยได้แต่งตั้งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล และ
คณะกรรมการจากแผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบงานจัดหลักสูตรการเรียนการสอน แต่งตั้งหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษาต่อเนื่อง ดูแลงานทวิภาคีและงานฝึกงานโดยทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษากับสถานศึกษา
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลร่วมกับแผนกวิชาชีพต่าง ๆ วางแผนพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยให้สถานประกอบการ ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตร หรือโดยคานึงถึงความ
ต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น
 สนั บ สนุ น โดยการอนุ ญ าตให้ ค รูข องสถานศึก ษา พั ฒ นาหลั กสู ต รฐานสมรรถนะระดั บสถาบั น ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
 มีนโยบายให้ฝ่ายวิชาการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ความพยายาม
 การจัดทาโครงการลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใน
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
 จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ สถาน
ประกอบการไว้ในเนื้อหาสาระ
 ครู นาแผนการจั ดการเรี ยนรู้ที่ได้รับ การอนุมัติแล้ ว ไปวางแผนการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน
ตารางการใช้พื้นที่ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ได้วาง
เอาไว้
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลมีการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทั้ง
ในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือระดับรายวิชา หรือระดับแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลนาผลการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาพัฒนาการจัดการศึกษาและเพิ่มจานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษา

การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่ ระดับคุณภาพ
1 สาขาวิชามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2 สาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ



3

สาขาวิชามีการทดลองใช้หลักสูตร



4

สาขาวิชามีการประเมินหลักสูตร



สาขาวิชามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปีไป 
ใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียน
จากตารางพบว่า
ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพในการใช้ และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา ตามประเด็นการพิจารณาเท่ากับ 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น
ดีมาก
5
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น
ดี
4
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น
พอใช้
3
(1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น
ต้องปรับปรุง
2
(1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษาได้มีการมอบหมายภาระหน้าที่แก่ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาชัดเจนทุกปีการศึกษา
โดยมี ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชา สาขางาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการดังนี้
1. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ทุกสาขาวิชา สาขางาน ทุกชั้นปี
2. ครูจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายทุกรายวิชา
3. ครูจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกรายวิชา
4. ครูจัดการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ความพยายาม
 การส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
 จัดการฝึกอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
 โครงการนิเทศการสอน และการประเมินผลการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง
 การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้
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โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
การจัดการสอนเป็นทีม
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบเรียนเป็นโครงงาน โครงการ หรือชิ้นงาน
สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรครูโดยส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ ทัศนศึกษา ดูงาน และจัดอบรมให้
ความรู้ เกี่ย วกับ การเตรี ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนให้กับครู รวมทั้งแนวทางการเขียน
แผนการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะ โครงการอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
 สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับครู
รวมทั้งจัดสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือนาเสนอต่าง ๆ เพื่อให้ครูนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ได้รับการอนุมัติ
 ฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนดาเนินการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติข้อ
สาขาวิชาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิค วิธีการสอน
1 ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

2 สาขาวิชามีครูที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 50-59.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
3

สาขาวิชามีครูที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 60-69.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด



4

สาขาวิชามีครูที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 70-79.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด



5 สาขาวิชามีครูที่ดาเนินการตามข้อ 1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมด
จากตารางพบว่า
สาขาวิชาได้ดาเนินการตามข้อ 1 และมีผลตามข้อ 5
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดีมาก
5
และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ดี
4
และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
พอใช้
3
และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ต้องปรับปรุง
2
และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1



54
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน และให้ครูทาบันทึกหลังการสอน ให้ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยและนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
 กาหนดให้ผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ
 กาหนดให้ผู้สอนทุกคนจัดทาวิจัยชั้นเรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอน ทุกภาคเรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน
 จัดเตรียม จัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย และหลากหลาย
ความพยายาม
 จัดการฝึกอบรมเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
 จัดการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง และใช้สื่อการสอน
 จัดการฝึกอบรมการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
 จัดการฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
 จัดการฝึกอบรมการจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ
 การสนับสนุนผู้สอนไปอบรม พัฒนาด้านความรู้ ในวิชาชีพที่สอน
 โครงการอบรมในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการพูด การบรรยาย
 ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบู ร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ได้รับ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และครูทาบันทึกหลังการสอน ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน คนละ 1 รายวิชาที่สอน และครูนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
1 สาขาวิชาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

2 สาขาวิชาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

3 สาขาวิชาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้ครูแต่ละคน
ทาบันทึกหลังการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน

4 สาขาวิชาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียน การสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
5 สาขาวิชาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจาการวิจัยไปแก้ไขปัญหา หรือพัฒนา

การเรียน การสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
จากตารางพบว่า
สาขาวิชาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ไม่ปฏิบัติ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัด และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และนาผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
 กาหนดให้ผู้ส อน และผู้เรียนร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนอย่าง
หลากหลายทุกรายวิชาก่อนทาการสอน
 กาหนดให้ผู้สอนทาการประเมินผลตามสภาพจริง

56
ความพยายาม
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการเรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียน การสอน
 กาหนดให้ผู้สอนนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ต่อไป
 ครูทุกคนกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน โดยใช้
วิธีการวัดและ ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลทุกรายวิชานาผลประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
 สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
3ตารางที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัด
1

และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ ก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัด และประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
2

ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนใช้วิธีการวัดผล และประเมินผลที่หลากหลาย
3

และเหมาะสม ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด และประเมินผล
4

ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนนาผลจากการวัด และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา
5 สมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

57
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของ
ผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มี
การสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
 สถานศึกษาทาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน
 แต่งตั้งครูนิเทศการฝึกงาน
 สถานศึกษาจัดทาคู่มือการฝึกงานในสถานประกอบการ
 สถานศึกษาจัดการสัมมนาผลการฝึกงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน
ความพยายาม
 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานกับสถานประกอบการ
 ทาการนิเทศการฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ
 กาหนดให้ผู้สอนนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ต่อไป
 ครูจัดการฝึกงานผู้เรียน โดยคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
นิเทศการ ฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่ วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน และจัดสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุง โดยเชิญร่วมสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ที่

