งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปเทียบร้อยละกับ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมและการคานวณร้อยละ ให้คิดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 หรือสิ้นภาคเรียนฤดูร้อน(ถ้ามี)

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
จานวนผู้เรียนที่ลง
ทะเบียนเรียนทั้งหมด

X 100

จานวนผู้เรียนที่ลง
ที่ออกกลางคัน

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้
ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสาขางานและสถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จาแนกตามชั้นปี ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับ
1.1
จานวนผู้เรียนของสาขางานทั้งหมดในแต่ละชั้นปี
1.2 จานวนผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น
1.3 จานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนของสาขางานที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป เทียบกับจานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.จาแนกตามชั้นปี ประเภทวิชา
สาขาวิชา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มี -งาน
1. หลักฐานจากงานทะเบียนด้าน 1. แบบสรุปรายงาน 1 ปี
1. หัวหน้างาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ ทะเบียน
ผู้เรียนในระดับปวช.และระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
การศึกษา
ทะเบียน
เรียน เฉลี่ยสะสม
-งานวัดผล ปวส.ในแต่ละชั้นปีจาแนกจาม
เรียนตามเกณฑ์ที่
2.00 ขึ้นไปเทียบกับ
ประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน กาหนดตามชั้นปี
ผู้เรียนที่ลงทะเบียน
ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2. ประกาศการพ้น
ทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้น
2 เกี่ยวกับ
สภาพของนักศึกษาที่
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.1 ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด
มีผลการเรียนต่ากว่า
โดยพิจารณาจาก
1.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียน
มาตรฐานแต่ละชั้นปี
ภาพรวมของ
เรียนทั้งหมด (ไม่รวมพักการเรียน)
สถานศึกษา
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
1.4 ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้น
ไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออก
กลางคันในระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. จาแนกตามชั้นปี ประเภท
วิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้านคือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ไม่
น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะ
ทางปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลขการ
จัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ
สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึงสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลีย่ 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 50 – 59.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 70 – 79.99 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating scale) เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของ
ผู้เรียน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลในชุมชน ที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3
ด้านของผู้เรียน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
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

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ฯ  1. หลั
สถานศึ
 กษามี
 ก าร   -งานทวิ
  
 ก ฐานเกี
  ่ยวกั
 บ การก
  าหนด
    1.แบบสอบถาม
        ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ ประเมินความพึง
เรียน
ทวิฯ
ประเมินความพึงพอใจที่ม-งานวิ
ี จัย
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบ พอใจของสถาน
ต่อคุณภาพของผู้เรีย3น ช่วยการ
ด้านคือ ด้านคุณลักษณะ ออกแบบ ประเมินค่า(Rating scale) 1-5 ประกอบการ
สอบ ถาม เพื่อเก็บเก็บข้อมูล
หน่วยงานที่รับผู้เรียน
ที่พึงประสงค์ ด้าน
-งาน
2.หลักฐานการส่งแบบสอบถามไป เข้าฝึกงานที่มีต่อ
สมรรถนะหลักและ
ยังสถานประกอบการ บุคคลใน
คุณภาพ ครบทั้ง 3
สมรรถนะทั่วไป และด้านกิจกรรม
ชุมชน หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้า ด้านของผู้เรียน
สมรรถนะวิชาชีพโดย
ฝึกงาน
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
3.ผลการประเมินความพึงพอใจ
2.แบบสรุปความพึง
สถานประกอบการ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน พอใจของสถาน
หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า
ที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อ
ประกอบการที่มีต่อ
5 แห่งและบุคคลในชุมชน
คุณภาพ ครบทั้ง 3 ด้านของ
คุณลักษณะที่พึง
ควรไม่น้อยกว่5าคน มี
ผู้เรียน
ประสงค์
การสร้างเครื่องมือ
4.ผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณธรรม
ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคคลในชุมชนที่มีส่วน
จริยธรรม และ
โดยใช้แบบประเมินมาตรา
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ จรรยาบรรณใน
ส่วนประมาณค่Rati
า( ng
ครบทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน
วิชาชีพของนักศึกษา
scale) 1-5 เพื่อเก็บเก็บ
5.ผลการประเมินความพึงพอใจใน ฝึกงาน
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ภาพรวมของสถานประกอบการ
ตัวอย่างและครอบคลุม
หน่วยงานและบุคคลในชุมชน ที่มี
คุณภาพของผู้เรียนทั3้ง
ต่อคุณภาพ ครบทั้ง 3 ด้านของ
ด้าน มีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่างและนา
6. มีการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างถูกต้อง
ทั้ง 3 กิจกรรม คือ
-ด้านประชาธิปไตย
-ด้านความมีวินัยความรับผิดชอบ
ขยันซื่อสัตย์อดทนเสียสละ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
ล/ผู้เก็บ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
ฯ
สถานศึ
 กษามี
 ก าร   -งานทวิ
  
ประเมินความพึงพอใจที่ม-งานวิ
ี จัย
ต่อคุณภาพของผู้เรีย3น ช่วยการ
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะออกแบบ
สอบ ถาม
ที่พึงประสงค์ ด้าน
-งาน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และด้านกิจกรรม
สมรรถนะวิชาชีพโดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
สถานประกอบการ
หน่วยงานควรไม่น้อยกว่า
5 แห่งและบุคคลในชุมชน
ควรไม่น้อยกว่5าคน มี
การสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่Rati
า( ng
scale) 1-5 เพื่อเก็บเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างและครอบคลุม
คุณภาพของผู้เรียนทั3้ง
ด้าน มีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างและนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
อย่างถูกต้อง

หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
รวบรวม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

จิ ตสาธารณะ
    ความประหยั
    ด และ
           ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เรียน
ทวิฯ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
-ด้านความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์
(ค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม)
* ทั้ง 3 ด้าน จะต้องมี
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
2. การประชุมวางแผนในการ
ดาเนินการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนนักศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
3. มีรายงานการประชุมการ
ดาเนินการร่วมกัน
4. มีการดาเนินโครงการตามที่ได้
วางแผน ครบทั้ง 3 ด้าน โดยมี
รายงานผล ครบ PDCA
ประกอบด้วย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
สถานศึ
 กษามี
 ก าร 
ประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 3 ด้าน
คือ ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานควรไม่น้อย
กว่า 5 แห่งและบุคคล
ในชุมชนควรไม่น้อย
กว่า 5 คน มีการสร้าง
เครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้
แบบประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 1-5
เพื่อเก็บเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างและ
ครอบคลุมคุณภาพ
ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน
มีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างและนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
อย่างถูกต้อง

แหล่งข้อมูล
/ผู้เก็บ
ข้อมูล
ฯ
 -งานทวิ
  
-งานวิจัย
ช่วยการ
ออกแบบ
สอบ ถาม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
เครื่องมือ
การเก็บ
ข้อมูล
5. นักเรีย นมี คุณลั กษณะเป็
   นไปตามการ
            ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
พัฒนา ทั้ง3 ด้าน (กิจกรรม บังคับ )
เรียน
ทวิฯ
-เกียรติบัตรการได้รับการยกย่องต่างๆ
-โล่รางวัลต่างๆ
-รายงานผลการได้รับรางวัล

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช.
ประเมินทฤษฎี 20% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 80% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ระดับปวส.
ประเมินทฤษฎี 40% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ 60% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
รวม 100% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

X ๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสาขางานและสถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการกาหนดเครื่องมือประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2
. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน
3. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน
เกี่ยวกับ
3.1 ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 –59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ผล 1. มีคาสั ่งแต่
1. หั วหน้
ร้อยละของผู
   ้เรี ยนที
 ่   -งานวั
  ด
 ง ตั้งคณะกรรมการจั
     ด ทา แบบสรุ
  ปผู ้เรีย น ผู้   1 ปี    
  างาน
    
ฯ
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านการประเมิน
การศึกษา วัดผล
ผ่านเกณฑ์การ
-มีรายงานการทาข้อสอบมาตรฐาน มาตรฐานวิชาชีพ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตามหลักสูตร
วิชาชีพเทียบกับ
-มีการนาข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินการศึกษา ปวช.
ผู้เรียนที่ลงทะเบียน
มาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ ประเภทและ ปวส.
เรียนครบทุกรายวิชา
วิชา สาขาวิชา สาขางาน ไปทดลองใช้(
ตามโครงสร้าง
รายงานการใช้
)
แบบสารวจ ผู้ผ่าน
หลักสูตร โดย
-มีการอนุมัติการใช้ข้อสอบ
การประเมิน
พิจารณาจากภาพรวม
-นาข้อสอบไปใช้ในการสอบนักศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
ของสถานศึกษา
นาผลการสอบมาวิเคราะห์รายงาน
และ
ระดับรายบุคคล
ผลต่อวิทยาลัยฯ
2.หลักฐานผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.
3
และระดับ ปวส.
2 จาแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
-ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
-รายงานสถิติการเข้าสอบของนักศึกษา
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช.
และปวส.จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 จาแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางกาศึกษา
(องค์การมหาชน) (สทศ.)
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช. ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45 – 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ผล 1.หลั
1. หั วหน้
ร้อยละของผู
   ้เรี ยนที
 ่มี  -งานวั
  ด
 กฐานด้
  า นผู ้เรี ยนในระดั
   บ   แบบสรุ
  ปผู ้เรีย น    1 ปี    
  างาน
    
