วันที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
ดานการอาชีวศึกษา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดานการอาชีวศึกษา
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก เพื่อใหความมั่นใจวาผูเรียน
จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูทองถิ่นใดก็ตาม โดยระบบการประกันคุณภาพ
เปนเครื่องมือในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ทั้งนี้ไดกําหนดแนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษาไว ๖ ประเด็น
คือ
๑. ประเมินอิงเกณฑตามจุดเนนของสถานศึกษา
๒. ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาเปนหลัก ตามมาตรา ๕๑ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใหน้ําหนักรอยละ ๗๕ และใชขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง ๓ ป
๓. ประเมินโดยวิธีการและขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ(peer
review)
๔. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกตองเชื่อถือได เพื่อกระตุนใหการ
ประกันคุณภาพภายในมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
๕. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยใหน้ําหนักรอยละ ๒๕ และใหความสําคัญกับกรรมการ
สถานศึกษา ผูบริหาร คุณภาพครูและคณาจารย เครื่องมืออุปกรณ คุณภาพและความพรอมของ
ผูเรียนการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการแบบฐานโรงเรียน และการประกัน
คุณภาพภายใน
๖. ลดจํานวนตัวบงชี้และจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถายโอน
ตัวบงชี้และมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและกระบวนการใหอยูในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๓๘ กําหนดใหสํานักงานฯ ทําการประเมินคุณภาพภายนอกใหครอบคลุมหลักเกณฑในเรือ่ ง
ตอไปนี้ ๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา ๒)มาตรฐาน
ที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา ๓)มาตรฐานที่วา ดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และ๔)มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการประเมินรอบสามไดมีการพัฒนาตัว
บงชี้ที่ ๓ กลุมคือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมซึ่ง
สอดคลองกับกฎกระทรวงดังกลาวขางตน
๑. การแบงกลุมตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษารอบสาม แบงเปน ๓ กลุม คือกลุม
ตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ดังนี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดย
กําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่ง
สามารถชี้ผลลัพธและผลกระทบได และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนการ
พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ตัวบงชี้พื้นฐานประกอบดวย ตัวบงชี้ที่ ๑-๑๓
๒

ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเดน จุดเนน ที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและตนสังกัด
คือ ตัวบงชี้ที่ ๑๔
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือของประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่
เปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถานศึกษาในการ
พัฒนาผูเรียนดานความเปนประชาธิปไตย ความมีวินัย ความรักชาติ การบํารุงศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย คานิยมความเปนไทย การอนุรักษและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม สุขภาพรางกาย
และจิตใจ ความคิดสรางสรรค และความพรอมในการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหแกประชาชนทุกเพศทุกวัน ผูพิการ และผูดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาอยางเทา
เทียม ฯลฯ ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ประกอบดวย ตัวบงชีท้ ี่ ๑๕-๑๘
๒. การกําหนดคาน้ําหนัก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม กําหนดใหตัวบงชี้พื้นฐาน มีคาน้ําหนักรอยละ ตัว
บงชี้อัตลักษณ มีคาน้ําหนักรอยละ ๑๐ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีคาน้ําหนักรอยละ ๒๐
๓. ผลการดําเนินงานที่ใชประกอบการพิจารณา
๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ใชขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๓ ปการศึกษา
สุดทายกอนการประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปดใหมที่มีการดําเนินงานไมครบ ๓ ปการศึกษา ใหใช
ขอมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๒ ปการศึกษาลาสุด หรือหากมีการดําเนินงานไมครบ ๒ ปการศึกษา
ใหใชขอมูลผลการดําเนินงาน ๑ ปการศึกษาลาสุดกอนการประเมิน)
๒. การประเมินตัวบงชี้ที่ ๑-๗ ใชวิธีการคํานวณผลการดําเนินงานเปนรอยละ (ตามเกณฑการ
ใหคะแนนที่กําหนด) แลวเทียบเปนคะแนนตัวบงชี้เต็ม ๕ คะแนน โดยใช ๒๐ หาร
๓. การประเมินตัวบงชี้ที่ ๘-๑๘ ใชวิธีประเมินผลการดําเนินงานทั้งในดานการปฏิบัติและผล
การดําเนินงานที่มีคุณภาพ (ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด) ทั้งนี้ประเด็นที่ใชในการพิจารณาผล
การดําเนินงานที่คุณภาพ คือขอความที่ขีดเสนใตไวในแตละประเด็นการพิจารณา โดยในแตละตัวบงชี้
มีคะแนนเต็ม ๑๐ (คะแนนการปฏิบัติ ๕ คะแนน คะแนนผลการดําเนินงานมีคุณภาพ ๕ คะแนน)
แลวเทียบเปนคะแนนตัวบงชี้เต็ม ๕ คะแนน โดยใช ๒ หาร
๔. การพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ใหนําผลรวมของคะแนนตัวบงชี้
๑-๑๘ มาพิจารณาตามเกณฑการรับรองมาตรฐานที่กําหนด ดังรายละเอียดในบทที่ ๓
๔. ตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดานการอาชีวศึกษา
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดใหการประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน คือ ๑)ผลการจัดการศึกษา
๒)การบริหารจัดการศึกษา ๓)การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ๔)การประกัน

๓

คุณภาพภายใน ประกอบดวยกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริม จํานวน ๑๘ ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้
พื้นฐาน

มาตรฐานตามกฎกระทรวง

๑. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของ
ผลการจัดการศึกษา
ภายใน ๑ ป
๒. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
๓. ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากองคกรที่เปนที่ยอมรับ
๔. ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใช
ประโยชน
๕. ผลงานที่เปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่ไดรําไป
ใชประโยชน
๖. ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน
๗. ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง

การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การบริหารจัดการศึกษา

๘. ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา
๘.๑ ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
๘.๒ ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
๙. ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ผลการบิหารความเสี่ยง
๑๒. ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายใน
๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้อัต ๑๔. ผลการพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนนหรือจุดเดนของ ผลการจัดการศึกษา
ลักษณ
สถานศึกษา
๑๔.๑ ผลการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเนนหรือจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้ ๑๕. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ
๑๖. การพัฒนาคุณภาพครู
สงเสริม
๑๗. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
๑๘. การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