ปฏิบัติ

2

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่วมมือ
ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรง หรือสัมพันธ์กับสาขางาน
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน

3

สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน



4

สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน



1

สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
5






ไม่ปฏิบัติ
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เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

59
สรุปผลการดาเนินงานมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1
ระดับคุณภาพในการใช้
และพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน
2.2
ระดับคุณภาพในการ
จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
2.3
ระดับคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2.4
ระดับคุณภาพในการ
วัด และประเมินผล
การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
2.5
ระดับคุณภาพในการ
ฝึกงาน

เป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

เป้าหมาย
สถานศึกษาพัฒนา
ได้ระดับดีมาก
หลักสูตรตามข้อกาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ จานวน 5 ข้อ
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
ผ่านเป้าหมาย
(1) (2) (3) (4) และ (5)
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
ได้ระดับดีมาก
ประเด็น (1) และมีผล
เกณฑ์การประเมิน
ตาม (5)
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
ผ่านเป้าหมาย
(1) และมีผลตาม (5)
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
ได้ระดับดีมาก
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ระดับดีมาก
ผ่านเป้าหมาย
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบตั ิตาม
ได้ระดับดีมาก
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ระดับดีมาก
ผ่านเป้าหมาย
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
ได้ระดับดี
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
ระดับดีมาก
ผ่านเป้าหมาย
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ข้อ

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อมูล
หลักฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
งานหลักสูตร





เอกสาร
งานหลักสูตร



เอกสาร
งานหลักสูตร



เอกสาร
งานวัดผล



เอกสาร
งานฝึกงาน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 5 ตัวบ่งชี้ (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
- ครูมีความทุ่มเทเสียสละต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)

ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ได้ตามวงจรคุณภาพ PDCA

ควรทาการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ทาแบบสรุปและนาผล
ที่ได้ไปพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ความตระหนัก
คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตาม พ.ร.บ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การประชุม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได้เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ให้ทาหน้าที่ประเมินความ
พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ประเมิน 2 ด้านดังกล่าวอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันก็ได้ ผลจากการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้สถานศึกษารับทราบข้อมูล
และนาผลไปปรับปรุงการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความพยายาม
-โรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาจ านวน 8 คนเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส รรหาผู้ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถเป็นคณะกรรมการบริหาร มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาแล้วเสนอชื่อบุคคลจากกลุ่มต่างๆ
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียนทาหน้าที่ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานกรรมการบริหาร ผู้แทนครู ใน
โรงเรี ยน ผู้ แทนผู้ ปกครองนักเรี ยน และผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน รวมจานวน 8 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับ
ใบอนุญาต(ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ดารงตาแหน่งวาระ
ละ 2 ปี
 คณะกรรมการบริหาร มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับใหม่ ปี
การศึกษา 2555-2559 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์และมีการ
กากับดูแลอย่างต่อเนื่อง คือ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง/ปี
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 คณะกรรมการบริหาร มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในตราสาร
จั ด ตั้ งโรงเรี ย นและตามที่ ก ฎหมายก าหนดครบถ้ ว นมีค ณะกรรมการสถานศึ กษาตามที่ ก าหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 และให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษาประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒ นา คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
ที่
1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลั ย ตามที่กาหนดในกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาดาเนิน การให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลั ย
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา หรื อ วิท ยาลั ย ปฏิ บัติ ง าน
ตามอานาจ หน้าที่ ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถานศึ ก ษา ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ วิทยาลั ยเพื่อ พัฒ นาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน

ไม่ปฏิบัติ

จากตารางพบว่า

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยมีการปฏิบัติ
จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม
 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ เรี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
 มีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
 มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงครบกระบวนการ PDCA
 มีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครบกระบวนการ PDCA
 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครั ฐ และภาคเอกชน มีการจัด ทาแผนปฏิ บัติก ารประจาปีที่ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาของ สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการ
ดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ การ ประจ าปี มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และมีการจัดทา รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลการประเมิน
ตารางที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
1 ของครู และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถานประกอบการ และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการจั ด 
2
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

3 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4

สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง



5

สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี



จากตารางพบว่า

สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
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สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น
ดีมาก
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น
ดี
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น
พอใช้
(1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น
ต้องปรับปรุง
(1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีอ้ ัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียน
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
 มีการกาหนดอัต ลั กษณ์ ของสถานศึกษา“มุ่งมั่ น มี วินัย รั บผิด ชอบ นอบน้อม ยึดมั่ น สัจธรรม”
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นชอบกับ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรื่อง การกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- มีการกาหนดกิจกรรมหน้าเสาธงให้นักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์โดยการท่องจาทุกเช้า
ความพยายาม
 การกาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “มุ่งมั่น มีวินัย รับผิดชอบ นอบน้อม ยึดมั่นสัจธรรม” มีการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
 จัดทาโครงการพัฒนาองค์กรทาให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อเนื่องทุกปี
 สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนงาน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และมีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหาร จัดการ
กิจกรรมที่ 1.1 ความเป็นประชาธิปไตย
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมที่ 1.2 ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตย์อดทน ความเสียสละ จิตสาธารณะ
ความประหยัด และการน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1.กิจกรรมกีฬาสี
2.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
3.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
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4.โครงการอัสสัมชัญทานาข้าว
5.โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมที่ 1.3 ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งสร้างค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบ
สานศิลปะ และวัฒนธรรม
1.กิจกรรมวันพ่อ
2.กิจกรรมวันแม่
3.กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
4.กิจกรรมวันออกพรรษา
 ประเมินผลโครงการ แผนงาน และงานเพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
1

หรือวิทยาลัย
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒ นาสถานศึกษาที่ส อดคล้ องกับอัตลั กษณ์ของ 
2 สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ


4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น
ดีมาก
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น
ดี
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น
พอใช้
(1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น
ต้องปรับปรุง
(1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)



ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
ทางโรงเรียนมีการนานโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษารวมทั้งนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นหลักในการ
บริหารงานสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้นาและการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5
ความพยายาม
 มีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกเดือน
 มีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและมีการประเมินผลการบริหารงาน
และภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสั งกัด มีการประชุม ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับ
การจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้การพัฒนา สถานศึกษา และมีการ
ประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง
สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
3
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครู
4 และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
5 โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.515.00
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
5
2