ปวช. 3 จาแนกตามประเภทวิชา ผู้สอบผ่านเกณฑ์การ การศึกษา วัดผล
คะแนนเฉลี่ยจากการ
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
ทดสอบทางการศึกษา
ทดสอบทางการศึกษา
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ระดับชาติด้าน
ระดับชาติด้าน
สอบ (มีรายงานจานวนผู้เรียนต่อ อาชีวศึกษา(v-net)
อาชีวศึกษา(Vวิทยาลัยฯ)
NET)ตั้งแต่ค่าคะแนน
ระดับ ปวช. 3
-ผลการทดสอบทางการศึกษา
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(Vเทียบกับนักเรียนที่
NET)จากสถาบันทดสอบทาง
ลงทะเบียนเข้าสอบ
การศึกษา(องค์กรมหาชน)(สทศ.)
โดยพิจารณาจาก
-ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
ภาพรวมของ
การทดสอบ ทางการศึกษา
สถานศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไป
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแต่ค่า
คะแนนระดับชาติขึ้นไป เทียบกับ
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าสอบใน
ระดับ ปวช.จาแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน
(รายงานผลต่อวิทยาลัยฯ)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ในแต่ละปีตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
หาชน)(สทศ.) เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
และภาพรวมของสถานศึกษา

การคานวณ

ร้อยละ =

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา)
1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. 3 จาแนกประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2 . ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบใน ระดับ ปวช. จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55 – 64.99
ร้อยละ 45– 54.99
ร้อยละ 35 – 44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ผล 1.หลั
1. หั วหน้
ร้อยละของผู
   ้เรี ยนที
 ่มี  -งานวั
  ด
 กฐานด้
  า นผู ้เรี ยนในระดั
   บ   แบบสรุ
  ปผู ้สอบผ่
 าน  1 ปี    
  างาน
    
ปวช. 3 จาแนกตามประเภทวิชา เกณฑ์การทาง
การศึกษา วัดผล
คะแนนเฉลี่ยจากการ
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
การศึกษาระดับชาติ
ทดสอบทางการศึกษา
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ด้านอาชีวศึกษา(vระดับชาติด้าน
สอบ (มีรายงานจานวนผู้เรียนต่อ net) ) ในกลุ่มวิชา
อาชีวศึกษา(Vวิทยาลัยฯ)
ภาษาอังกฤษระดับ
NET)ตั้งแต่ค่าคะแนน
-ผลการทดสอบทางการศึกษา
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ปวช. 3
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(Vในกลุ่มวิชา
NET)จากสถาบันทดสอบทาง
ภาษาอังกฤษเทียบกับ
การศึกษา(องค์กรมหาชน)(สทศ.)
ผู้เรียนที่ลงทะเบียน
-ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
เข้าสอบ โดยพิจารณา
การทดสอบ ทางการศึกษา
จากภาพรวมของ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
สถานศึกษา
ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET)ตั้งแต่ค่า
คะแนนระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าสอบในระดับ ปวช.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
(รายงานผลต่อวิทยาลัยฯ)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา จัดทาแบบวัด
สมรรถนะ
การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงาน ที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ได้กาหนดไว้

การคานวณ
ร้อยละ =

ประเด็นการพิจารณา

จานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ

X 100

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละชั้นปี จาแนกประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
1.2 ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
1.3 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (หลักฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ หน่วยงาน
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ผล 1.หลั
1. หั วหน้
ร้อยละของผู
   ้เรี ยนที
 ่   -งานวั
  ด
 กฐานด้
  า นผู ้เรี ยนในระดั
   บ   แบบสรุ
  ปผู ้สอบผ่
 าน  1 ปี    
  างาน
    
ปวช. และ ปวส. ในแต่ละชั้นปี
เกณฑ์การทดสอบ
การศึกษา วัดผล
ผ่านเกณฑ์การ
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา มาตรฐานอาชีพของ
ทดสอบมาตรฐาน
สาขางาน เกี่ยวกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพของสถาบัน
-ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ระดับ ปวช. 3
คุณวุฒิวิชาชีพหรือ
-หลักฐานการดาเนินการให้
หน่วยงานที่
สถาบันจากภายนอกดาเนินการ
คณะกรรมการ
จัดการสอบให้
ประกันคุณภาพ
-นาผลการสอบนั้นมาวิเคราะห์
ภายในการ
และรายงานผลต่อวิทยาลัยฯ (ทุก
อาชีวศึกษารับรอง
ขั้นตอนต้องเป็นสถาบันที่ไปติดต่อ
เทียบกับผู้เรียนที่
ขอให้เป็นหน่วยงานที่มาทดสอบ
ลงทะเบียนเข้ารับการ
ผู้เรียนให้เท่านั้นดาเนินการ) เช่น
ทดสอบโดยพิจารณา
การออกข้อสอบให้ การควบคุม
จากภาพรวมของ
การสอบ สรุปยอดของนักศึกษา
สถานศึกษา
เข้าสอบ รายงานผลการ
ดาเนินการ
2.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบ
กับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ
ปวช. และ ปวส. จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชาสาขางาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

คาอธิบาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่นนั้นจาแนกตามประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
จานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้สาเร็จการศึกษาของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
1.1 ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
(1) สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการ
จัดสรรงบประมาณต่อหัว
(2) สถานศึกษาสังกัด สช. และอื่นๆ จากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ
๑๐ มิถุนายน
1.2 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
1.4 ข้อมูลของผู้ไม่สาเร็จการศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ลาออก
เสียชีวิต
พ้นสภาพเนืองจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
ร้อยละของผู
   ้เรี ยน   -งาน
   1. รายงานนั
   ก ศึก ษาแรกเข้
   า ณ   แบบรายงานผู
     ้สาเร็
 จ  1 ปี    
  างาน
    
เดือนมิถุนายน หรือข้อมูลนักเรียน การศึกษาตาม
การศึกษา
ทะเบียน
สาเร็จการศึกษาตาม ทะเบียน
นักศึกษา
หลักสูตรเทียบกับแรก
หลักสูตรเทียบกับ
-แบบรายงานข้อมูลนักเรียน
เข้า
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
นักศึกษารายบุคคลเพื่อ
นั้นโดยพิจารณาจาก
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
ภาพรวมของ
ต่อหัว
สถานศึกษา
2. รายงานการจบการศึกษาของ
นักศึกษาทั้งหมดตามแบบรายงาน
ผล การเรียนของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
3. รายงานข้อมูลของผู้ไม่สาเร็จ
การศึกษาพร้อมผู้เรียนแรกเข้าของ
รุ่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น
ลาออก เสียชีวิต พ้นสภาพ
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
เกณฑ์ เป็นต้น
4. รายงานผล ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ
ปวช. และ ปวส. จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขา
งาน และภาพรวมของสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

คาอธิบาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้ งานทาในสถานประกอบการ
หน่วยงาน ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบร้อยละกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

การคานวณ
ร้อยละ =

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี เทียบกับผู้สาเร็จ
การศึกษา โดยพิจารณาจากสาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบ
รายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทาภายใน 1 ปี ในสถาน
ประกอบการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน
3. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูล
ของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบกับผู้สาเร็จ
การศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70 – 79.99
ร้อยละ 60 – 69.99
ร้อยละ 50 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. แผนกวิ
า     
ร้อยละของผู
   ้สาเร็
 จ   -ทุ กแผนก
  1. ข้อมู ลผู ้สาเร็
 จ การศึ
  กษาทั
  ้งหมด
   แบบบั
  น ทึก การมี
 งาน  ทุ ก ภาค   
   ช
ระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ละ ทา / ศึกษาต่อภายใน เรียน
การศึกษาที่ได้งานทา วิชาฯ
หรือประกอบอาชีพ -งานแนะ ประเภทวิชา สามขาวิชา สาขา 1 ปี
งาน ตามแบบรายงานผลการเรียน ของผู้สาเร็จการศึกษา
อิสระ หรือศึกษาต่อ แนว
ของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
ระดับ ปวช. 3 ปี
ภายใน 1 ปี เทียบกับ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2554
การศึกษา 2554
ผู้สาเร็จการศึกษาโดย
2. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนก
พิจารณาจากภาพรม
ตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ของสถานศึกษา
สาขางาน ที่ได้งานทาใน 1 ปี ใน แบบบันทึกการมีงาน
สถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ ทา / ศึกษาต่อภายใน
พร้อมข้อมูลของสถาน
1 ปี
ประกอบการ หน่วยงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนก ระดับ ปวส. 2 ปี
ตามระดับ ประเภทวิชา สามขา การศึกษา 2554
วิชา สาขางานที่ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี พร้อมข้อมูล
อาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
4. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนก
ตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางานที่ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
พร้อมข้อมูลสถานศึกษาที่เข้า
ศึกษา (ทั้ง ข้อ 2 ,3,4 ต้องมี
รายงานต่อวิทยาลัยฯ)
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี เทียบ
กับผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตาม
ระดับ จาแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ ของผู้สาเร็จการศึกษาใน 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถาน
ประกอบการ หน่วยงานหรือ กลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสถานประกอบการ
หน่วยงานสถานศึกษา ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 1.5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง
สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึงสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้สาเร็จการศึกษา
เข้าทางาน
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลหรือสถานประกอบการ หน่วยงานที่ได้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จ
การศึกษา
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและทักษะทาง
ปัญญา
2. ด้านสมรรถนะหลักและ สมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานการทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การ
จัดการและการพัฒนางาน
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้ง
ประยุกต์ สู่อาชีพ