๔

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน ๑ ป
คําอธิบาย
พิจารณาจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแตละสาขาวิชาที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ป หลักจาก
สําเร็จการศึกษา โดยใชขอมูล ๓ ปการศึกษายอนหลังปที่ทําการประเมิน เชน หากประเมินในป
การศึกษา ๒๕๕๔ ใหขอมูลของปการศึกษา ๒๕๕๓,๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ทั้งนี้ใหนับผูสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ไมนับกรณีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทียบโอนและผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
นิยาม
ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับอนุมตั ิใหสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยเปนผูที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ทั้งในระดับ ปวช.
และ ปวส.
การไดงานทํา หมายถึง การไดรับการวาจางจากหนวยงานรัฐ เอกชน หรือองคกรอิสระ อื่นใด
ใหทํางานที่สุจริต อันนํามาซึ่งรายไดในการดํารงชีพ โดยใหนับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่ศึกษา
ตอ ระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวของดวย หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของ การศึกษาตอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หมายถึง การที่ผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับ ปวช. ไดศึกษาตอตรงสาขากับสาขาที่สําเร็จการศึกษา โดยใหนับเฉพาะกรรีศึกษาตอใน
ระดับ ปวส.และ/หรือ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวของ
การประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง การประกอบกิจการสวนตัวตาง ๆ ในวิชาชีพที่ศึกษามา
หรือในสาขาที่เกี่ยวของ
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา และ หรือศึกษาตอ และ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวของภายใน ๑ ป ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
- ระดับ ปวส. นับเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวของ หรือผูทศี่ ึกษาตอในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวของ
- ระดับ ปวช. นับเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวของ หรือผูที่ศึกษาตอในระดับ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวของ หรือผูที่ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวของ
- กรณีมีผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว ใหหักจํานวนผูที่มีงานทําอยูกอนแลวออก
ทั้งเศษและสวน

๕

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา และหรือศึกษาตอและหรือปรกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน ๑ ป
× ๑๐๐
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. รายงานสถิติการสําเร็จศึกษาในแตละระดับและสาขาวิชารายปการศึกษา
๒. รายงานขอมูลภาวการณมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองแจก
แจงขอมูล ดังนี้
๑) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
๒) จํานวนผูไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ
๓) จํานวนผูไดงานทําไมตรงสาขา
๔) จํานวนผูศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของ
๕) จํานวนผูศึกษาตอไมตรงสาขา
๖) จํานวนผูวางงานและไมไดศึกษาตอ
๗) จํานวนผูที่มีงานทําอยูกอนแลว
เครื่องมือมาตรฐาน
๑) ฐานขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (Vocational Co-operation) คฯกรรมการบริหาร
ความรวมมือผลิตและพัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)
๒) ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของศูนยปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(http://stat.vec.go.th/)
๓) ฐานขอมูลรายงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่นาเชื่อถือ

๖

ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
คําอธิบาย
เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่สอบผาน
การทดสอบจากขอมูลกลางของสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ทั้งในเชิงวิชาการ
ดานความรูและทักษะทีจ่ ําเปนในการทํางาน เปรียบเทียบกับผูทสี่ ําเร็จการศึกษาทั้งหมดในป
การศึกษานั้นโดยไมนับรวมกรณีผูเรียนในหลักสูตรเทียบโอนและผูเรียนในหลักสูตรระยะสั้น
นิยาม
ความรูทักษะที่จําเปนในการทํางาน หมายถึง ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูและสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ ได ประกอบดวย ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ผูเรียนชั้นปสุดทาย หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ปวช.
หรือ ปวส. (เปนผูเรียนในชั้นป ๓ ของระดับ ปวช. และผูเรียนชั้นปที่ ๒ ของระดับชั้น ปวส.) ไมนับ
รวมกรณีผูเรียนในหลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรระยะสั้น
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานการทดสอบเชิงวิชาการดานความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการทํางาน (ภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะเชิง
วิทยาศาสตร ฯลฯ) ตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งหมด
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเ รียนชั้นปสุดทายที่สอบผานการทดสอบเชิงวิชาการดานความรูและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
× ๑๐๐
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายโดยจําแนกเปนหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.
๒. จํานวนผูเ รียนชั้นปสุดทายที่สอบผานการทดสอบเชิงวิชาการดานความรูและทักษะที่
จําเปนในการทํางานชั้นปสุดทาย โดยจําแนกเปนหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตรปวส.
๗

เครื่องมือมาตรฐาน
รายงานผลการทดสอบจากสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) โดยจําแนกตาม
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ไดรับการรับรองจาก สมศ.

๘

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองคกรที่เปนยอมรับ
คําอธิบาย
พิจารณาจํานวนผูเรียนที่สอบผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ กับจํานวนผูเรียน
ชั้นปสุดทายทั้งหมด (ที่มีสิทธิสําเร็จการศึกษา) โดยจําแนกตามระดับหลักสูตรที่เปดสอนอยาง
ครบถวนซึ่งการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจะเปนเครื่องมือในการสะทอนคุณภาพของผูเรียนและผู
ที่จะสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications
Framework for Vocational Education) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กําหนดใหคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภท
วิชาและสาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด และตอง
ครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
นิยาม
มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานสมรรถนะของแตละสาขาวิชาชีพ ที่กําหนดขึ้นโดย
สมาคมหรือองคกรวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพ หรืออยางนอยโดยหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต
ละสาขาวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ
วิธีคํานวณ
จํานวนผูเ รียนชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
× ๑๐๐
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายโดยจําแนกเปนระดับ ปวช. และ ปวส.
๒. จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ โดยจําแนกเปนระดับ ปวช.
และปวส.
เครื่องมือมาตรฐาน
รายงานผลการทดสอบจากสมาคม องคกรทางวิชาชีพ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่ไดรับการรับรองจาก สมศ.

๙

ตัวบงชี้ที่ ๔ ผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชน
คําอธิบาย
จํานวนผลงานที่เปนโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่นําไปใชประโยชนในการ
แกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงงาน/โครงการ โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือไดรับรางวัลในการประกวดระดับตาง ๆ นําเสนอในรูปของรอยละ
นิยาม
โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐที่ผูเรียนไดใชองคกรความรูหรือ
ประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาหรือ
ผลงานที่ผูเรียนสรางสรรคขึ้นเอง
การนําไปใชประโยชน หมายถึง การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐที่ผูเรียนพัฒนาขึ้นมีการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยตองเปนการใชประโยชนอยาง
ตอเนื่องไมนอยกวา ๖ เดือน ดวยกลุมคน นับตั้งแตวันที่เริ่มตนใชงาน
การไดรับรางวัล หมายถึง การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐที่ผูเรียนพัฒนาขึ้นไดรับรางวัลจาก
การประกวด แขงขัน หรือไดรับการยกยองเชิดชูความสามารถของผูเรียนโดยหนวยงานหรือองคกร
ภายนอกที่ไดรับการยอมรับ หรือการแขงขันภายในสถานศึกษาที่มีกรรมการที่เชี่ยวชาญในสาขาที่มี
การประกวดไมนอยกวา ๓ คน โดยตองมีการกรรมการจากภายนอกอยางนอย ๑ คนรวมอยูดวย
เงื่อนไข
๑) ผลงานชิ้นใด ๆ ที่ไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ ภายในปเดียวกัน ใหนับรางวัลสูงสุดเพียง
รางวัลเดียว
๒) ถาผลงานชิ้นใด ๆ ที่ไดรับรางวัลในระดับสูงขึ้นอีกในปการศึกษาตอๆ ไป ใหสามารถ
นําไปคํานวณคะแนนในแตละปการศึกษาที่ไดรับรางวัลได
ประเด็นการพิจารณา
รอยละของจํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใช
ประโยชนหรือไดรับรางวัลตอจํานวนผูเรียนทั้งหมด (๓ป) การใชประโยชนใหนับการนําไปใชจริงตั้งแต
ระดับสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น จนถึงระดับชาติและระดับนานาชาติ
คาน้ําหนัก
๐.๕๐
๐.๗๐
๐.๙๐
๑.๐๐