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
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ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน
นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน มีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5
ความพยายาม
 มีโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา
 มีโครงการใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา
 โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
 มีการนาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการมาใช้ และจัดการความรู้
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
 สถานศึกษามีข้อพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่ ครบถ้วนและ
เชื่อมเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล มีการ พัฒนา
ฐานข้อมูล สารสนเทศอย่ างต่ อเนื่องและเป็นปัจ จุบัน ดาเนินการให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินความ
พึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและ ผู้เรียน และมีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และอาจมีข้อมูลอื่นที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษา
1 ที่ครบถ้วน และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกัน 
การสูญหายของข้อมูล

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล
4
สารสนเทศ ของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริห ารจัดการระบบฐานข้อมูล
5
สารสนเทศ ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (เฉลี่ยอยู่ที่ 4.20)
3





จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการ
มั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ความเสี่ยงในต่าง ๆ ลดลง
 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ด้าน และเป็นผู้
ควบคุม ดูแ ล จั ดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้ อม สิ่ งอ านวยความสะดวกทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน
 แต่งตั้งครูทั้งสถานศึกษาอยู่ในคณะทางานเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานบริหารป้องกันความเสี่ยง
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดาเนินงาน
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ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ความเสี่ยงในต่าง ๆ
ลดลง
ความพยายาม
 มีการกาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 มีการจัดพื้นที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
 มีการจัดระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ
 มีระบบป้องกันอัคคีภัย
 มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์
 มีโครงการ 5 ส
 มีการจัดระบบจราจรในสถานศึกษา
 มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัด ทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการ มั่ว
สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการนาผลการประเมิน
ไปใช้ ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง และมีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ที่

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ
อย่างน้อย
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพ
1

ติด ด้านสังคม ด้านการพนัน และการมั่วสุมโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง

2 สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ

3 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง



5 สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
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จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น
ดีมาก
5
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น
ดี
4
(1) (2) (3) และ(4)
ปฏิบัติตามประเด็น
พอใช้
3
(1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น
ต้องปรับปรุง
2
(1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน
ความตระหนัก
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
 แต่งตั้งคณะครูประจาหอพักนักเรียน
 แต่งตั้งครูเวรประจาวัน
 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาครูประจาชั้น
 แต่งตั้งครูพิเศษดูแลนักเรียน เช่น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร การทาการบ้านตอนเย็น
ประจาหอพักในการนอน
ความพยายาม
 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นโรงเรียนการกุศลบริหารงานโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ให้ทุนการศึกษานักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกคน
 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เป็นโรงเรียนประจา นักเรียนทั่วประเทศได้มาเรียน แต่การติดต่อ
ประสานผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
 มีการกาหนดระบบ แนวทางในการดูแลนักเรียน
 มีการดูแลผู้ที่มีปัญหาในการเรียน
 มีการส่งเสริมสนับสนุนที่เรียนดีไปทางานต่างประเทศ
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
 สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน มีแผนงาน โครงการส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน และมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
ที่
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน

สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
2

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อย ร้อยละ 10
4

ของผู้เรียนที่ร้องขอ
5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียน กลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ
ความตระหนัก
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารฝ่ ายงานอาคารสถานที่ หัว หน้าสาขาวิชา และครูในสาขาวิชาเป็นผู้
ควบคุม ดูแล การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
 แต่งตั้งหัวหน้าบ้านพักและคณะกรรมการบ้านพัก
ความพยายาม
 มีการใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนหลัก จานวน 4 อาคาร อาคารประกอบการเรียน ห้องเรียน แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน สวนหย่อมและสนามกีฬา
อย่างสม่าเสมอ
 มีการจัดห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมกลาง เพื่อใช้ประชุมหรือทากิจกรรมร่วมกัน
 มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็น
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 มีการพัฒนาการให้บริการ
 มีการจัดหาเอกสาร ตารา สื่อต่างๆ เพื่อให้บริการครู นักเรียนและบุคลากรทุกคน
 สถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนงาน โครงการ ในการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยุบริการ โดยการมี
ส่วน ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการดาเนินตามแผนงาน โครงการ มี
การประเมิน ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยุบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน มีการประเมินความพึง พอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00 และมีการนาผลประเมินไปปรับปรุง การ
บริหารจัดการ
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนา และดูแลบารุงรักษาสภาพแวดล้อม และ
1 ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
3 และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดย ครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

5 สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5 และมีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงบริหารการจัดการ
 แต่งตั้งหัวหน้างานพัสดุ เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
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 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา และครูในสาขาวิชาเป็นผู้ควบคุม ดูแล ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 มีการจัดทาแผนปฏิบัติประจาปี
ความพยายาม
สถานศึกษาจัดทาแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยเฉลี่ย 3.51–5.00 และมีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
 มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
 มีโครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาปีการศึกษา
 มีการกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
 มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ
 มีการจัดทาโครงการเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทดแทนล่วงหน้าทุกปีการศึกษา
 ทาบันทึกเสนอขอซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันกับกาหนดการสอน
 สถานศึกษาจัดทาแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ คอมพิวเตอร์ มี
การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยเฉลี่ย 3.51– 5.00
และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

2 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ


4

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51-5.00(4.47)

5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ



3

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ



5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ทั้งนี้ คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบูรณ์ และมี
ความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมสุขภาวะ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม
และ สุขภาวะทางจิตและวิญญาณ
 มีการกากับติดตามให้ครูปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า อย่างต่อเนื่อง
 ส่งครูผู้สอนฝึกอบรมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางวิชาชีพ
ฯลฯ
ความพยายาม
 เข้าร่วมโครงการช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล
 เข้าร่วมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ
 อบรมสัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย
 พัฒนาทักษะการเชื่อมอุตสาหกรรม
 อบรมสัมมนาเรื่องการใช้หลักสูตรปวช.2556
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนอาชีวศึกษา
 ศึกษาดูงานที่บริษัท โตโยต้า อีซูชุ และคูโบต้า ในจังหวัดนครพนม
 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
 อบรมสัมมนาครู เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทา SAR
 โครงการอบรมสัมมนาครูที่ส่วนกลาง
 อบรมหลักสูตรพิเศษตามสาขาวิชาหรือฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน
 โครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 โครงการทัศนะศึกษา ตรวจสุขภาพ งานเลี้ยงครอบครัวATSN
 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ให้ได้รับทุนการศึกษาทุนวิจัย
หรือ งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ให้เข้า
ร่วมโครงการ แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขา วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่
น้อยกว่าร้ อยละ 75 และได้รับ การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิช าชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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ที่