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
(2) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ -๕๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง
(3) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ -๖๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ -๗๙.๙๙ เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้ Rating scale ๑-๕
เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางานที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพทั้ง
3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้รับบริการ ที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
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

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
-ทุก แผนกวิ
  กษามี ก าร    -ทุ กแผนก
สถานศึ
  1. หลั
 ก ฐานเกี
  ่ยวกั
 บ การก
  าหนดกลุ
   ่ม  แบบสอบถามความ
        ทุ ก ภาค   
  ชาฯ    
วิชาฯ
ตัวอย่าง สร้างเครื่องมือประเมินความพึ
พึงงพอใจของสถาน
เรียน
ประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพ -งานแนะ พอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน ประกอบการที่มีต่อ
ประมาณค่Rati
า( ng scale) 1-5 เพื่อเก็บ คุณลักษณะที่พึง
ของผู้สาเร็จการศึกษา แนว
เก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ประสงค์
ใน 3 ด้านคือด้าน
ตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้านคุณธรรม
คุณลักษณะที่พึง
2. รายงานผลการประเมินความ จริยธรรม และ
ประสงค์ ด้าน
พึงพอใจของสถานประกอบการ
จรรยาบรรณใน
สมรรถนะหลักและ
หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษา วิชาชีพของผู้สาเร็จ
สมรรถนะทั่วไป และ
เข้าทางานที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3
การศึกษา
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกาหนดกลุ่ม
-พร้อมมีหลักฐานการส่ง แบบ
แบบสรุปความพึง
ตัวอย่างจากกลุ่ม
ประเมินให้สถานประกอบการ
พอใจของสถาน
สถานประกอบการ
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ประกอบการที่มีต่อ
หน่วยงานหรือกลุ่ม
ของสถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาคุณลักษณะที่พึง
สถานศึกษาหรือ
เข้าศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพทั3 ้งด้าน ประสงค์
ผู้รับบริการรวมไม่
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านคุณธรรม
น้อยกว่าร้อยละ 30
4. รายงานผลการประเมินความ จริยธรรม และ
ของจานวนสถาน
พึงพอใจของผู้รับบริการจากการ จรรยาบรรณใน
ประกอบการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จ วิชาชีพของผู้สาเร็จ
หน่วยงานสถานศึกษา
การศึกษาที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3
การศึกษา
ผู้รับบริการ มีการ
ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
สร้างเครื่องมือ
5. รายงานผลการประเมินความ
ประเมินความพึง
พึงพอใจในภาพรวมของสถาน
พอใจ เก็บข้อมูล
ประกอบการ หน่วยงาน
ครอบคลุมคุณภาพทั้ง
สถานศึกษาและผู้รับบริการ ที่มี
3 ด้าน และนาผล
ต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
การศึกษา
อย่างถูกต้อง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
(4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(5) สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1) – (4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ อย่างน้อย
ร้อยละ50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา)
1. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
2. รายงานการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
3. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
4. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
5. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
6. หลักฐานที่สาขางานได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
 สถานศึ
1.
  กษามี ก าร   -งาน
   1. ข้อมู ลสาขางานที
    ่เปิ ดสอนใน
     แบบสอบถาม
        1 ปี    
  างาน
    
หลักสูตร
สถานศึกษา
ความต้องการของ
การศึกษา หลักสูตร
สารวจข้อมูลความ
2. แบบสารวจความต้องการของ สถานประกอบการ
ต้องการในการพัฒนา
สถานประกอบการในการพัฒนา ด้านพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร (มีหลักฐานกาส่ง
การจัดการเรียนการ
2. สถานศึกษามีการ
แบบสอบถามไปยังสถาน
สอน และเกี่ยวกับ
พัฒนาหลักสูตร
ประกอบการ)
ระดับคุณภาพ
ร่วมกับสถาน
3. นาแบบสอบถามที่ได้จากสถาน ของหลักสูตรฐาน
ประกอบการและ
ประกอบการมาวิเคราะห์ผล แล้ว สมรรถนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลต่อวิทยาลัย
3. สถานศึกษามีการ
4. ประชุมการพัฒนาหลักสูตร
แบบบันทึก
ทดลองใช้หลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน การพัฒนาหลักสูตร
4. สถานศึกษามีการ
แล้วมีรายงานการประชุม
และการจัดการเรียน
ประเมินหลักสูตร
5. หลักฐานการนาหลักสูตรที่ได้ไป การสอนด้านการ
5. สถานศึกษามีการ
ทดลองใช้เพื่อประเมินหลักสูตร
ปรับปรุงสาระ
นาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา มีรายงานการ
การเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายวิชา
ทดลองใช้
หลักสูตรที่เหมาะสม
ตามข้อ(1) –(4)ไม่เกิน
6. หลักฐานที่สาขางานทา
กับความต้องการของ
3 ปี ไปใช้ อย่างน้อย
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
ตลาดแรงงานและ
ร้อยละ 50 ของ
พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ใน
ชุมชน
จานวนสาขางานที่
การจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
7. รายงานร้อยละของสาขางานที่
ภายใน 3 ปีก่อนการ
แบบสอบถาม
ได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประเมินภายนอกต้อง
รายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน 3 ปี การดาเนินงาน
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา/ปรับปรุง
น้อย 7 รายวิชา
เทียบ กับสาขางานที่เปิดสอนใน หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษามีครูทดี่ าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 – 59.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสาขางานและ
สถานศึกษา
(3) สถานศึกษามีครูทดี่ าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 – 69.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสาขางานและ
สถานศึกษา
(4) สถานศึกษามีครูทดี่ าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 – 79.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสาขางานและ
สถานศึกษา
(5) สถานศึกษามีครูทดี่ าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสาขางานและสถานศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
4. ร้อยละของครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน
เทียบกับครูทั้งหมดในสาขางานและสถานศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
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

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษา     -งาน
สถานศึ
   1. ข้อมู ลครู ผ ู้สอนทั
  ้งหมดใน
      แบบสรุ
   ปการส่
  งและ
  ทุ ก ภาค   
  างาน
    