๑๐

ระดับคุณภาพผลงาน
ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด,ชุมชน,ทองถิน่
ระดับภาค
ระดับชาติ

วิธีการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่ไดนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
× ๑๐๐
จํานวนผูเ รียนทั้งหมด

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. จํานวนโครงงาน สิ่งประดิษฐพรอมหลักฐานการนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลใน
ระดับตาง ๆ พรอมแสดงวิธีการคํานวณตามที่ สมศ. กําหนด
๒. จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละป โดยจําแนกเปนหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.
เครื่องมือมาตรฐาน
ฐานขอมูลที่รวบรวมโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่บริหารจัดการโดย
หนวยงานตนสังกัด ซึ่งมีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
(มีการระบุประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ผูเรียนหรือกลุมผูเรียนที่เปนเจาของผลงาน ปการศึกษาหรือชวง
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ระดับคุณภาพผลงานหรือรางวัลที่ไดรับ) หรืออยางนอยเปนฐานขอมูลที่
ดําเนินการโดยสถานศึกษาเอง และไดมีการเผยแพรหรือรายงานใหสาธารณชนทราบแลว เชน การ
เผยแพรบนเว็บไซตของสถานศึกษา หรือในจุลสารประชาสัมพันธ เปนตน

๑๑

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใช
ประโยชน
คําอธิบาย
พิจารณาจํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูผูสอนที่
นําไปใชประโยชนในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอ
จํานวนครูผูสอน
นิยาม
ผลงานที่เปนนวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยทีค่ รูไดใชองคความรู
หรือประสบการณพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนผลงานวิชาการ/ตํารา/หนังสือที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน หรือผลงานที่ครูคิดคนขึ้นเองโดยไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน โดยไมนับ
รวมกรณีผลงานวิทยานิพนธของครูที่ใชเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ครู หมายถึง ผูสอนที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปการศึกษานั้น ตั้งแค ๙ เดือนขึ้นไป ไมนับรวม
ครูที่ลาศึกษาตอ และครูที่ไปชวยราชการในปการศึกษานั้นตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป
การใชประโยชน หมายถึง การที่ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรือ
งานวิจัยนั้นไดมีการนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ อาทิเชน การใหบริการวิชาการ (สอน บรรยาย
ฝกอบรม) การจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชความรูในดานเกษตรกรรม การ
ชางเทคนิค การอุตสาหกรรม การอาชีพ หรือนําไปพัฒนายอดดานการอุตสาหกรรม
การไดรับรางวัล หมายถึง การที่ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรือ
งานวิจัยที่ครูพัฒนาขึ้น ไดรับรางวัลจากการจัดประกวด แขงขัน หรือการไดรับการยกยองเชิดชู
ความสามารถของครูในการผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐดังกลาวจาก
องคกรที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้การไดรับรางวัลใหหมายถึงการไดรับการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรดวย
การไดรับรางวัลหรือการนําไปใชประโยชนใหสามารถนับรวมผลงานที่เปนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาในอดีตแตมีการนําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัล
ในปที่ประเมิน การวัดตัวบงชี้นี้ใชขอมูลเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง โดยจะไมนับซ้ําหากผลงานที่เปน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยไดรับรางวัลแลว/มีการนําไปใชประโยชนแลวในปที่
ผานมา ยกเวนกรณีมีการไดรับรางวัลจากระดับอื่นหรือ มีการใชประโยชนเพิม่ ขึ้นในประเด็นอื่นหรือ
การใชประโยชนในประเด็นเดิม แตขยายวงไปในกลุมเปาหมายอื่น ทั้งนี้การไดรับรางวัลหรือการ
นําไปใชประโยชนหรือในแตละระดับ ใหมีความสําคัญ แตกตางกัน

๑๒

ประเด็นพิจารณา
รอยละของจํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่
นําไปใชประโยชนตอจํานวนครูที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปการศึกษานั้นตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไปเฉลี่ย ๓
ปการศึกษา โดยนับผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ครอบคลุม
กระบวนการตอไปนี้
๑. มีเปาประสงค
๒. มีการระบุปญหา
๓. มีวิธีการดําเนินการ
๔. มีการเก็บและบันทึกขอมูล
๕. มีการวิเคราะหและสรุปผลความรูที่ไดจากการดําเนินการ
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพผลงาน
๐.๕๐
๐.๗๐
๐.๙๐
๑.๐๐

- ระดับภายในสถานศึกษา
- ระดับจังหวัด,ชุมชน,ทองถิ่น
- ระดับภาค
- ระดับชาติขึ้นไป

หมายเหตุ ไมนับรวมวิทยานิพนธหรือผลงานที่เปนสวนของการศึกษา
วิธีการคํานวณ
จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรคหรืองานวิจัยของครูที่นําไปใชประโยชน
× ๑๐๐
จํานวนครูประจําทั้งหมด

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. จํานวนผลงานทีเ่ ปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยพรอมหลักฐานการ
นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับตาง ๆ พรอมแสดงวิธีการคํานวณตามที่ สมศ. กําหนด
๒. จํานวนครูทั้งหมดในแตละปการศึกษา
๓. กรณีที่หนวยงานภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่มีการนําผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาไปใชใหเกิดประโยชน สถานศึกษาตองแสดงหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน

๑๓

เครื่องมือมาตรฐาน
๑. ฐานขอมูลสื่อและนวัตกรรมของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กลุม
มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม (http:bsq.vec.go.th/innovation) สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. ฐานขอมูลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่แสดงผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูสําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(ถามี)
๓. ฐานขอมูลหรือเอกสารรับรองของหนวยงานภายนอกทีแ่ สดงถึงการนําผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ สรางสรรค หรืองานวิจัยของครูไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัล

๑๔

ตัวบงชี้ที่ ๖ ผลการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน
คําอธิบาย
ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณดานการใหบริการหรือวิชาชีพของแตละสาขางานที่สถานศึกษา
เปดสอน เฉพาะกิจกรรม/โครงงานที่จัดใหผูเรียนไดเปนผูลงมือปฏิบัติงานเพื่อเปนการสงเสริมการ
พัฒนาทักษะฝมือของผูเรียนในแตละสาขางานหรือสาขาวิชาผานกระบวนการเรียนรูในสถานการณ
จริง
นิยาม
ผลการใหบริการและวิชาชีพ หมายถึง ความครอบคลุมในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก
ชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน หนวยงานดานตาง ๆ สถาบันการศึกษา ของแตละสาขาที่เปดสอน โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพดังกลาว
ประเด็นการพิจารณา
๑. แตละสาขางานมีจํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไมนอย
กวารอยละ ๖๐ ของผูเรียนทั้งหมด
๒. แตละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพไมนอยกวา ๑๖ ชั่วโมงตอป
๓. แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอชุมชนและทองถิ่นไมนอยกวา ๒
โครงการตอไป
๔. แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอหนวยงานหรือองคกรอื่นไมนอยกวา ๒
แหงตอป
๕. แตละสาขางานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอสถานศึกษาอื่นไมนอยกวา ๒ แหงตอป
วิธีการคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา