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
1
ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ร้อยละ 100)
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา ได้ รั บ
2 ทุ น การศึ ก ษา ทุ น วิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากหน่ ว ยงานทั้ ง ภายใน และภายนอก
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ร้อยละ 10)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ
3 แลกเปลี่ ย นครู และบุ คลากรทางการศึก ษากับสถานศึก ษาอื่น หรื อหน่ ว ยงานองค์ก ร
ภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ร้อยละ 10)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
4
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ( ร้อยละ 100)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการประกาศ
5 เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน หรือ
องค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ร้อยละ 5.88)
จากตารางพบว่า สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ






ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษาในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มีการวางแผนงบประมาณแต่ละปี นาเสนอให้พิจารณาอนุมัติกับต้นสังกัด มีการจัดแยกการใช้งบประมาณ
แยกเป็นฝ่ายๆ อย่างชัดเจน
ความพยายาม
จั ด การระดมบุ ค ลากรผู้ เ กี่ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายในการร่ ว มกั น วางแผนงบประมาณประจ าปี มี ก ารจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพร้อมล่ว งหน้าทุกปีการศึกษา มีการตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างสม่าเสมอตลอดปีงบประมาณ สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และการสื่อสาหรับการ
จัดการเรียนการสอน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ มีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้

75
วัสดุฝึกในการจัดการ เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
สาหรับการบริการ วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูและ ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ และมีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้าน การ
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
1

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายได้ หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัด
2

การเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
3

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู และผู้เรียนจัดทา และดาเนินการ
4 จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึก
5

และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
จากตารางพบว่า สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ในประเทศ และหรือต่างประเทศ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง

76
 แต่งตั้งหั ว หน้ างาน และเจ้าหน้าที่ประจาเป็นผู้ ควบคุม ดูแล การระดมทรัพยากร ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และความเหมาะสม
 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ความพยายาม

งบประมาณ 85 เปอร์เ ซ็น ต์ ได้รั บมาจากมูล นิ ธิค ณะเซนต์ค าเบรี ยลแห่ ง ประเทศไทย ที่
รวบรวมมาจากโรงเรียนในเครือฯ 16 สถาบัน

มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรทุกประเภท จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและโรงเรียนในเครือ
ฯ

มีการอุดหนุน บริจาค วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนจากภาครัฐ เอกชนและโรงเรียนในเครือฯ

มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร โครงการ แผนงาน งานเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มล่ ว งหน้ า ทุ ก ปี
การศึกษา

มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรทุกประเภทสม่าเสมอตลอดปีงบประมาณ

สถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ
เครื อ ข่ า ยทั้ ง ในประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศ มี ส าขางานที่ มี ก ารจั ด หาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนสาขางานที่เปิดสอน มี จานวนสถานประกอบการทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อย กว่า 20 แห่ง มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อย
กว่า 5 รายการ และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรั พ ยากรในการจั ดการอาชี ว ศึ กษากับ เครื อข่ ายในประเทศและหรื อต่ างประเทศ เพื่อ การ
ปรับปรุง
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 63 คุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายในประเทศ และหรื อ
ต่างประเทศ
ที่
1
2
3
4
5

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

ในประเทศ และหรือต่างประเทศ (มีจานวน 5 แผนงาน โครงการ)
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเทศ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน

(สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาฯร่วมพัฒนาผู้เรียนจานวน 4 สาขา คิดเป็นร้อยละ 100)
สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการในประเทศ และหรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วม ในการ

จัดการศึกษากับสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง (สถานประกอบการมีส่วนร่วม แห่ง)
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ การอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
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จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1
ระดับคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
3.2
ระดับคุณภาพ
ในการจัดทา
แผนการบริหารจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติ
ได้ระดับดีมาก
ตามประเด็น
เกณฑ์การประเมิน คุณภาพ 5 ข้อ

ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ปฏิบัติตามประเด็น ดีมาก
5 ข้อ
ผ่านเป้าหมาย
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติ
ได้ระดับดีมาก
ตามประเด็น
เกณฑ์การประเมิน คุณภาพ 5 ข้อ
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ

ปฏิบัติตามประเด็น ดีมาก
(1) (2) (3) (4) และ ผ่านเป้าหมาย
(5)
เป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน

3.3
ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนา
สถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์

เป้าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ
(5)

สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามประเด็น
คุณภาพ4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก

ผ่านเป้าหมาย

3.4
ระดับคุณภาพ
ในการบริหารงาน
และภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามประเด็น
คุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก


ข้อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
เอกสารใบแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
วาระการประชุม
แบบประเมินคณะกรรมการ
แบบประเมินร่วมกับ ร.ร.
แบบประเมินคุณภาพ
เอกสาร
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติประจาปี
สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี
แบบรายงานติดตาม
ตรวจสอบ
เอกสารคณะกรรมการ
เห็นชอบแผนงานรองรับอัต
ลักษณ์
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามอัตลักษณ์
แบบประเมินผลการ
ดาเนินงาน
หลักฐานนาแบบประเมินไป
ปรับปรุง
เอกสาร
รายงานการประชุมครู/
นักการ
รายงานการประชุม
ผู้ปกครอง
หลักฐานแบบประเมินและ
ข้อคิดเห็นมาพัฒนา ร.ร
แบบประเมินผอ.โดย
คณะกรรมการ ร.ร.
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ตัวบ่งชี้ที่
3.5
ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติ
ได้ระดับดี
ตามประเด็น
เกณฑ์การประเมิน คุณภาพ 5 ข้อ
ระดับดี
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ปฏิบัติตามประเด็น ดีมาก

4 ข้อ
ผ่านเป้าหมาย
เป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน

3.6
ระดับคุณภาพใน
การบริหารความ
เสี่ยง

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) (3) (4)
และ (5)

สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามประเด็น
คุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก

ผ่านเป้าหมาย

3.7
ระ ดั บ คุ ณ ภ า พใ น
การจั ด ระบบดู แ ล
นักเรียน

เป้าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
4 ข้อ

สถานศึกษาปฏิบัติ
ต า ม ป ร ะ เ ด็ น
คุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ า นเกณฑ์ ร ะดั บ

ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดีมาก
ในการพัฒนา และ
เกณฑ์การประเมิน
ดูแลสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ระดับดีมาก
และ
ปฏิบัติตามประเด็น
การใช้อาคารสถานที่
5 ข้อ
ห้องเรียน

สถานศึกษาปฏิบัติ
ต า ม ป ร ะ เ ด็ น
คุณภาพ 5 ข้อ
ผ่ า นเกณฑ์ ร ะดั บ

ดีมาก

3.8

ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ

ข้อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
-ระบบฐานข้อมูล/การเก็บ
ข้อมูล
-หลักฐานการพัฒนา
ฐานข้อมูล
-หลักฐานบุคลากรใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล
-แบบประเมิน
-แบบประเมินเฉี่ยล3.515.00
เอกสาร
หลักฐานการวิเคราะห์
แผนงาน
-หลักฐานการดาเนินงาน
-หลักฐานการประเมินผล
-หลักฐานประเมินไป
ปรับปรุง
-หลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยง
เอกสาร
-หลักฐานการปฐมนิเทศ
-ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ครู ที่ ป รึ ก ษา
หลักฐานการพบครู
-ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง
-ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
-หลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
กลุ่มเสี่ยง/ปัญญาเลิศ
เอกสาร
-ห ลั ก ฐ า น แ ผ น ง า น
โครงการและการใช้อาคาร
ต่างๆและห้องปฏิบัติการ
-รายงานผลการดาเนินงาน
-หลักฐานการประเมิน
-ห ลั ก ฐ า น ก า ร น า ผ ล
ประเมินไปพัฒนา
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3.9
ระดับคุณภาพ ใน
การบริหารจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ดาเนินงาน
สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามประเด็น
คุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ

ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

3.10
ระดับคุณภาพใน
การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

เป้าหมาย
ได้ระดับดีมาก
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามประเด็น
คุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย


3.11
ระดับคุณภาพใน
การบริหารการเงิน
และงบประมาณ

เป้าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามประเด็น
คุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน



ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน
เอกสาร
-แผนงานซื้อพัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
-รายงานผลการดาเนินงาน
-หลักฐานการประเมินความ
พึงพอใจ
-หลักฐานการนาผลประเมิน
ไปพัฒนา
เอกสาร
-แบบรายงานการฝึกอบรมครู
-แบบรายงานครูได้รับ
ทุนการศึกษา
แบบรายงานโครงการ
แลกเปลี่ยนครูหน่วยงาน
ภายนอก
-แบบรายงานสวัสดิการครู
-แบบรายงานเกียรติคุณยก
ย่องด้านวิชาการวิชาชีพจาก
ภายนอก
เอกสาร
-หลักฐานงบดาเนินการ
-หลักฐานการจ่ายค่าวัสดุฝึก
-หลักฐานรายรับจากผลผลิต
-หลักฐานค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์
สื่อการออกหน่วย
-หลักฐานรายจ่ายการ
ส่งเสริมครูนักเรียนประกวด
โครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
-หลักฐานรายจ่ายตาม
โครงการกิตกรรมปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองโลก
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ตัวบ่งชี้ที่
3.12
ระดับคุณภาพ
ในการระดม
ทรัพยากร
ในการจัดการ
อาชีวศึกษา
กับเครือข่ายใน
ประเทศ และหรือ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ได้ระดับดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมิน
ของการ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ดาเนินงาน
สถานศึกษาปฏิบัติ
ตามประเด็น
คุณภาพ 4 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก

ผ่านเป้าหมาย

ข้อมูลหลักฐานสนับสนุน
เอกสาร
-แผนงบประมาณ
- ข้อมูลสาขาที่เปิดสอน
-หลักฐานจัดหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละ
สาขาวิชา
-รายการอื่นๆที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภายนอก

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 12 ตัวบ่งชี้ (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.10, 3.11, 3.12,)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ และวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการ
พิจารณา
 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึก
ทักษะวิชาชีพ
ความพยายาม
งานหลักสูตรจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า2 โครงการ กิจกรรมต่อปี ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
ชื่อโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ
1/58

บริการวิชาการและวิชาชีพ
2/58

บริการวิชาการและวิชาชีพ
3/58

บริการวิชาการและวิชาชีพ
4/58

รวม

สาขาวิชา
เครื่องกล
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
การก่อสร้าง
สามัญสัมพันธ์
เครื่องกล
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
การก่อสร้าง
สามัญสัมพันธ์
เครื่องกล
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
การก่อสร้าง
สามัญสัมพันธ์
เครื่องกล
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
การก่อสร้าง
สามัญสัมพันธ์

ระยะเวลา
ว/ด/ป

สถานที่

26-27 มิ . ย. ณ วัดนักบุญเปาโล
58
บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง
อ.เมือง
11 ก.ย.58

25 พ.ย.58

19 ม.ค.59

จานวนผู้เข้าร่วม
ครู
นร.