หลักสูตร
สถานศึกษา
หลักสูตร
ดาเนินการให้ครู
ตรวจแผนการจัดการ เรียน
2. หลักฐานคาสั่งหมอบหมายวิชา
จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้
สอนหรือตารางสอน
เรียนรู้รายวิชาเทคนิค
3. รายงานสรุปผลการส่งแผนการ
วิธีการสอนที่
จัดการเรียนการสอนของครู แต่ละ
หลากหลายที่มุ่ง
คน ทุก รายวิชาที่สอน (กรณี ครู
สมรรถนะอาชีพและ
บันทึกข้อความใช้แผนการสอน
บูรณาการคุณธรรม
เดิม ให้มีการเขียนในบันทึกว่าได้
จริยธรรม ค่านิยม
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
และคุณลักษณะอัน
อย่างไรในหน่วยการเรียนใด)
พึงประสงค์ และ
4. ร้อยละของครูที่จัดทาแผนการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธี
พอเพียงทุกรายวิชาที่
การสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สอน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนกับ
ครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
-สรุปรายงานจานวนครูที่จัดทา
แผนการสอนด้วยเทคนิควิธี การ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังการ
สอน ให้ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ไปจัดทาวิจัยและ
นาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
1. มีเป้าประสงค์
2. มีการระบุปัญหา
3. มีวิธีการดาเนินการ
4. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
5. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลังการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน
(4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคน นาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
(5) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคน นาผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า
หนึ่งรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดทีส่ าขางานและสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
2. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังการสอน
6. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน ไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษา     -งาน
สถานศึ
   1. รายงานข้
   อ มูล รายวิ
  ชาทั
 ้ง หมดที
  ่   แบบสรุ
  ปผลการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
หลักสูตร
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้โดยเน้น เรียน
หลักสูตร
ดาเนินการให้ครู
2. คาสั่งหมอบหมายวิชาสอนหรือ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนการสอน
ตารางสอน
ตามแผนการจัดการ
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียนการสอนด้วย
นิเทศการสอน
เทคนิคที่หลากหลาย
4. รายงานการนิเทศการสอนที่มี
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
เรื่องการใช้สื่อการสอน ใช้เทคนิค
อาชีพ และบูรณาการ
กาสอนที่หลายหลาย มุ่งสมรรถนะ
คุณธรรม จริยธรรม
อาชีพ บูรณาการคุณธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์
จริยธรรมค่านิยม คุณลักษณะอัน
และปรัชญาของ
พึงประสงค์ บูรณาการหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการให้ครูใช้สื่อ
5. รายงานการส่งบันทึกหลังสอน
และเทคโนโลยีที่
ของครูทุกคน
เหมาะสม ให้มีการ
6. รายงาน การส่งผลงานวิจัย
นิเทศการจัดการเรียน
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดการ
การสอนและให้ครู
เรียนการสอนไม่น้อยกว่า1
บันทึกหลังสอน ให้ครู
รายวิชาที่ทาการสอนทั้งหมด( 1
นาผลจากการสอน
เรื่อง ต่อ 1 ปี )
ด้วยเทคนิคการสอนที่
7. หลักฐานการนาผลการวิจัยของ
หลากหลาย และผล
ครูไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
การนิเทศการสอนไป
พัฒนาการเรียนการสอน 1 เรื่อง
จัดทาวิจัยและนา
ต่อ 1 ปี
ผลการวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการ
สอน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
(4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
(5) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผล ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
3. หลักฐานการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน ทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
5. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกในทุ
คน กรายวิชาที่สอน
6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
7. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู ทุกคนใน
ทุกรายวิชาที่สอน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
แบบประเมิ
1. หั วหน้
  กษา     -งาน
สถานศึ
   1. ข้อมู ลครู ผ ู้สอนทั
  ้งหมดในสถานศึ
     ก ษา
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
2. คาสั่งมอบหมายวิชาที่สอนหรือ ปฏิบัติ
เรียน
หลักสูตร
ดาเนินการให้ครูทุก หลักสูตร
ตารางสอน
คนกาหนดและแจ้ง
3. รายงาน การกาหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
วัดและประเมินผลให้
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อน
ผู้เรียนทราบก่อนการ
การจัดการเรียนการสอน ครูทุก
จัดการเรียนการสอน
คน ทุกรายวิชาที่สอน
มีการวัดผล
4. การวัดผลประเมินผลตาม
ประเมินผลตามแผน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
การจัดการเรียนการ
คนในทุกรายวิชา
เรียนรู้ใช้วิธีการวัดผล
5. วิธีการวัดผลประเมินผลที่
ประเมินผลที่
หลากหลายและเหมาะสมของครู
หลากหลายและ
ทุกคนในทุกรายวิชา
เหมาะสม ให้ผู้เรียนมี
6. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วน
ส่วนร่วมในการวัดผล
ร่วมในการวัดและประเมินผลของ
และประเมินผลและ
ครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
นาผลการวัด
เช่น การให้ร่วมการตั้งเกณฑ์การ
ประเมินผลไปใช้ใน
วัดผลชิ้นงาน เกณฑ์การให้จิตพิสัย
การพัฒนาผู้เรียน ที่
7. การนาผลการวัดและ
มุ่งเน้นสมรรถนะ
ประเมินผลไปใช้พัฒนาสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการ
ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
และบูรณาการคุณธรรม
ค่านิยม และ
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ประสงค์และปรัชญา
ปรัชญาของเศรษฐกิจของครูทุก
ของเศรษฐกิจ
คน ในทุกรายวิชา
พอเพียง ทุกรายวิชา
เช่น การปรับปรุงการสอนตาม
ที่สอน
บันทึกหลังสอน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการคัดเลือก สถานประกอบการ หน่วยงาน และทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร
มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทาความร่วมมือ ในกรส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขางาน
(2) สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
(3) สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
(4) สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
(5) สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงาน ที่ผ่านการคัดเลือก และทาความร่วมมือ ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม
หลักสูตร
2.
3.
4.
5.
6.

หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
หลักฐานการเชิญสถานประการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประการ หน่วยงานเพื่อนาผลไปปรับปรุง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ฯ  1. รายงานข้
1. หั วหน้
 สถานศึ
1.
  กษามี ก าร   -งานทวิ
  
   อ มูล สถาน
       แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
ประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการ ปฏิบัติ
เรียน
ทวิฯ
คัดเลือกสถาน
คัดเลือกและทาความร่วมมือใน
ประกอบการ หน่วยงาน
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตาม
และทาความร่วมมือใน
หลักสูตร (ร่วมทา MOU )
การส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน
2. รายงานการนิเทศนักศึกษาก่อน
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
การฝึกงาน (รายงานครบ PDCA)
งาน
3. มีคู่มือการฝึกงานให้กับ
2. สถานศึกษามีการ
นักศึกษาฝึกงานทุกคน
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อน
4. รายงานผลการส่งผู้เรียนเข้า
การฝึกงานพร้อมมี
ฝึกงานในสถานประกอบการ
คู่มือการฝึกงาน
5. ครูผู้สอนทารายงานการเข้า
3. สถานศึกษามีการ
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน งานทวิฯ
นิเทศฝึกงานของ
ทาหน้าที่รวบรวมแล้วรายงานผล
ผู้เรียนในสถาน
การเข้านิเทศ สรุปเป็นจานวน
ประกอบการ
ครั้ง จานวนครูที่เข้านิเทศ
หน่วยงาน
6. การวัดผลการฝึกงานของผู้เรียน
4. สถานศึกษามีการ
ร่วมกับสถานประกอบการ
วัดผลการฝึกงานของ
หน่วยงาน
ผู้เรียนร่วมกับสถาน
7. โครงการสัมมนาการฝึกงาน
ประกอบการ
หลังจากนักเรียนนึกศึกษาฝึก
หน่วยงาน
ประสบการ
5. สถานศึกษามีการ
8. การเชิญสถานประกอบการ
สัมมานาการฝึกงาน
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
ของผู้เรียนเพื่อนาผล
สัมมนา
ไปปรับปรุงโดยเชิญ
9. รายงานผล โครงการสัมมนา
สถานประกอบการ
การฝึกงาน ( ครบ PDCA )
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ครูผู้สอนส่งรูปเล่มสีชมพู่กับ
เข้าร่วมการสัมมนา
งานประกันคุณภาพฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

คาอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยของสถานศึกษา แต่ละสังกัดและอานาจหน้าที่ให้ถือปฏิบัติดังนี้คือ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551
และกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการการ
ประชุม วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามพ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมิได้เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ให้ทาหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ประเมิน ๒ ด้าน
ดังกล่าว อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันก็ได้
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา รับทราบข้อมูลและนาผลไปปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป ให้ใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) 1.5
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข้อมูลและนาผลไปพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามอานาจหน้าทีที่กาหนดไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
(5) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เกี่ยวกับการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทิศทาง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และนโยบาย รวมทั้งมีการกากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ข้อ และมีการ
ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกากับดูแลให้สถานศึกษาดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น
4. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับ สถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และมีการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการสถานศึกษา อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑1ครั้ง
6. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
1.สถานศึ
 กษามี
     -งานสาร
   1. มีคาสั ่งแต่
 งตั้ง คณะกรรมการ
       แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ปฏิบัติ
เรียน
สารบรรณ
คณะกรรมการสถานศึกษาบรรณ
2. มีระเบียบการปฏิบัติงานตาม
หรือวิทยาลัย
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
2. มีการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
หรือวิทยาลัยอย่างน้อย
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยในเรื่อง
ภาคเรียนละ1 ครั้ง
ร่วมกาหนดวิสัยท้ศน์ พันธกิจ
3. สถานศึกษาดาเนินการ
นโยบาย วางแผนพัฒนาหลักสูตร
ให้คณะกรรมการ
แผนประจาปี
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
-มีบันทึกเชิญประชุม
ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
-มีรายงานการประชุม
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
4. มีการปฏิบัติงานของ
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสถานศึกษา
4. สถานศึกษาดาเนินการ
-การเข้าร่วมประชุม
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
-การเข้าร่วมวางแผนพัฒนา
ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตร แผนประจาปี
คณะกรรมการสถานศึกษา
-มีการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงาน
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา
5. สถานศึกษาดาเนินการให้
5. สถานศึกษาดาเนินการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการ
สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานของ
ร่วมกับสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
6. สถานศึกษาดาเนินการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและมีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้ง
จัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร ทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(2) สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
(3) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(4) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
(5) สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. หลักฐานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
5. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษาจั ดทา   -งาน
สถานศึ
   1. สถานศึ
   กษาจั
  ดท าแผนพั
  ฒ นา   แบบประเมิ
    นรายการ
    1 ปี    
  างาน
    
ปฏิบัติ
การศึกษา แผนงานฯ
แผนพัฒนาการศึกษา แผนงานฯ การจัดการศึกษา
-มีการประชุมการจัดทาแผนฯ
ของสถานศึกษาโดย
-มีรายงานการประชุมโดย การมี
การมีส่วนร่วมของครู
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
และบุคลากรทุกฝ่าย
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
ในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบการ และ
ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2 (ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
และมีการจัดทา
จัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการ
3. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่สอดคล้อง
ประจาปี
กับแผนการ
-รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
พัฒนาการจัด
การประจาปีได้รับความเห็นชอบจาก
การศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษามีการ
4. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ
ดาเนินตามแผน มี
ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
การติดตาม
-แบบประเมินความพึงพอใจของ
ตรวจสอบ ประเมิน
ประชามคมในสถานศึกษาในเรื่องการ
และเสนอแนะ
พัฒนาตามหลักปรัชญา วิสัยทัศฯ พันธ
ปรับปรุง พร้อมทั้ง
กิจ และจุดเน้นหรือจุดเด่นของ
จัดทารายงานตาม
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
-รายงานผลการประเมิน
ประจาปี
5.นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตาม
ปรัชญา
-เกียรติบัตรการได้รับการยกย่องต่างๆ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธ
กิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/ วิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตลักษณ์(Identity) หมายถึง คุณลักษณะของผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดขึ้น ต้องมีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย 2 ประการ คือ 1) เป็นการ
ประกาศให้ชุมชนสังคม ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรับทราบอย่างชัดเจนถึง แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้ง หน้าที่ในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา และ 2) ใช้เป็นแบบแผนในการกาหนดเป้าหมาย
แผนการปฏิบัติงานรวมทั้งแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในส่วน
งานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา
ประชาคมภายในสถานศึกษา คือผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและองค์กรภายนอกทีม่ ี
ส่วนร่วมในการกาหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทั้งกาหนดแผนปฏิบัติงาน