× 100
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด

๑๕

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่อสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาเปดสอน
๒. จํานวนและรายชื่อสาขางานที่ดําเนินการไดตามเกณฑ
๓. รายชื่อและขอมูลจํานวนเวลาของผูเรียนรายบุคคลที่ไดเขารวมการใหบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพ
๔. รายชื่อชุมชน หนวยงาน และสถานศึกษาที่ไดรับบริการ/วิชาชีพ/พรอมรายงานผลการ
ประเมินโครงการ
เครื่องมือมาตรฐาน
๑. ฐานขอมูลดานการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพของสถานศึกษา
๒. เอกสารขอมูลหลักฐานของชุมชน ทองถิ่น หนวยงาน หรือสถานศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ

๑๖

ตัวบงชี้ที่ ๗ ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
คําอธิบาย
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูและการฝกทักษะของผูเรียน
โดยความรวมมือของสถานประกอบการ หนวยงาน ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เนินการฝกปฏิบัติจริงทั้ง
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุกดานในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จากการประสาน
ความมือของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจนหนวยงาน
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
นิยาม
การเรียนรูจากประสบการณจริง หมายถึง การที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงผาน
ระบบความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมนับรวมการ
ฝกงานตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
๑. แตละสาขางานมีจํานวนผูเรียนที่ไดเรียนโดยระบบความรวมมือในสถานประกอบการ
หรือหนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผูเรียนทั้งหมด
๒. แตละสาขางานมรจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผูเรียนที่ไดเรียน โดยระบบความรวมมือใน
สถานประกอบการหรือหนวยงานภาคี/เครือขายที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมงตอป สําหรับ
ระดับ ปวช. และไมนอยกวา๑๐ ชั่วโมงตอป สําหรับระดับ ปวส. (รอยละ ๑๐ ของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร)
๓. แตละสาขางานดําเนินการใหผูเรียนที่เรียนโดยระบบความรวมมือทุกคน และไดรับการ
นิเทศจากครูฝกในสถานประกอบการ
วิธีคํานวณ
จํานวนสาขางานที่ดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา ไดครบทุกรายการ

× 100
จํานวนสาขางานที่เปดสอนทั้งหมด

๑๗

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. จํานวนสาขางานที่เปดสอน
๒. รายงานผลการฝกประสบการณ พรอมทั้งผลการประเมินการฝกประสบการณที่ประเมิน
โดยครูนิเทศจากสถานประกอบการ จําแนกตามสาขางานที่เปดสอน รายป
เครื่องมือมาตรฐาน
สัญญาความรวมมืออยางเปนทางการระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ หนวยงาน
หรือภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

๑๘

ตัวบงชี้ที่ ๘ ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
คําอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษาถือเปนคณะบุคคลของสถานศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายแผนพัฒนา ตลอดจนกรอบทิศทางการดําเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษา ใหมีการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อให
เกิดความมั่นใจวาสถานศึกษาจะดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใตหลักธรรมาภิบาล
นิยาม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการสรรหาและแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งคณะบุคคลที่สถานศึกษาแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่
เปนคณะกรรมการของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่สถานศึกษามีเหตุจําเปนใด ๆ ที่ยังไมสามารถสรร
หาและแตงตั้งกรรมการสถานศึกษาไดตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสถานศึกษานั้น ๆ กําหนดไว
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑ องคประกอบและการไดมาของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
๒ คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจทิศทางและนโยบาย
และมีการกํากับดูแลสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
๓ คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
(ดูรายละเอียดดานลาง)
๔ คณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และมีผลการกํากับติดตามการประเมิน
ผูบริหารสถานศึกษาและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอยางนอย ๒ ครั้ง ในรอบ
วาระการดํารงตําแหนง
๕ คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลให
สถานศึกษาดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็นโดยมีผลการประเมินจาก
๑๙

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

ขอ

ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอยางเปนระบบและมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง
คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด มีดังนี้
๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาแหงชาติ
๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สถานศึกษา
๓) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
๔) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการเขารวมดําเนินการจัดตั้งศูนยวิจัย หองทดลองหรือ
หองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือ
ภาคเอกชน
๕) กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๖) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของสถานศึกษา
๗) กําหนดนโยบาย ขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
สถานศึกษา
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานการประชุมที่เกี่ยวของ
๒. ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษา

เครื่องมือมาตรฐาน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

๒๐

ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
คําอธิบาย
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ
ในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตระบบการบริหารจัดการที่ดี และมี
ระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถานศึกษา ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีขึ้น
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๑ มีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบายเปาหมายและกลยุทธของผูบ ริหารในการสรางรวมมือกับ
องคกรทองถิ่นตางๆ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน(โดยผูตรวจภายนอก) เพื่อนําผลการประเมิน
มากําหนดเปาหมาย กลยุทธและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิด
ประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น
๒ มีการสรางการมีสวนรวมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยการรับฟงความคิดเห็น
อยางตอเนื่อง เชน การจัดประชุมบุคลากรทั้งองคกรอยางนอย ๒ ครั้งตอป เปนตน
๓ มีการควบคุมอัตราสวน: ผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานชองหนวยงานตนสังกัด ครบ
ทุกสาขางาน (ผูบริหาร อาจแกปญหาดวยการหาผูสอนเพิ่ม เชน จางครูอัตราจาง ๙ เดือน
หรือหาผูมีความรูในชุมชนนั้น ๆ มาชวยสอน เปนตน
๔ มีการกํากับดูแลอัตราสวนผูสําเร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้งเกณพมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาดานบุคลากร พื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและทรัพยากรอื่น ใหเกิดความคุมคาใน
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
๕ มีการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการจน
เกิดผลสัมฤทธิอ์ ยางเปนรูปธรรมอยางขัดเจน และเปนสถานศึกษาพอพียงแบบอยาง
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
เครื่องมือมาตรฐาน
๑. แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงานประจําปที่ไดอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๒๑

ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
คําอธิบาย
ประเมินความสามารถดานการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ โดยมีการจัดทําระบบขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมภารกิจดานการบริหารงานวิชาการ เชน ระบบสารสนเทศของนักศึกษา (งาน
ทะเบียน งานวัดผลประเมินผล งานปกครอง ฯลฯ) การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารทั่วไปโดยมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล การทํางานประสานกันเปนเครือขายของ
สถานศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอ
นิยาม
ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อบํารุงรักษาขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลได
อยางรวดเร็ว ในเวลาที่ตองการ และลดความซ้ําซอนของขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ดีตองประกอบดวย
การกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลและประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล
ความสําเร็จในการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการพิจารณาจากรอยละ
ของบคลากรทุกระดับที่มีการนําเอาเอกสารสารสนเทศในฐานขอมูลไปประกอบการตัดสินใจบริหาร
หรือการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการใชขอมูลจากฐานขอมูลดานใด ๆ อยางนอย ๕ ดานไดแก
ฐานขอมูลดานนักเรียน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร ดานการเงิน และดานวัสดุ
อุปกรณ ทั้งนี้ใหนับเฉพาะการใชประโยชนเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาเทานั้น ไมนับรวมกรณีการใช
ประโยชนดานเหตุผลสวนตัว
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑ มีระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน เชน
ขอมูลเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบ การและตลาดแรงงาน นักเรียนนักศึกษา แผนการ
เรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ อาคารสาถนที่ เปนตน
๒ ฐานขอมูลและอุปกรณการใชงานมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและการเขาถึงขอมูลทํา
ไดอยางสะดวก

๒๒

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๓ มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใชงาน และผูใชงานทุกระดับมีความ
เขาใจและสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อการใชงานไดจริง
๔ มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ(ใชแผนงานโครงการ
ประกอบการตัดสินใจ เชน มี MIS หรือไม)จนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
๕ มีระบบปองกันและระบบการสํารวจขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. ระบบฐานขอมูลที่แสดงวาบุคลากรไดนําเอาขอมูลจากระบบสารสนเทศไปใชเพื่อการ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อการตัดสินใจบริหารงานเพื่อใหเกิดคุณภาพทางการศึกษา
๒. ผลการสํารวจการใชประโยชนจากฐานขอมูล
เครื่องมือมาตรฐาน
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีความครบถวนสมบูรณของขอมูลดานตาง ๆ และ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานอยางเปนระบบระหวางผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และสวนงานตาง ๆ
ของสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก

๒๓

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คําอธิบาย
สถานศึกษามีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนครูใหถึงพรอมซึ่งการเปนผูที่มีความรูค ุณธรรม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูอันควรแกการยกยองและเคารพบูชาของลูกศิษย มีคุณวุฒิและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอันเปนสวน
หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความกาวหนาในวิชาชีพได ตลอดจนมี
ความสามารถในการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนจนไดรับการยอมรับและยกยองเชิดชูเกียรติ
นิยาม

ขอ

๑
๒
๓
๔

ครู หมายถึง ผูสอนที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปการศึกษานั้น ตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไป ไมนับ
รวมครูที่ลาศึกษาตอ และครูที่ไปชวยราชการในปการศึกษานั้นตั่งแต ๓ เดือนขึ้นไป
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรที่มีสวนรวมดําเนินการ ผูสนับสนุนดานการศึกษา
ดานการบริหาร และนิเทศการศึกษา การนับจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหนับเฉพาะ
บุคลากรประจําที่มีเวลาปฏิบัติงานในปการศึกษานั้น ๆ ตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไป
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม จากนิยามขององคกรการอนามัย ไดบรรญัติไววา คุณภาพชีวิต
หมายถึง การดํารงชีวิตอยูดวยการมีสุขภาวะที่สมบูรณและมีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔
ดาน อันไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการพิจารณา
การ
ปฏิบัติ
(มี/ไม
มี)
สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการสงเสริมพัฒนา
ฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพรวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอยางนอย ๗๕ ตอป
อยางตอเนื่อง
สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก อยางนอยรอยละ ๕ตอปอยาง
ตอเนื่อง
สถานศึกษามีการสนับสุนนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาโดยมีโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรรวมกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอก อยางนอยรอย
ละ ๕ ตอปอยางตอเนื่อง
สถานศึกษามีการสนับสุนนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชนทองถิ่นจนถึงระดับชาติอยางนอยรอยละ ๕
ตอปอยางตอเนื่อง
๒๔

ผลการ
ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(ใช/ไมใช)

ขอ

ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๕ สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับความเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ ๗๕ ตอปอยาง
ตอเนื่อง
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
๒. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาดานวิชาการ/วิชาชีพ
รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณ
๓. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและพัฒนาจากหนวยงานภายในและภายนอก
๔. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยน (Staff
Exchange) รวมกับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน/องคกรภายนอก
๕. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานบริการ
วิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน ทองถิ่น จนถึงระดับชาติ
๖. จํานวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ความเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา
เครื่องมือมาตรฐาน
ฐานขอมูลดานการพัฒนาบุคลากรและทะเบียนผลงาน/เกียรติประวัติครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับสวนงานที่เกี่ยวของของหนวยงานตนสังกัด เชน ฐานขอมูลกลุมงานบริหาร
บุคคล สํานักอํานวยการ หรือฐานขอมูลสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปนตน

๒๕

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสีย่ ง
คําอธิบาย
สถานศึกษาพึงระบุความเสี่ยงเพื่อใหสามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนขององคกรไดบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด
นิยาม
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ ที่ไมพึงประสงคที่อาจจะทําใหสถานศึกษาไม
บรรลุวัตถุประสงคหรือเหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบเชิงลบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษา โดยกําหนดความเสี่ยงที่สําคัญบังคับไว ๕ ดาน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
๒. ความเสี่ยงดานทะเลาะวิวาท
๓. ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด
๔. ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร
๕. ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกําหนดแผนเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝายไดมี
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงในทุกสวนงาน ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจากรอยละของ
การลดลงของเหตุการณที่ไมพึงประสงค ทั้งนี้ใหสถานศึกษากําหนเดเหตุการณที่ไมพึงประสงค พรอม
ทั้งจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง โดยผานการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา ระดับความสําเร็จ
ของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจาก รอยละที่ลดลงของเหตุการณที่ไมพึงประสงค ทั้งนี้ให
สถานศึกษากําหนดประเด็นเหตุการณที่ไมพึงประสงคและดําเนินการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
พรอมทั้งสรางกลไกใหมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ทั้งนี้ การ
กําหนดประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงตองไดรับการอนุมัติจากกรมสถานศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ขอ
ประเด็นการพิจารณา
การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)
๑ ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุ
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษามีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
๒๖