2
30
3
25
2
28
2
20
2
103
ณ โรงเรียนบ้านโพนก่อ
2
30
ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
3
25
3
28
1
20
3
103
ณ วั ด โพธิ์ ชั ย บ้ า นแพง
2
30
สะพัง
3
25
ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
2
28
2
20
4
103
ณ วั ด โพธิ์ ชั ย บ้ า นแพง
3
30
สะพัง
3
25
ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
3
28
2
20
5
103
94.11% 71.03%
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ที่ ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการ และวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วม
1
ของครูบุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน
สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
2
(สาขางาน มีการจัดทาโครงการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
4
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย
5
3.51-5.00
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่
เกณฑ์การประเมิน
4.1
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดี
ในการบริ ห ารจั ด การ เกณฑ์การประเมิน
การบริ ก ารวิ ช าการ ระดับดีมาก
และวิชาชีพ
ปฏิบัติตามประเด็น
5 ข้อ

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ






ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมิน ข้อมูลหลักฐาน
ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน
ผ่าน ไม่ผ่าน สนับสนุน
สถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต าม
เอกสาร
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
งานบริการฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
แต่ละสาขาวิชา /

ผ่านเป้าหมาย
งานหลักสูตรฯ

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (4.1)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
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จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มีพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติงานต่าง ๆทั้งตามวิชาชีพที่เรียนมาและโดยพื้นฐานทาง
ครอบครัว อีกทั้งยังเป็นนักเรียนทุนที่ได้รับการสงเคราะห์และถูกปลูกฝังให้เป็นผู้อุทิศตนเพื่อบุคคลอื่นตามจิตตา
รมย์ของนักบุญหลุยส์ การออกไปทางานเพื่อให้บริการชุมชน สังคมภายนอกเป็นการตอบแทนสิ่งที่ตนได้รับและทา
ตามความเชื่อที่ได้รับการอบรมปลูกฝังจากโรงเรียน อีกทั้งการที่ทุ กคนเป็นนักเรียนประจาที่ไม่จาเป็นต้องเดินทาง
ไปกลั บบ้ านทาให้การออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ให้บริการวิชาชีพลดอุปสรรคลงและการปฏิบัติงานสามารถทา
ประโยชน์และได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการได้ดี
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
การกาหนดปฏิทินดาเนินงานการออกไปให้บริการควรมีการวางแผนล่วงหน้าให้ชัดเจนเพื่อจัดสรรเวลาใน
การทากิจกรรมอื่น ๆได้อย่างเหมาะสมและให้การออกไปให้บริการมีจานวนครั้งที่มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่าทั้งนี้ต้อง
พิจารณาเกณฑ์ของ สมศ.ที่ระบุถึงผู้รับการบริการว่าต้องมีทั้งชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรและสถานศึกษาอีกด้วย
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงแข่งขัน และได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
 สถานศึกษามีการสนับสนุนผู้เรียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชาสาขางาน ให้มีการสร้าง และพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน หรือ การประกอบอาชีพ และหรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศซึ่งนาไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
ความพยายาม
ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตาม
เกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 3 คน : 1ชิ้น จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา นาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
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สาขาวิชา

จานวนผู้เรียน

จานวนผลงาน นาไปใช้ใน
สถานศึกษา
> 50%

เผยแพร่ต่อ
สาณชน

นาไปใช้
ประโยชน์
หรือรางวัล

> 25%

ค่าคะแนน
ที่ได้

เกณฑ์ตัดสิน

4
4
4
4
4

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

> 5%

เครื่องกล
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
การก่อสร้าง
รวม

11
8
10
6

35

4
3
3
2
12

ชิ้นงาน

ร้อยละ ชิ้นงาน

ร้อยละ ชิ้นงาน

ร้อยละ

4
3
3
2
12

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

-

4
3
3
2
12

4
3
3
2
12

สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทา และดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
1

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมดตามเกณฑ์เฉลี่ย
2

ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 3 คน : 1ชิ้น
(สาขางาน มีการจัดทาโครงการ/ชิ้นงานผ่านเกณฑ์ รวมจานวน 4 สาขางาน)
สถานศึกษาได้จัดประกวด และได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
3
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา

สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
4
ร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สถานศึกษาได้ดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
5 ร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน และได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด
ภาค และชาติ
 สถานศึกษามีการสนับสนุนครูทุกสาขาวิชาสาขางาน ให้มีการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจาวัน หรือ การประกอบอาชีพ และหรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนาไปสู่การ
แข่งขันระดับชาติ
ความพยายาม
ครูทุกคนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
ผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ
สาขาวิชา

จานวนครู

จานวนผลงาน

นาไปใช้/รางวัล(%)

สถานศึกษา เผยแพร่

เครื่องกล
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
การก่อสร้าง
สามัญสัมพันธ์
รวม

3
3
3
2
6
17

3
3
3
2
6
17

3
3
3
2
6
17

3
3
3
2
6
17

รางวัล

คิดเป็น
ร้อยละ

ค่าคะแนนที่
ได้

เกณฑ์
การตัดสิน

-

80
80
80
80
80
80

4
4
4
4
4
4

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ครูทุกคนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน 78 ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 80
ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ร้อยละ 80 ของจานวน
ผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินการ ดังนั้นจึงมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 4 คะแนน
ตารางที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทา และร่วมดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
1

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2
หรืองานวิจัย

87
สถานศึกษาได้ร่วมประกวด และได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา

สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
4 ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(สาขาวิชานานวัตกรรมฯ ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ร้อยละ 100)
สถานศึกษาได้ดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
5 กว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 4 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
3

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5
ผลการประเมิน
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้ที่
เกณฑ์การประเมิน ของการดาเนินงาน
ผ่าน ไม่ผ่าน
5.1
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดี
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ในการบริหารจัดการ เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี

โครงการ สิ่งประดิษฐ์ ระดับดีมาก
ผ่านเป้าหมาย
งานสร้างสรรค์ หรือ ปฏิบัติตามประเด็น
งานวิจัยของผู้เรียน
5 ข้อ
5.2
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดี
ประเด็นคุณภาพ 4 ข้อ
ในการบริหารจัดการ เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี
โครงการนวัตกรรม
ระดับดีมาก
ผ่านเป้าหมาย

สิ่งประดิษฐ์
ปฏิบัติตามประเด็น
งานสร้างสรรค์
5 ข้อ
หรืองานวิจัยของครู
สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้ (5.1, 5.2)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี
มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ (5.1, 5.2)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้



ข้อมูลหลักฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
งานวิจัย

เอกสาร
งานวิจัย

88
จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
สถานศึกษาและผู้บริหารมีเป้าหมายและนโยบายชัดเจนในการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยโดยส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั้งจากผลงานของครูและผู้เรียน
จุดควรพัฒนา (ปัจจัยที่ทาให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพต่ากว่าดี)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ความตระหนัก
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการดาเนินตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุง การบริหารจัดการและการมีประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5
 สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เ ทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างต่อเนื่อง
 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งที่จัดภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้กับผู้เรียน
ความพยายาม
งานกิจกรรม จัดทาโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน
 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา
 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน และคณะครู
 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขนหินวัดป่าบ้านม่วง
 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจาปีการศึกษา
 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
 เข้าศึกษาเตรียมตัวการหางานทา ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
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นิทรรศการ
