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยและหน่วยงานต้น
สังกัด
(2) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(5) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
2. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษามี ก าร    -งานแผนฯ
สถานศึ
   1. มีการส
 ารวจความคิ
    ดเห็ น ในการ
   แบบประเมิ
    นรายการ
    1 ปี    
  างาน
    
จัดทา อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ปฏิบัติ
การศึกษา
แผนงานฯ
พัฒนาสถานศึกษา
-มีรายงานผลการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
2. มีการนาความคิดเห็นเข้าเป็น
การจัดตั้งสถานศึกษา
วาระในที่ประชุมการจัดทาอัต
ตามอัตลักษณ์
ลักษณ์ของวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ที่
-มีรายงานการประชุม
ได้รับความเห็นชอบ
3. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
จากคณะกรรมการ
สถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา
สถานศึกษาหรือ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
วิทยาลัย โดยการมี
โดยความเห็นชอบของ
ส่วนร่วมของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรทุกฝ่ายใน
-มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน
สถานศึกษาและรายงานการ
และหน่วยงานที่
ประชุม
เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานการดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาฯที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. รายงานผลการดาเนินโครงการ
ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา
-สรุปรายงานจานวนโครงการ
ทั้งหมดที่สอดคล้องและที่มี
รายงานผลการดาเนินงานต่อ
สถานศึกษา
6. หลักฐานการนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ระดับคุณภาพ ในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
โดยใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1.5

ประเด็นการพิจารณา
(1) สาขางาน/สถานศึกษามีการบริหารจัดการสาขางาน/สถานศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นโยบาย
แห่งรัฐ และมีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
(2) สาขางาน/สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสาขางาน/สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2
ครั้ง
(3) สาขางาน/สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
(4) สาขางาน/สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
(5) มีการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นาของหัวหน้าสาขางาน/ผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัยและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการบริหารจัดการสาขางาน/สถานศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและต้องดาเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA โดยพิจารณาจาก
1) การกระจายอานาจในการบริหารสูส่ าขางาน/สาขาวิชา และผู้สอน
2) การใช้สาขางาน/สาขาวิชา และสถานศึกษา เป็นศูนย์กลางในการกาหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทาง
การวางแผนจัดการศึกษาของตนเอง
3) การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการตัดสินใจและการ
จัดการศึกษา ของสาขางาน
4) การพึ่งตนเอง ที่เน้นให้สาขางาน/สาขาวิชา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารตัวเอง มีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบ การดาเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์ของสาขางาน
5) การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก สาขางาน/สาขาวิชา และสถานศึกษา
รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ
6) ความสามารถในการปรับใช้การบริหาร ตามสถานการณ์ของสาขางาน/สาขาวิชา และสถานศึกษา ที่
นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
7) การพัฒนาตนเองของสาขางาน/สาขาวิชา และสถานศึกษา ทั้งการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพ พัฒนา
บุคคล และพัฒนาทีมงาน เพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรการเรียนรู้
8) การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยสาขางาน/สาขาวิชา และสถานศึกษา หรือผู้ตรวจสอบภายนอกและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9) มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการกาหนดนโยบายและการควบคุมมาตรฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้านบุคลากร การเงิน ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
10) สาขางาน/สาขาวิชาและสถานศึกษา มีการควบคุมอัตราส่วนครู:ผู้เรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2. รายงานการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสาขางานและสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
4. หลักฐานการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสาขางาน/สถานศึกษา
5. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นาของหัวหน้าสาขางาน/ผู้บริหารสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
ผู้บ
ริหารสถานศึ
   กษามี
   -งานสาร
   1. มีการประชุ
   มครู บุค ลากร
     แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ภ าคเรี
 ยน  
  างาน
    
ทางการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน ปฏิบัติ
สารบรรณ
การบริหารงานตาม บรรณ
ละ 2 ครั้ง
นโยบายของ
-รายงานการประชุม
หน่วยงานต้นสังกัด
2. มีการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่
โดยใช้ภาวะผู้นาและ
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่
อาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
เกี่ยวข้องและการ
1 ครั้ง
ประเมินผลการ
-มีรายงานการประชุม
บริหารงานและภาวะ
3. หลักฐานการนาความคิดเห็น
ผู้นาของผู้บริหาร
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาโดย
หรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก
คณะกรรมการ
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง
สถานศึกษาหรือ
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
วิทยาลัย โดยใช้แบบ
พัฒนาสถานศึกษา
ประเมินมาตราส่วน
-มีรายงานผลการดาเนินการ
ประมาณค่า (Rating
4. การประเมินการบริหารงาน
scale ) 1-5
และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย
-มีแบบประเมิน
-มีสรุป รายงานผล
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบข้อมูล สารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมี
ข้อมูลพื้นฐานอย่างน้อย 9 ประเภทได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่และข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน มีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
รวมทั้งผู้เรียน ด้วยการใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 1-5

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่นที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษา
ที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(2) สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล สารสนเทศ
(4) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.15 – 5.00

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1.

. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย ๙ ประเภท ได้แก่ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน ผู้เรียน หลักสูตร แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และมีระบบสารองข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
2. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน และมีผู้รับผิดชอบ
3. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมและมีการประเมินประสิทธิภาพ
4. หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
5. ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็นเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษาและมีความปลอดภัยของระบบ
การบริหารจัดการข้อมูล
6. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
*
การสรุปข้อมูล ให้สรุปข้อมูลทั้ง 9 ประเภทให้เป็น 4 ด้านคือ 1.ด้านวิชาการ 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านงบประมาณ และ
4. ด้านทั่วไป
*
จัดระบบสารสนเทศให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management Information System)
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ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ย์  1. มีระบบฐานข้
  กษามี ระบบ
สถานศึ
    -งานศู
  น
    อมู ลสารสนเทศ
      แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค  
ข้อมูลและ อย่างน้อย 9 ประเภท ครบละมี
ปฏิบัติ
เรียน
ข้อมูลสารสนเทศมี
สารสนเทศ ระบบสารองข้อมูลและป้องกัน
ระบบสารองข้อมูล
-มีรายงานผลการดาเนินการ
เพื่อป้องกันการสูญ
2. มีการรายงานผลการพัฒนา
หายของข้อมูล โดยมี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ข้อมูลพื้นฐาน9 ประเภท
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
3.ครู บุคลากร นักเรียนเข้าถึงเพื่อ
สถานศึกษา ข้อมูล
ใช้ประโยชน์
นักเรียน ข้อมูล
-รายงานสถิติจานวนเข้าใช้ของ
ตลาดแรงงาน ข้อมูล
นักศึกษา ครู บุคลากร(ห้องเนตฯ)
อาคารสถานที่ ข้อมูล
-รายงานการนาข้อมูลข่าวสารเข้า
งบประมาณและการเงิน
เว็บไซด์สถานศึกษา (รายงานเป็น
ข้อมูลหลักสูตรการ
รายภาคเรียน)
จัดการเรียนการสอน
-มีรายงานผลการจัดลาดับ
ข้อมูลครุภัณฑ์ และ
ความสาคัญและความปลอดภัยใน
ข้อมูลพื้นฐานของ
การใช้งานและผู้ใช้ทุกระดับมี
จังหวัดข้อมูลสามารถ
ความเข้าใจ
เชื่อมโยงอย่างเป็น
-มีการรายงานผลการใช้ข้อมูล
ระบบและเป็น
พื้นฐานในการบริหารจัดการและ
ปัจจุบัน มีการ
ตัดสินใจจนเกิดผลในทางปฏิบัติ
ดาเนินการให้ครู
4. มีการประเมินความพึงพอใจในการ
บุคลากรนักเรียนเข้า
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ถึงเพื่อใช้ประโยชน์มี
ของสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทุก
การประเมินความพึง
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรีในการใช้
ยน
พอใจในการบริหาร
ประโยชน์
จัดการระบบฐาน
-มีรายงานผลการประเมิน (ภาค
ข้อมูลโดยครู
เรียน แยกเป็นงานศูนย์ข้อมูล
บุคลากรทุกฝ่ายและ
และห้องบริการอินเทอร์เน็ต )
ผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. หั วหน้

  างาน
    
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและมีผลทาให้ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆลดลง

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน(ด้านความ
ปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคมด้านการพนันและการมั่วสุม) โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง
(2) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
(4) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
(5) สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้านโดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
2. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยง
3. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โครงการ
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
5. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง(เพิ่มหรือลด) ในแต่ละด้าน