๒ ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุ
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษามีการยอมรับความเสี่ยงดานทะเลาะวิวาท มี
การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรครวมทังมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุก
หนวยงานมีการปองกัน/ควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการ
แกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยาง
ตอเนื่อง
๓ ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุ
ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติดมีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมี
มาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง
อยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
๔ ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุ
ความเสี่ยงดานสังคมมีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค รวมทั้งมีมาตรการให
ครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดวยตนเองอยางเปน
ระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
๕ ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนหาและระบุ
ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุมมีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสรางสรรค
รวมทั้งมีมาตรการใหครูและบุคลากรในทุกหนวยงานมีการปองกันและควบคุมความเสี่ยง
ดวยตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่องและมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้
โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงใหลดลงอยางตอเนื่อง
เครื่องมือมาตรฐาน
๑. ตนสังกัดสรางกลไกใหสถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง
๒. สถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง โดยบูรณาการใหเปน
สวนหนึ่งของการบริหารงานปกติ
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง/การกําหนดประเด็นความเสี่ยง
๒. แผนการบริหารความเสี่ยงของแตละสวนงาน
๓. หลักฐานการไดรับการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา (ที่เกิดจากการบันทึกของสาขางาน
สาขาวิชา แผนกวิชา ประเภทวิชา สถานีตํารวจหรืองานที่เกี่ยวของ และรายงานที่เสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา)
๕. จํานวนครั้งของเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ถูกบันทึกไวในฝายปกครองหรือสถานีตํารวจ

๒๗

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
คําอธิบาย
การที่สถานศึกษามีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีสวนรวมคิด รวม
ปฏิบัติและรวมรับผิดชอบของบุคลกรทุกฝายในสถานศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะหผลประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ และเสนอขอความ
เห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหเกิดกลไกในการดําเนินงานและระบบการติดตามผลการ
พัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนาดังกลาว ควบคูก ับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหเกิดผลในการ
ปรับปรุง พัฒนาปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติอื่น ๆ และมีการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพทุกระดับ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพ
ภายในและการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานตอไป ทั้งนี้ ควรมีการกํากับดูแลใหมีการดําเนินการ
ตลอดจนใหมีการติดตามประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
นิยาม
ความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ หมายถึง การที่สถานศึกษามี
สาขาที่เปดสอนสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนการปฏิบตั ิที่ดีดานการประกันคุณภาพ ไมวาจะเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวยดานการวางแผน (Plan) ดานการนํา
แผนลงสูการปฏิบัติ (Do) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ (Check) และการนําเอาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (Act) จนกระทั่งไดรับรางวัลหรือไดรับการประกาศเกียรติ
คุณยกยอง
การยอมรับหรือไดรับรางวัล หมายถึง การที่สาขานั้น ๆ ไดรับรางวัลหรือไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองวาสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไมวาจะเปนดานการวางแผน ดาน
การนําแผนลงสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และการนําเอาผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเปนการยกยองหรือไดรับรางวัลจากหนวยงานหรือการ
ประกวดภายนอกสถานศึกษาเทานั้น และหากสาขาใดไดรับรางวัลแลวไมสามารถนับซ้ําในประเด็น
รางวัลเดิมไดยกเวนไดรับรางวัลจากหนวยงานใหมหรือการประกวดครั้งใหม

๒๘

เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๑ มีการสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหกับผูเรียน ครูและบุคลากร ทุกคน
ในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
๒ มีการรวมกันกําหนดเปาหมายกลยุทธการประกันคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียนครูและ
บุคลากรโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาพรอมมีการเผยแพรและทํา
ความเขาใจในเปาหมายกลยุทธการประกันคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัตงิ านและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียนครูและบุคลากรให
สาธารณชนรับทราบ
๓ มีการปฏิบัติใหไดตามเปาหมาย กลยุทธที่ไดวางไวโดยผูบริหาร ครูบุคลากร นักเรียน มีสวน
รวมในการดําเนินการไมนอยกวารอยละ ๗๕
๔ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทั้งรายบุคคลและกลุมบุคคล
ในสวนงานตาง ๆ ของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบงชี้พรอมทั้งรายงานให
สาธารณชนและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ
๕ มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไมนอยกวารอยละ ๘๐ และมี
แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสรางสรรคสามารถเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษา
หนวยงานองคกรอื่น
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
แผนงาน (แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ) โครงการ กิจกรรม ที่แสดงใหเห็นถึงการสรางการมี
สวนรวม

๒๙

ตัวบงชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
คําอธิบาย
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
นิยาม
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากตนสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนระบบ ใหมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเทียบกับ
คะแนนการประเมินคุณภาพภายในครั้งกอนหนา โดยพิจารณาคะแนนในระดับสถานศึกษาเทานั้น
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๑ ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
๒ ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้นและ
เปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
๓ ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูง
ขึ้น
๔ ผลประเมินมาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูง
ขึ้น
๕ ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น

หมายเหตุ ๑. การนับคะแนนการปฏิบัติใหพิจารณาผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ยกเวนกรณี ๕.๐๐ ใหได
คะแนนปฏิบัติโดยปริยาย
๒.การนับคะแนนผลการดําเนินงานมีคุณภาพใหพิจารณาระดับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นยกเวนกรณี
ระดับดีมากใหคะแนนผลการดําเนินงานมีคุณภาพโดยปริยาย

๓๐

เครื่องมือมาตรฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนทางการของหนวยงานตนสังกัด
หรือไดรายงานใหสาธารณชนรับทราบ เชน ฐานขอมูลบนเว็บไซดของหนวยงานตนสังกัด เปนตน

๓๑

ตัวบงชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนนหรือจุดเดนของสถาน
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๑ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
คําอธิบาย
การจัดตั้งสถานศึกษาดานการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพทุกระดับ ทุกประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเปนความตองการของทองถิ่นและของประเทศ อัน
จะเปนการเสริมสรางและพัฒนากําลังคนของประเทศไทยใหมีคุณภาพในการประกอบอาชีพ โดย
สถานศึกษาแตละประเภทตางก็มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจในการดําเนินงานของ
ตนเองไวอยางชัดเจน เพื่อใหเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
สถานศึกษานั้น ๆ
นิยาม
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษา หมายถึง ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจที่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาแตละแหงกําหนดขึ้น โดยวัตถุประสงคหลักอยางนอย ๒ ประการ คือ ๑)เปน
การประกาศใหชุมชน สังคม ครู บุคลากร และผูเรียนรับทราบอยางชัดเจนถึงแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งหนาที่ในการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา และ ๒)ใช
เปนแบบแผนในการกําหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรในสวนงานตางๆ ภายในสถานศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑ ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน
โดยระบุเปาหมายและกลยุทธที่สอดคลองกับปรัชญาวิสัยทัศน และพันธกิจการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒ มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณและบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
๓ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษาและประชาคมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับดีไมนอยกวารอยละ ๗๕

๓๒

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๔ ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกา
และเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชนทองถิ่นขึ้นไป
๕ ผูเรียนมีคุณลักษณะที่เปนไปตามปรัชญาวิสัยทัศนและพันธกิจดานผูเรียนตามที่สถานศึกษา
กําหนด และเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษารวมทั้งแผนกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
และพันธกิจของสถานศึกษา
๔. หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัลหรือการไดรับการยกยองวาเปน
แบบอยางในการปฏิบัติในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัลใบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร
หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน

๓๓

ตัวบงชี้ที่ ๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเนนหรือจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
คําอธิบาย
พิจารณาผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ จุดเนน จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา
ที่ไดกําหนดไว หรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งอาจ
สอดคลองหรือไมสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาที่ไดประกาศไวก็ได
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๑ ผูบริหารครูบุคลากรชุมชนและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดจุดเนน จุดเดน
รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานโดยไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒ มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณและบุคลากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
๓ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และประชาคมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับดีไมนอยกวารอยละ ๗๕
๔ ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนนจุดเดนและเกิดผลกระทบที่ดีตอชุมชนทองถิ่นขึ้นไป
๕ สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนนจุดเดนและไดรับรางวัลจากองคกรภายนอกที่แสดงถึง
การยอมรับในเอกลักษณนั้น
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดอัตลักษณจุดเนนจุดเดนของสถานศึกษา(ถา
มี)
๒. แผนกลยุทธแผนปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับอัตลักษณ
จุดเนนจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณจุดเนนจุดเดนของ
สถานศึกษาที่กําหนดหรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกดิขึ้นจนถือเปนอัต
ลักษณจุดเนนจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ
๓๔

๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับหรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติที่ดี เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรหนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน

๓๕

ตัวบงชี้ที่ ๑๕ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
คําอธิบาย
สถานศึกษาพึงมุงพัฒนาผูเรียนใหถึงพรอมซึ่งการเปนคนดีคนเกงและมีความสุขโดยการจัด/
สงเสริมใหมีกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและดูแลผูเรียนให
มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณแข็งแรงตามวัย
เลือกอยางนอย ๑ กิจกรรม
๑. การพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ(บังคับ ๓ กิจกรรม)
๑) ดานความเปนประชาธิปไตย
๒) ดานความมีวินัยความรับผิดชอบความขยันซื่อสัตยอดทนความเสียสละจิตสาธารณะความ
ประหยัด และการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
๓) ดานความรักชาติ ศาสนา กษัตริย( คานิยมความเปนไทย การอนุรักษและสืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรม)
๒. การพัฒนาผูเรียนใหเขาใจมาตรฐานและระบบคุณภาพดวยกิจกรรม
๓. การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ
๔. การพัฒนาผูเรียนดานความคิดสรางสรรค
๕. การพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑ มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากรและสามารถสรางความรวมมือ
ใหชุมชนองคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
๒ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ
๓ ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔ ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับจากชุมชนทองถิ่น
๕ ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาค
ขึ้นไป
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. แผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในขอ ๑

๓๖

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

เครื่องมือมาตรฐาน
ฐานขอมูลของสถานศึกษาดานการพัฒนาผูเรียน รวมทั้งฐานขอมูลของตนสังกัดหรือสวนงาน
ของตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน(ถามี) รวมทั้งรายงานของหนวยงานภายนอกและ
ขาวสารทางสื่อชองทางตาง ๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน

๓๗

ตัวบงชี้ที่ ๑๖ การพัฒนาคุณภาพครู
คําอธิบาย
สถานศึกษาพึงจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผนการสอน วิธีการสอนและการใชสื่อการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน โดยสถานศึกษาตองจัดใหมีกลไกในการใช
ผลสัมฤทธิข์ องผูเรียนเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาผลงานของครูผูสอน คลอดจนมีการสรางเครือขาย
ความรวมมือในการเชิญผูทรงคุณวุฒิปราชญชาวบาน ครูบา ในหมูบาน/ชุมชนหรือในสถาน
ประกอบการใกลเคียงมารวมเปนครูผูสอนดวย
เลือกจุดเนนอยางนอย ๑ กิจกรรม
๑. การพัฒนาครูใหการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เชน หลักสูตร วิธีสอน สื่อ
การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน
๒. การพัฒนาเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานครูใหเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
๓. การสรางความรวมมือกับภูมปิ ญญาทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/สถานประกอบการ
เพื่อเปนผูสอนและพัฒนาการเรียนรู
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากรและสามารถสรางความรวมมือ
ใหชุมชนองคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ
ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับจากชุมชนทองถิ่น
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาค
ขึ้นไป

๒
๓
๔
๕

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. รายงานผลการประเมินการสอนของครูผูสอนในแตละปการศึกษา
๒. หลักเกณฑในการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนง/ขึ้นเงินเดือน
๓. รายชือ่ ผูทรงคุณวุฒิปราชญชาวบาน ครูบาในหมูบาน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการ
ใกลเคียงมารวมเปนครูผูสอนในแตละสาขางาน

๓๘

เครื่องมือมาตรฐาน
ฐานขอมูลดานการพัฒนาครูของสถานศึกษา รวมทั้งฐานขอมูลของตนสังกัดหรือสวนงานของ
ตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครู

๓๙

ตัวบงชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู
คําอธิบาย
สถานศึกษาพึงดําเนินการพัฒนาใหสถานศึกษาเต็มไปดวยบรรยากาศของการเรียนรูพรอม
ดวยโครงสรางและวัสดุอุปกรณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอตอการเรียนรูทั้งทาง
วิชาการและสามารถเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
เลือกจุดเนนอยางนอย ๑ กิจกรรม
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดลอมปรับแตงภูมิทัศนใหสวยงาม เอื้อตอการเรียนรู
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอาคารสถานที่หองปฏิบัติการและการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณการศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู
๓. สถานศึกษามีการพัฒนานําไปสูการเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ขอ

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๑,๒)
ประเด็นการพิจารณา

มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน ครูและบุคลากรและสามารถสรางความรวมมือ
ใหชุมชนองคกรภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณ
ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับจากชุมชนทองถิ่น
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบงชี้ที่กําหนดและไดรับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาค
ขึ้นไป

๔๐

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

ขอ

เกณฑการใหคะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๓)
ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๑
๒
๓
๔

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
อาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแตงสวยงามอยางมีคุณคาทางสุนทรีย
ปรับแตงและรักษาภูมทิ ัศนใหสวยงามตามธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
๕ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเรียนทั้งองคกรและมีคามากกวา ๓.๕๐ ขึ้น
ไป จากคะแนนเต็ม ๕
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. แผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. รายงาผลการดําเนินงานดานการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับ
แผนงานและโครงการในขอ ๑
๓. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับการไดรับรางวัลหรือการไดรับการยกยองจากชุมชน
ทองถิ่นองคกรหรือหนวยงานภายนอกในระดับตางๆ เชน โลรางวัลใบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร
หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน
เครื่องมือมาตรฐาน
ฐานขอมูลของสถานศึกษาดานการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูรวมทั้ง
ฐานขอมูลของตนสังกัด หรือสวนงานของตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลง
การเรียนรู

๔๑

ตัวบงชี้ที่ ๑๘ การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
คําอธิบาย
การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในอนาคตควรมุงเนนการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลาง
เรียนรูในการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับชุมชนและ
สังคมทุกภาคสวน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตองรวมกันเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่สอง
เลือกจุดเนนอยางนอย ๑ กิจกรรม
๑. การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและทําประโยชนใหแกชุมชน
๒. การสรางระบบบริหารจัดการที่เอื้อใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู
๓. การพัฒนาระบบเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อใหประชาชนทุกเพสทุกวัยไดรับ
การศึกษาอยางเทาเทียบ
๔. การพัฒนาระบบการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาจาก
สถานศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
ขอ