บริจาคโลหิต
จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน ตาบลเวินพระบาท
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกร่วมกับชุมชน ตาบลเวินพระบาท
จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ปรองดอง ตามนโยบาย คสช. ร่วมกับชุมชน ตาบลเวินพระบาท
จัดกิจกรรมฉลองอัครสาวกนักบุญเปโต และนักบุญเปาโล มีพิธีมิสซา
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณท่านนักบุญหลุยส์ มีการจัดกิจกรรมวาดภาพ ประกวดคาขวัญ และจัดบอร์ด
จัดกิจกรรมวันแม่ วันเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินีนาถ และวันแม่พระอัสสัมชัญ
กลุ่มบาบัดผู้ติดยาเสพติดเข้ามาศึกษาเกียวกับงานช่างในโรงเรียนฯ
แข่งขันกรีฑาเครืออัสสัมชัญ
เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับชุมชน ตาบลเวินพระบาท
จัดพิธีอาเศียรวาทราชดุดีมหาราชา
ช่วยงานศพญาติพนักงานในโรงเรียน
จิตอาสา ขนดินปลูกต้นไม้ ย้ายตู้เอกสาร รร.ประถมบ้านปากทวย
จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียน รร.ประถมบ้านปากทวย
ทัศนศึกษาผาแต้ม
ศึกษาดูงานอูเ่ ทคนิคยนต์
ทัศนศึกษา วัดภูทอก
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
เข้าร่วมกิจกรรม ฟังธรรมะ ณ วัดคลองยางสามัคคีธรรม
บริษัทศรีไทย แนะแนวอาชีพ
สมาคมผู้ปกครอง แนะแนวอาชีพ
บริษัท ทีจีไอ แนะแนวอาชีพ
จัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียลประจาปี
ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น
มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมชมรมฯ
การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 6.1 ระดั บ คุณ ภาพในการปลูกฝั งจิตส านึก ด้า นการรั ก ชาติ เทิด ทูน พระมหากษัต ริ ย์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
1

ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูในสาขาวิชาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
3

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครู

และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนในสาขาวิชา เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
5 พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย
3.51-5.00
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการดาเนินตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุง การบริหารจัดการและการมีประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 สถานศึกษาจัด และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
ความพยายาม
งานกิจกรรม จัดทาโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ กิจกรรม ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นก ารอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00
 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
 กิจกรรมวันเสาร์ นักเรียนทุกคนช่วยกันถางพัฒนาโรงเรียน ทั้งพื้นที่
 การรณรงค์ปั่นจักรยานภายในโรงเรียน
 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์
 โครงการรถยนต์ จักรยานยนต์ พลังงานไฟฟ้า
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
2 การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3
4

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ



สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อ 
นาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผล
5

ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องเท่ากับ 4.65 เฉลี่ย ร้อยละ
93.05)
จากตารางพบว่า สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
มาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
5
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
4
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
3
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ
ความตระหนัก
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดาเนินตามโครงการ กิจกรรม โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง การบริหารจัดการและการมี
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1-5ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้ง ขึ้นไปให้นับเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
 สถานศึกษาจัดตั้งชมรม และแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรมเพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน หรือ
สมาชิกของชมรม มีระเบียบวินัย เข้าใจกฎ กติกา มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสามารถทางด้าน
กีฬา และนันทนาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เช่น มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
ความขยัน อดทน การหลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติด การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เป็นสุภาพชน
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ
ความพยายาม
งานกิจกรรม จัดทาโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม ผู้เรียน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านการกีฬาและนันทนาการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3.51-5.00
 ส่งเสริมจัดตั้งชมรมกีฬา และนันทนาการประเภทต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายได้อย่าง
มีคุณภาพ
 แข่งขันกีฬาอาเภอท่าอุเทนคัพ ประจาปี 2558
 แข่งขันกีฑาเครือโรงเรียนมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 แข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเทิดไท้องราชัน มหาวิทยาลัยนครพนมคัพ ประจาปี 2558
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 แข่งขันกีฬาสี “ริมโขงเกมส์ 13”
 แข่งขันกีฬาเทศบาลตาบลเวินพระบาทคัพ ประจาปี 2558
 การดาเนินงานกิจกรรม โครงการ ได้ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ
ที่ ระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ
1
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม (มีจานวน 5 โครงการ กิจกรรม)
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และ
2
นันทนาการ (ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมฯ รวมจานวน 620คน)
สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน
3 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา และนันทนาการ
(ครูเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมฯ รวมจานวน 100 คน)
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา
4 และนั นทนาการโดยครู และบุ คลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผู้ เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ
5
และมีผลประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 (ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง เฉลี่ย
ร้อยละ 86.66 )
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
สถานศึกษามีการให้ความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน มีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ และมีการประเมินผลการดาเนิน โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนให้มีความสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง และค่านิยมที่ดีงาม เช่น มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความขยัน
อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความพยายาม
อบรมให้ความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน จัดทาแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนมีการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุ
คลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
ตารางที่ 73 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1

ให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลั กปรัชญาของ
2 เศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และ 
ผู้เรียน
สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
3

พอเพียง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญา
4 ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
5 ที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลประเมิน

โดยเฉลี่ย 3.51-5.00
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
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เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่
6.1
ระดับคุณภาพ
ในการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2
ระดับคุณภาพในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน
ไม่
ผ่าน
ผ่าน

เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติ
ได้ระดับดีมาก
ตามประเด็นคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
5 ข้อ
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี
ปฏิบัติตามประเด็น
มาก
5 ข้อ
ผ่านเป้าหมาย

เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติ
ได้ระดับดีมาก
ตามประเด็นคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
5 ข้อ
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี
ปฏิบัติตามประเด็น
มาก
5 ข้อ
ผ่านเป้าหมาย
6.3
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติ
ระดับคุณภาพในการ ได้ระดับดีมาก
ตามประเด็นคุณภาพ
ส่งเสริมด้านการกีฬา เกณฑ์การประเมิน
5 ข้อ
และนันทนาการ
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี
ปฏิบัติตามประเด็น
มาก
5 ข้อ
ผ่านเป้าหมาย
6.4
เป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติ
ระดับคุณภาพใน
ได้ระดับดีมาก
ตามประเด็นคุณภาพ
การปลูกฝังจิตสานึก เกณฑ์การประเมิน
5 ข้อ
ด้านปรัชญาของ
ระดับดีมาก
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประเด็น
มาก
5 ข้อ
ผ่านเป้าหมาย

ข้อมูล
หลักฐาน
สนับสนุน
เอกสาร
งานกิจกรรม



เอกสาร
งานกิจกรรม


เอกสาร
งานกิจกรรม


เอกสาร
งานกิจกรรม
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สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จานวน 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ (6.1-6.4)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
จุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดาเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป)
นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยระบบพัฒนา
คุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ การจัดการประกันคุณภาพ โดยได้กาหนดระเบียบ วิธีการ
ขั้นตอน บุ คลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ และการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียน และผู้จบการศึกษามีคุณภาพ
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง สาธารณชน มีการ
นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษา
อื่น
ความพยายาม
มีการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี คือ ปีการศึกษา 2555 – 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รั บ ผิ ดชอบการทางานประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา มีคู่มือมาตรฐานและเกณฑ์การประกัน คุณภาพ มี
แผนงานและปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 และได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จาก
สมศ. เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2557 มีรายงานการดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและนาผลไปสู่การแก้ไข/พัฒนาใน
แต่ละปีการศึกษา
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ ตามการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภาครัฐและ
เอกชน ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทารายงานประจาปีที่รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลประเมินคุณภาพภายใน
และผลคุณภาพภายนอก
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ตารางที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสาขาวิชาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
1

ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
2 สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษาได้จั ดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้ มีการ
3

ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4 สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
5

ประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินการตามระดับคุณภาพ จานวน 5 ข้อ
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) (3) และ(4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) และ (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) และ (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ไม่ปฏิบัติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ความตระหนัก
สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยระบบพัฒนา
คุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ การจัดการประกันคุณภาพ โดยได้กาหนดระเบียบ วิธีการ
ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เช่น นโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการทางานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ และการนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียน และผู้จบการศึกษามีคุณภาพ โดยดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555
สถานศึกษามีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน มีการ
นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้มาตรฐาน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีการปฏิบัติที่ดี หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษา
อื่น
ความพยายาม
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนงาน จัดการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชสถานศึกษาและจัด
ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ ตามการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภาครัฐและ
เอกชน ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทารายงานประจาปีที่รายงานประเมิน
คุณภาพภายในและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลประเมินคุณภาพภายในและผล
คุณภาพภายนอก
สัมฤทธิผล (ผลการประเมิน)
การดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7
มาตรฐาน 35 ตังบ่งชี้ มีคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก จานวน 30 ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพในการดาเนินการ อยู่ในระดับดี ได้คะแนนระดับ
ดี
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ตารางที่ 7.2 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ 34 ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ / ค่าคะแนน / เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) ปรับปรุง
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 70- ร้อยละ 60(2
ขึ้นไป
79.99
69.99
คะแนน)
ร้อยละ 5059.99

1.1

1.2

1.3

1.4
ม. 1 การจัดการ
1.5
อาชีวศึกษา
1.6
ไม่มีการประเมิน

1.7

1.8

1.9

2.1

ม. 2 ด้านหลักสูตรและ 2.2

การจัดการเรียนการ
2.3
สอนอาชีวศึกษา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
ม. 3 ด้านการบริหาร

อาชีวศึกษา
3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
ม. 4 ด้านการบริการ
4.1

วิชาการและวิชาชีพ

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
(1 คะแนน)
ต่ากว่าร้อย
ละ 50



101

มาตรฐาน

ม. 5 ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือวาน
วิจัย
ม. 6 ด้านการปลูกฝัง
สานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองและ
พลโลก
ม. 7 ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
รวม

ระดับคุณภาพ / ค่าคะแนน / เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้อง
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) ปรับปรุง
ตัวบ่งชี้
ร้อยละ 80 ร้อยละ 70- ร้อยละ 60- (2 คะแนน)
ขึ้นไป
79.99
69.99
ร้อยละ 5059.99
5.1

5.2

ปรับปรุง
เร่งด่วน
(1 คะแนน)
ต่ากว่าร้อย
ละ 50



6.1
6.2
6.3
6.4






7.1


30

2

-

-

1

จากตารางพบว่า
สถานศึกษาดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระดับคุณภาพดีมาก จานวน 30 ตัวบ่ งชี้ ระดับดี
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ (ไม่รวม 7.2) ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนจานวน 1 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
เกณฑ์การตัดสินของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
ดีมาก
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดี
24-33 ตัวบ่งชี้*
พอใช้
18-23 ตัวบ่งชี้
ต้องปรับปรุง
12-17 ตัวบ่งชี้
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

*เกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา เรื่องการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่
เกณฑ์การประเมิน
7.1
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดี
ในระบบการประกั น เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น
(1) (2) (3) (4) และ (5)
7.2
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ได้ระดับดีมาก
ในการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐาน
ระดับดีมาก
การอาชีวศึกษา
ผลการประเมินตัวบ่งชี้
พ.ศ. 2555
ได้ระดับคุณภาพดีมาก
จานวนระหว่าง 30-34

ผลการประเมิน ข้อมูลหลักฐาน
ผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงาน
ผ่าน ไม่ผ่าน สนับสนุน
สถานศึกษาปฏิบัติตาม
เอกสาร
ประเด็นคุณภาพ 5 ข้อ
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก
(งานประกัน)

ผ่านเป้าหมาย
สถานศึกษาปฏิบัติงาน
ตามตัวบ่งชี้ในคุณภาพ
ระดับดีมากจานวน
30 ตัวบ่งชี้
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี

เอกสาร
(งานประกัน)


เนื่องจากมีตัวบ่งชี่ที่ 1.5
ได้ระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

สรุปผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีมาก
มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (7.1)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี
มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ (7.2)
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีจานวน 0 ตัวบ่งชี้