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษามี ก าร    -งาน
สถานศึ
   1. มีคาสั ่งแต่
 งตั้ง คณะกรรมการ
       แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
บริหารความเสี่ยง
ปฏิบัติ
เรียน
ปกครอง
วิเคราะห์และจัดทา ปกครอง
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
แผนงานโครงการ
บริหารความเสี่ยง มีการกาหนด แบบบันทึกข้อมูลการ
บริหารความเสี่ยงที่
ความเสี่ยงของสถานศึกษา แล้ว ตรวจสารเสพติด
สาคัญอย่างน้อย 5
นามาเรียงลาดับความเสี่ยง การ
ด้าน ได้แก่ ด้านความ
จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง แบบสรุปผลการตรวจ
ปลอดภัย ด้านการ
ของสถานศึกษา
สารเสพติด
ทะเลาะวิวาท ด้าน
-มีการรายงานการประชุม
สิ่งเสพติด ด้านสังคม
3. มี
ด้านการพนัน และ
4. มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง
การมั่วสม โดยมีส่วน
5. มีการดาเนินโครงการบริหาร
ร่วมของครูและ
ความเสี่ยงตามที่สถานศึกษา
บุคลากรทุกฝ่ายใน
กาหนด
สถานศึกษา ผู้เรียน
5.1 รายงานผลโครงการ
และผู้ปกครอง มีการ
ครอบคลุม ทั้ง 5 ความเสี่ยง
ดาเนินงานตาม
ประกอบด้วย
แผนงานโครงการ มี
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินผลและ
โครงการฯ
ปรับปรุงอย่าง
-มีการประชุมโครงการ
ต่อเนื่องและมีผลทา
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
ให้ความเสี่ยงด้าน
-มีผลการดาเนินโครงการ
ต่างๆ ลดลง
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA
6. หลักฐานการนาผลการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผูเ้ ก็บ
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
-งาน
ดาเนินการตามแผนไปใช้ในการ
ปกครอง
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลแสดงสถิติของฝ่าย
ปกครองในด้านการบริหารความ
เสี่ยง ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านที่มีสถิติ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ฝ่ายปกครองรายงานผลการ
ดาเนินการ ทั้งด้าน
ด้านความปลอดภัย
ด้านการทะเลาะวิวาท
ด้านสิ่งเสพติด
ด้านสังคมปัญหาการท้องในวัน
เรียน
ด้านการพนันและการมั่วสุม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล
ทุกภาค
เรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. หัวหน้างาน
ปกครอง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียน กลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

ประเด็นการพิจารณา
(1)
(2)
(3)
(4)

สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ๑๐ ของจานวนผู้เรียนที่

ร้องขอ
(5) สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน
คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และหลักฐานการพบ/การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
แผนงาน/โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ที่  1. มีโครงการปฐมนิ
1. หั วหน้
  กษาจั ดระบบ
สถานศึ
   -งานครู
  
     เทศนั
  กศึ กษา
   แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
ปรึกษา
ใหม่
ปฏิบัติ
เรียน
ครูที่ปรึกษา
ดูแลผู้เรียนโดยการ
-รายงานโครงการประกอบด้วย
ปฐมนิเทศผู้เรียน มี
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การแต่งตั้งครูที่
โครงการฯ
ปรึกษา มีระบบ
-มีการประชุมโครงการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
เพื่อดูแลผู้เรียน
-มีผลการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
ทุนการศึกษาแก่
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ผู้เรียน มีระบบดูแล
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
(Rating scale ) 1-5
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญา
ให้ครบ PDCA
เลิศ
2. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากลุ่ม
เรียน
3. รายงานสรุปผลการเข้าพบ
นักเรียนในที่ปรึกษาของครูที่
ปรึกษา (งานที่ปรึกษาสรุปยอด
รวมทั้งหมด เป็นภาคเรียนรายงาน
วิทยาลัยและให้งานประกันไว้ 1
ชุด)
4.มีการจัดตั้งระบบเครือข่าย
ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
- หลักฐานการจัดตั้ง
-มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบ
เครือข่ายผู้ปกครอง
-มีการประชุม และมีรายงานการ
ประชุม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผูเ้ ก็บ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
ที่ 
  กษาจั ดระบบ
สถานศึ
   -งานครู
  
ปรึกษา
ดูแลผู้เรียนโดยการ
ปฐมนิเทศผู้เรียน มี
การแต่งตั้งครูที่
ปรึกษา มีระบบ
เครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อดูแลผู้เรียน
ส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียน มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ส่งเสริมผู้เรียนปัญญา
เลิศ

หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

5. แผนงานโครงการจั
       ดระบบดู
   แล          ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
ผู้เรียน
เรียน
ครูที่ปรึกษา
-มีการเสนอแผนต่อสถานศึกษา
(ถ่ายเอกสารรายงานเก็บที่งาน
ประกันฯ 1 ชุด)
6. หลักฐานการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน (งานแนะ
แนวสรุปยอดการสนับสนุนทุน ทุก
ภาคเรียนเสนอต่อสถานศึกษา
ถ่ายเอกสารรายงานเก็บที่งาน
ประกันฯ 1 ชุด )
7. หลักฐานการดาเนินโครงการ
ดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
-ครอบคลุม ทั้ง 5 ความเสี่ยง
ประกอบด้วย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 1.5 และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยการมีส่วนร่วมของ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
(2) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย3.51 – 5.00
(5) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ การใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษา     -งานอาคาร
สถานศึ
   1. มีการประชุ
   มจัด ทาแผน
         แบบบั
  นทึ ก  ทุ ก ภาค   
  างาน
    
โครงการในการพัฒนาและดูแล
การใช้ห้องเรียน / เรียน
อาคารสถานที่
ดาเนินการพัฒนาและ สถานที่
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
ห้องปฏิบัติการ
ดูแลสภาพแวดล้อม
สถานศึกษาในการใช้อาคาร
และภูมิทัศน์ของ
สถานที่ ห้องเรียน
สถานศึกษาและการ
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์ แบบสอบถามความ
ใช้อาคารสถานที่
วิทยาบริหาร โดยการมีส่วนร่วม
คิดเห็น
ห้องเรียน
ของครู บุคลากร ผู้เรียน
ห้องปฏิบัติการ โรง
ผู้ปกครองนักเรียน
ฝึกงาน ศูนย์วิทยา
-มีการสารวจความต้องการในการ
บริหาร
พัฒนา
-มีรายสรุปงานผลการสารวจ
-มีรายงานการประชุม
-มีแผนโครงการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
2. มีการนาแผนการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาไปดาเนินการ
-มีโครงการในแต่ละภาคเรียน
-มีรายงานผลโครงการ
ประกอบด้วย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผูเ้ ก็บ
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA
3. รางวัล เกียรติบัตร เกี่ยวกับการ
จัดการทางสิ่งแวดล้อม ที่ได้จาก
ชุมชน หรือ
คาชมเชยจากบุคลภายนอก ทั้ง
ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยาบริหาร โดยครูและบุคลากร
ทุกฝ่าย ในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน แยกเป็นแผนกวิชา ใน
เรื่องดังนี้
-ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรง
ฝึกงาน (เป็นแต่ละแผนกวิชา)
-อาคารสถานที่
-วิทยาบริการ
รายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ
5. หลักฐานการนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
-รายงานผลการดาเนินการในเรื่อง
การปรับปรุงการดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยา
บริหาร

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการจัดหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) ๑ - ๕ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ การจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
(2) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
(3) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(4) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
(5) สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน/โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
4. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1.งานแผนฯ
  กษามี ก าร    -งานแผนฯ
สถานศึ
   1. มีแผนงานโครงการจั
      ด หา การ
   แบบสรุ
  ประดั
 บความ
   ทุ ก ภาค   
       
-งานวิจัย
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ เหมาะสมในการจัด เรียน
2.งานวิจัย
จัดหา การใช้วัสดุ
-งานพัสดุ คอมพิวเตอร์
อาคารเรียน อาคาร
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
2. รายงานผลการดาเนินโครงการ ประกอบ ห้องเรียน
และคอมพิวเตอร์
ตามแผน
ห้องปฏิบัติการ โรง
สอดคล้องกับ
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ ฝึกงาน
แผนพัฒนาการจัด
โครงการจัดหา การใช้วัสดุ
การศึกษาของ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
สถานศึกษา มีการ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากร แบบสรุประดับความ
ประเมินความพึง
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เหมาะสมในการจัด
พอใจของครูและ
-รายงานผลการประเมินความพึง ศูนย์วิทยบริการ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
พอใจ จัดทาในรูปแบบวิจัย 5 บท
สถานศึกษาและ
4. มีการนาผลการประเมินไปใช้ใน แบบสรุประดับความ
ผู้เรียน มีการนาผล
การปรับปรุงการบริหารจัดการ
เหมาะสมในการจัดให้
การประเมินไปใช้ใน
-รายงานผลการนาไปใช้
มีครุภัณฑ์ และ
การปรับปรุงการ
อุปกรณ์
บริหารจัดการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
*คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และ สุขภาวะจิตและวิญญาณ

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
(4) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(5) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ
สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
6. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
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
*คุณภาพชีวิต จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา พ.ศ. 2554 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษา     -งาน
สถานศึ
   1. ข้อมู ลจ านวนครู
   และบุ
  คลากร
    แนบติ
  ด ตามการ
     ทุ ก ภาค   
  างาน
    