ประเด็นการพิจารณา

การ
ผลการ
ปฏิบัติ ดําเนินงาน
(มี/ไม มีคุณภาพ
มี) (ใช/ไมใช)

๑
๒
๓
๔

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษาที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
อาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแตงสวยงามอยางมีคุณคาทางสุนทรีย
ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ
๕ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเรียนทั้งองคกรและมีคามากกวา ๓.๕๐ ขึ้น
ไป จากคะแนนเต็ม ๕
ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๑. แผนการสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในขอ ๑
เครื่องมือมาตรฐาน
ฐานขอมูลของสถานศึกษาดานการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งฐานขอมูลของตนสังกัด
หรือสวนงานของตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการขยายโอกาสทางการศึกษา
๔๒

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดานการอาชีวศึกษาไดมีการกําหนดการพิจารณาให
การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาแบงออกเปน ๒ แนวทางคือ การรับรองมาตรฐานดานการ
อาชีวศึกษาและการรับรองมาตรฐานแบบโดดเดน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาดังนี้
๑. การรับรองมาตรฐานดานการอาชีวศึกษา
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม ดานการอาชีวศึกษาซึ่งทุกสถานศึกษา
ตองไดรับการประเมินนั้นจะพิจารณาขอมูลจากการประเมินตัวบงชี้ที่เชื่อมโยงสูการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษาดังนี้
๑.๑ การประเมินระดับตัวบงชี้
ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษารอบสาม กําหนดใหคา
น้ําหนักของทุกตัวบงชี้เทากันทั้งหมด โดยใหคะแนนจากการพิจารณาผลการดําเนินงานจริงของ
สถานศึกษาโดยกําหนดใหตัวบงชี้แตละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๑.๒ การคํานวณผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกใหนําเสนอผลเปนรายตัวบงชี้ กลุมของตัวบงชี้ และ
มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ในการคํานวณ
ทศนิยมใหใชทศนิยม ๒ ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาตั้งแต .๐๐๕ ขึ้นไปใหปดขึ้น
นอกเหนือจากนี้ใหปดเศษทิ้ง นอกจากนี้ใหนําเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพื่อใชพิจารณาในการ
ตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาดวย ดังรายละเอียดในตาราง
กลุมประเภทของตัวบงชี้
ตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ภาพรวม

ตัวบงชี้ที่
๑-๑๓
๑๔
๑๕-๑๘
๑๘

คะแนนรวมที่ได

๑.๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
สมศ. จะใหการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาเมือผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ตามเกณฑ ดังนี้
๑) ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบงชี้ มีคาคะแนนตั้งแต ๗๐ คะแนนขึ้นไป
๒) ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบงชี้พื้นฐาน (๑-๑๓) มีคาคะแนนตั้งแต ๖๐
คะแนนขึ้น
๓) ผลการดําเนินงานตั้งแต ๑๖ ตัวบงชี้ มีคาคะแนนตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป

๔๓

๒. การรับรองมาตรฐานแบบโดดเดน
เพื่อขับเคลื่อนใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอยางตอเนื่องสูความ
เลิศ จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเดน เพื่อสรางความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
กอใหเกิดความเข็มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมิน
เพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขดังนี้
แนวทาง “๑ชวย๙” (๑สถานศึกษา ชวย ๙ สถานศึกษา)
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะเปนแกนนําใหกับสถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนา
อีก ๙ แหง กาวสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม
เงื่อนไข
๑) เปนการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจโดยสถานศึกษาเปนผูขอรับการ
ประเมินดวยตนเอง
๒) สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ของ สมศ. ในระดับดีมากเทานั้น
๓) สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนจะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามตามปกติ โดยรับการประเมินแบบโดดเดนเพิ่มเติม ดังนั้น สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินยังตอง
จัดทํารายงานการประเมินตนเองใหครอบคลุมตามมาตรฐานตัวบงชี้อื่น ๆ เชนเดียวกับที่สถานศึกษา
อื่นรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสงมายัง สมศ. เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตามปกติ
หลักเกณฑ
๑) สถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินตองเปน
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ในระดับควรปรับปรุงหรือพอใช
หรือระดับดร เทานั้น
๒) สถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดนนั้น
จะเปนสถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชน สถานศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินแบบโดดเดนเปนสถานศึกษา ก. มีสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนา จํานวน ๙ แหงเปน
วิทยาลัย ๒ แหง และโรงเรียน ๗ แหง เปนตน โดยจะตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันหรือตางพื้นที่ก็ได
๓) สถานศึกษาจํานวน ๙ แหง ในเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
แบบโดดเดนนั้น จะไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณา
ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเชนเดียวกับสถานศึกษาอื่น ๆ ซึ่งตองมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ครบทั้ง ๙ แหง
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ขั้นตอน
๑) สถานศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อรับการประเมินแบบโดดเดนตองเสนอโครงการแจงให
สมศ. ทราบลวงหนาอยางนอย ๖ เดือน หรืออยางนอย ๑ ภาคการศึกษา พรอมดวยขอมูลและ
แผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประเมินแบบโดดเดนตามแนวทางที่เลือก เชน แจงรายชื่อ
สถานศึกษาที่อยูในเครือขายการพัฒนาของตน จํานวน ๙ แหง พรอมแผนการพัฒนาสถานศึกษาใน
เครือขายและระยะเวลาที่ใชเพื่อการพัฒนา เพื่อ สมศ. จะไดจดั กลุมสถานศึกษาและเตรียมการ
ประเมินเปนการเฉพาะ
๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการหลักที่เกี่ยวของ ไดแก คระกรรมการ กพพ. กพศ. หรือ กพอ.
๓) สมศ. แจงผลการพิจารณาแกสถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ
๔) สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จาก สมศ.
๕) สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเดน
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินผลแบบโดดเดน
๗) สถานศึกษาที่ผานการประเมินแบบโดดเดนจะไดรับประติมากรรมคุณภาพเพือ่ แสดง ณ
สถานศึกษา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑) สถานศึกษามีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น
๒) ผูเรียน ผูปกครอง มีแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
๓) การศึกษาของประเทศไทยจะไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือขายการพัฒนาของ
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเดน จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาเปนสิ่งที่ไดดําเนินการ
รวมกันจริง การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธหรือเปนไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับ
การประเมินเปนผูริเริ่ม รวมดําเนินการ และกํากับติดตามตลอดระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลตอการ
พัฒนาผูเรียน พัฒนาครู ผูบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสําเร็จอยางแทจริงและ
สถานศึกษาทั้ง ๙ แหง มีความเขมแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศตอไปไดแมจะไมมี
สถานศึกษาหลักเปนผูดูแล
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