พัฒนาบุคลากร
เรียน
บุคลากร
ดาเนินการพัฒนาครู บุคลากรฯ ทางการศึกษาแต่ละภาคเรียน
2. มีการประชุมการทาแผนการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน
และบุคลากรทางการ
พัฒนาบุคลากรระยะสั้นหรือระยะ
ศึกษาในสถานศึกษา
ยาว
ในด้านวิชาการหรือ
-รายงานการประชุม
แบบสารวจสถาน
วิชาชีพ และ
-มีแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ ประกอบการที่มีส่วน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สั้นหรือระยะยาว
ร่วมการจัดการศึกษา
จัดหาทุนการศึกษา
3. มีการจัดอบรมด้านวิชาการหรือ
ทุนวิจัย หรืองาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพไม่
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
น้องกว่าร้อยละ 75 ประกอบด้วย
มีโครงการแลกเปลี่ยน
-โครงการจัดอบรม
แบบสารวจ
ครูและบุคลากร
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการศึกษากับ
โครงการฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิ
หน่วยงานอื่น หรือ
-มีการประชุมโครงการ
ปัญญาท้องถิ่น ที่มี
หน่วยงาน องค์กร
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ ส่วนร่วมการพัฒนา
ภายนอกตรงกับสาขา
-มีผลการดาเนินโครงการ
ผู้เรียน
วิชาชีพ มีการพัฒนา
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
คุณภาพชีวิตที่
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
เหมาะสม ส่งเสริม
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
สนับสนุนครูและ
(Rating scale ) 1-5
บุคลากรทางการ
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ศึกษาได้รับการ
ให้ครบ PDCA ทุกโครงการ(เก็บ
ประกาศเกียรติคุณยก
ข้อมูลไว้งานประกัน อย่างละ 1
ย่อง
ชุด)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผูเ้ ก็บ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
  กษา     -งาน
สถานศึ
  
ดาเนินการพัฒนาครู บุคลากรฯ
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดหาทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
มีโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ส่งเสริม
สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง

หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

4. ข้อมู ลครู แ ละบุ
 ค ลากรทางการ
              ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
ศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุน
เรียน
บุคลากร
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
-สรุปรายงานผลการจัดทุนการ
วิจัยต่อวิทยาลัย
-สรุปรายงานผลการส่งวิจัยของครู
ที่ได้รับทุน พร้อมรูปเล่ม
5. โครงการแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
-ข้อมูลครูและบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
-จัดประชุมแลกเปลี่ยน มีรายงาน
การประชุม (ให้แต่ละแผนกวิชา
จัดทา)
-รายงานโครงการ
-เสนอโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบ PDCA ทุกโครงการ(เก็บ
ข้อมูลไว้งานประกัน อย่างละ 1
ชุด)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผูเ้ ก็บ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
  กษา     -งาน
สถานศึ
  
ดาเนินการพัฒนาครู บุคลากรฯ
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา
ในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จัดหาทุนการศึกษา
ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
มีโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับ
หน่วยงานอื่น หรือ
หน่วยงาน องค์กร
ภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ส่งเสริม
สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่อง

หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

6. สถานศึ
   กษาให้
  ค รูและบุ
  ค ลากร
           ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
เรียน
บุคลากร
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75
-รายงานสรุปจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สวัสดิการ
บ้านพัก หลักฐานบันทึกการขอ
อนุญาต
-หลักฐานส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเรียนต่อ
ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียนต่อ
สายวิชาชีพครู งานบุคลากร
รวบรวมสรุปรายงานต่อ
สถานศึกษา
7. สถานศึกษาให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับเกียรติคุณยก
ย่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
-สรุปรายงานจานวนครูและ
บุคลากรที่ได้รับเกียรติคุณยกย่อง
ในแต่ละปีการศึกษา รายงานต่อ
วิทยาลัย(รายงานสรุปเก็บไว้ที่งาน
ประกันคุณภาพ 1 ชุด)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในด้าน
วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
จัดทาและดา เนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย การดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งบดาเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่า
เสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบดาเนินการ
(2) สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต/ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
(3) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
(4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
(5) สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
2. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
3. หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต/ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
4. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดา เนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
6. หลักฐานรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษามี ก าร    -งานแผนฯ
สถานศึ
   1. สถานศึ
   กษามี
  รายงานรายจ่
    า ย   แบบติ
  ด ตามการใช้
     1 ปี    
  างาน
    
ค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
งบประมาณ
การศึกษา
แผนฯ
บริหารการเงินและ
การจัดการเรียนการสอน การ
งบประมาณ
บริการวิชาการ วิชาชีพ
สอดคล้องกับ
-หลักฐานแสดงงบดาเนินการของ
แผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา
ประจาปีของ
-รายจ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ
สถานศึกษา ในด้าน
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
วัสดุฝึก อุปกรณ์และ
2. รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต
สื่อสาหรับการจัดการ
ผลงานการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน การ
เรียนการสอน
บริการวิชาการ
-แผนกวิชารายงานสรุปมูลค่าของ
วิชาชีพ ส่งเสริม
ผลผลิตที่เกิดจากการเรียนการ
สนับสนุนให้ครูและ
สอนของนักเรียน ต่อวิทยาลัย(งาน
ผู้เรียนจักทาและ
แผนงานเป็นผู้ดูแลและให้รายงาน)
ดาเนินการจัด
3. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริม
ประกวด จัดแสดง
สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทา
โครงการนวัตกรรม
และดาเนินการจัดประกวดจัด
สิ่งประดิษฐ์ งาน
แสดงโครงการ นวัตกรรม
สร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยดาเนินตาม
งานวิจัย
โครงการกิจกรรมด้าน
-รายงานหลักฐานการจ่าย
ปลูกจิตสานึก
-รายงานโครงการ
เสริมสร้างความเป็น
4. หลักฐานรายจ่ายในการ
พลเมืองไทยและพล
ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
โลก
ด้านปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
-รายงานหลักฐานการจ่าย

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ
(2) สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน มากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
(3) สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
(4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนา
ผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน
4. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
5. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษา
6. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษามี ก าร    -งานแผนฯ
สถานศึ
   1. แผนงานโครงการระดม
            แบบติ
  ด ตามการ
     ทุ ก ภาค   
  างาน
    
-งาน
ทรัพยากรในการจัดการ
พัฒนาบุคลากร
เรียน
แผนฯ
ระดมทรัพยากรใน
หลักสูตร
อาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งใน
2.หัวหน้างาน
การจัดการ
-แผนกวิชา ประเทศหรือต่างประเทศ
หลักสูตร
อาชีวศึกษากับ
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนใน
3. หัวหน้าแผนก
เครือข่าย ทั้งใน
สถานศึกษา (แยกเป็นปีการศึกษา)
ทุกแผนกวิชา
ประเทศหรือ
-รายงานข้อมูลการเปิดสอนโดย
ต่างประเทศ ในด้าน
งานหลักสูตรฯ เป็นผู้รายงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละ
ประกอบการ
สาขา
งบประมาณ วัสดุ
-แผนกวิชาดาเนินเป็นโครงการ
อุปกรณ์ ครูภัณฑ์
แผนก ทุกๆภาคเรียน ภาคเรียนละ
ฯลฯ และมีการ
1 ครั้ง แล้วรายงานผล
ประเมินผลการ
-เสนอโครงการ
ดาเนินงานเพื่อการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุง
โครงการฯ
-มีการประชุมโครงการ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
-มีผลการดาเนินโครงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale ) 1-5
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้
งานประกัน อย่างละ
1 ชุด)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
ประกอบการ
พิจารณา
  กษามี ก าร  
สถานศึ
ระดมทรัพยากรใน
การจัดการ
อาชีวศึกษากับ
เครือข่าย ทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ ในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ครูภัณฑ์
ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง

แหล่งข้อมูล
/ผู้เก็บ
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูล
 -งานแผนฯ
  
-งาน
หลักสูตร
-แผนกวิชา

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

4. ข้อมู ลสถานประกอบการทั
       ้ง ใน           ทุ ก ภาค  
และหรือต่างประเทศมีส่วนร่วมใน
เรียน
การจัดการศึกษา(ไม่น้อยกว่า 20
แห่ง)
-รายงานการทา MOU ของแผนก
5. มีรายงานทรัพยากรอื่นๆ เช่น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครู
ภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
อาชีวศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
1. หั วหน้
  างาน
    
แผนฯ
2.หัวหน้างาน
หลักสูตร
3. หัวหน้าแผนก
ทุกแผนกวิชา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่า( Rating scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ในสถานศึกษาและผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ให้นับเป็นจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
(4) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการกิจกรรม
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51- 5.00

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
4. หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5. โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
6. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
7. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษามี ก าร    -งาน
สถานศึ
   1. ข้อมู ลครู แ ละบุ
 ค ลากรทุ
  ก ฝ่า ย   แบบส
  ารวจกิ
  จ กรรม
  /  ทุ ก ภาค   
  างาน
    
กิจกรรม
ในสถานศึกษา
โครงการที่ให้บริการ เรียน
กิจกรรม
บริหารจัดการการ
-รายงานเป็นรายภาคเรียน
วิชาชีพ
บริการวิชาการและ -งาน
2. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนใน
วิชาชีพโดยการมีส่วน บุคลากร
-งาน
สถานศึกษา
ร่วมของครูและ
ทะเบียน
3. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน
บุคลากรทุกฝ่ายใน
-งาน
4. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและ
โครงการ
สถานศึกษาและผู้เรียนมีส่วนร่วม
ผู้เรียนทุสาขางาน
พิเศษและ การจัดทาแผนการให้บริการ
และมีการประเมิน
บริการ
ประกอบด้วย
ความพึงพอใจของ
ชุมชน
-การประชุม จัดทาแผนงาน
ผู้รับบริการ
โครงการ กิจกรรม การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
-รายงานการประชุม
5.สารวจความต้องการของชุมชน
และรายงานผล
6. โครงการกิจกรรม การบริการวิชาการ
วิชาชีพ ของแต่ละสาขางาน
-รายงานผล
7. ข้อมูล การเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม
ของครู และบุคลาการทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย
-โครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-หนังสือขออนุญาตการออก
ให้บริการ
-หนังสือขอความอนุเคราะห์
-ใบลงเวลาการเข้าร่วม ของครู
และนักเรียนในแต่ละสาขางาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
ประกอบการ
พิจารณา
  กษามี ก าร  
สถานศึ
บริหารจัดการการ
บริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและ
ผู้เรียนทุสาขางาน
และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

แหล่งข้อมูล
/ผู้เก็บ
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูล
 -งาน
  
กิจกรรม
-งาน
บุคลากร
-งาน
ทะเบียน
-งาน
โครงการฯ

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

-รายงานผลการด
      าเนิ
 น โครงการ
             ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
-รูปภาพประกอบ
เรียน
กิจกรรม
-สรุปรายงานผลต่อสถานศึกษา
-รายงาน รายชื่อชุมชนหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่รับบริหาร
8. หลักฐานการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
- รายงานผลการประเมิน ของแต่
ละสาขางาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. ๓และระดับ ปวส. ๒ จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับ ปวส. 2 จัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ยระดับ ปวช. 3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับปวส. 2 จานวน
2 คน : 1 ชิ้น
(๓) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนผลงาน
ทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๕) สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
ผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลผู้เรียน ระดับ ปวช. 3 และระดับปวส. 2 จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
3. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
4. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
5. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชนจังหวัด ภาค และชาติ
7. ข้อมูลนวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ที่นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาค
และชาติ ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
8. ข้อมูลความพึงพอใจของบุคคล กลุ่มบุคคล ที่นานวัตกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ไปใช้
ประโยชน์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ัย  1. ข้อมู ลผู ้เรีย น  ระดั
1. หั วหน้
  กษามี ก าร    -งานวิ
สถานศึ
  จ
 บ ปวช.
  3   แบบส
  ารวจนวั
   ตกรรม
   1 ปี    
  างาน
    
และปวส. 2 จาแนกตามประเภท / สิ่งประดิษฐ์
การศึกษา วิจัยฯ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ -งาน
วิชา สาขาวิชา สาขางาน
งานวิจัย / และ
ผู้เรียนระดับ ปวช.3 ทะเบียน
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุน โครงงาน
ปวส.2 จัดทา
การจัดทา การประกวด จัด
โครงการ สิ่งประดิษฐ์
แสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรือ
-รายงานผลโครงการจัดประกวด
งานวิจัย ตามรายวิชา
ผลงานวิชาโครงการโครงงาน
โครงการ และอื่นๆ
-สรุปรายงานจานวนโครงงานที่
และจัดให้มีการ
ได้รับรางวัลจากระดับ จังหวัด
ประกวด และ
ระดับภาค ระดับประเทศ
แสดงผลงานเผยแพร่
(งานวิจัยรวบรวมสรุปผลงานต่อ
ผลงาน รวมทั้งการนา
สถานศึกษา)
ผลงานไปใช้ประโยชน์
3. สรุปรายงานจานวนผลงานที่
ในสถานศึกษามีการ
ได้รับการเผยแพร่ในแต่ละปี
ส่งเสริมเข้าร่วมแสดง
การศึกษา
และแข่งขันและได้รับ
4. รายงานผลงานนักเรียนไม่น้อย
รางวัลหรือนาไปใช้
กว่าร้อยละ 5 นาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ในระดับ
หรือได้รับรางวัล ระดับชุมชน
ชุมชน จังหวัดภาค
จังหวัด ภาค และชาติ
และชาติ
-มีรายงานสรุปจานวนผลงานที่
นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
สถานศึกษา
-มีรายงานสรุปจานวนผลงานที่
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และจัดให้มีการ
ประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงแข่งขัน
และได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนจังหวัด ภาคและชาติ

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
(3) สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงาน
ทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(5) สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
ผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
2. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
3. ข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
4. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
5. ข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ ได้รับการเผยแพร่
6. ข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
ัยฯ 1. ข้อมู ลครู ท ั้งหมดในสถานศึ
1. หั วหน้
  กษามี ก าร    -งานวิ
สถานศึ
  จ
     ก ษา  แบบส
  ารวจนวั
   ตกรรม
   1 ปี    
  างาน
    
2. มีการจัดประกวด จัดแสดงผล / สิ่งประดิษฐ์
การศึกษา วิจัยฯ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ -งาน
บุคลากร
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
งานวิจัย / และ
ครูจัดทานวัตกรรม
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ งาน
-โครงการจัดแสดงผลงานครู
สร้างสรรค์ หรือ
-เสนอโครงการ
แบบสารวจนวัตกรรม
งานวิจัย และจัดให้มี
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
/ สิ่งประดิษฐ์
การประกวด จัด
โครงการฯ
งานวิจัย / และ
แสดงและเผยแพร่
-มีการประชุมโครงการ
โครงงาน
ผลงาน รวมทั้งการนา
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
ผลงาน ไปใช้
-มีผลการดาเนินโครงการ
แบบสารวจการ
ประโยชน์ใน
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
เผยแพร่ ข้อมูล
สถานศึกษามีการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ นวัตกรรม
ส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
แสดง แข่งขัน และ
(Rating scale ) 1-5
และโครงการ
ได้รับรางวัลหรือ
-รูปภาพประกอบการรายงาน
นาไปใช้ประโยชน์ใน
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้
ระดับชุมชน จังหวัด
งานประกัน อย่างละ
1 ชุด)
ภาค และชาติ
3. สรุปรายงานผลงานครูที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
4. สรุปรายงานผล ผลงานครูที่
ได้รับการเผยแพร่
5. สรุปรายงานผล ผลงานครูที่
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด
ภาค และชาติ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ให้นับเป็นจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจานวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ/กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ต่อสถานศึกษา ใน
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. ข้อมูลครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุและทะนุ
ข บารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
7. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษา     -งาน
สถานศึ
   1. ข้อมู ลครู แ ละบุ
 ค ลากรทุ
  ก ฝ่า ย   แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
ในสถานศึกษา
ปฏิบัติ
เรียน
กิจกรรม
ดาเนินการให้ครูและ กิจกรรม
-งาน
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
บุคลากรทุกฝ่ายใน
ทะเบียน
3. มีการดาเนินโครงการ
สถานศึกษาทุกคน
3.1 โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
และผู้เรียนทุกคนเข้า
รักชาติ
ร่วมโครงการ
3.2 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
กิจกรรม การปลูกฝัง
3.3 โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
จิตสานึกการรักชาติ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เทิดทูน
เป็นประมุข
พระมหากษัตริย์
3.4 โครงการทะนุบารุงศาสนา
ส่งเสริมประชาธิปไตย
3.5 โครงการศิลปะ และ
ทะนุบารุงศาสนา
วัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม มี
ทุกโครงการประกอบด้วย
การประเมินผลการ
-เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ โดย
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ครูและบุคลากรทุก
โครงการฯ
ฝ่ายและนักเรียน เพื่อ
-มีการประชุมโครงการ
นาผลไปปรับปรุง การ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
บริหารจัดการ และมี
-มีผลการดาเนินโครงการ
การประเมินความพึง
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ
พอใจของผู้ที่
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
เกี่ยวข้องภายนอก
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
สถานศึกษาที่มีต่อ
(Rating scale) 1-5
ภาพลักษณ์ของ
-รูปภาพประกอบการรายงาน
สถานศึกษา
ให้ครบ PDCA ทุกโครงการ(เก็บ
ข้อมูลไว้งานประกัน อย่างละ 1
ชุด)

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผูเ้ ก็บ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
  กษา     -งาน
สถานศึ
  
ดาเนินการให้ครูและ กิจกรรม
บุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกการรักชาติ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม มี
การประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ โดย
ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายและนักเรียน เพื่อ
นาผลไปปรับปรุง การ
บริหารจัดการ และมี
การประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา

หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

4. หลั
 ก ฐานประเมิ
   น ความพึ
  งพอใจ
           ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก
เรียน
กิจกรรม
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ชุด)
5. หลักฐานประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาการปลูกฝังจิตสานึก
การรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการ ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า( Rating scale ) 1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ให้นับเป็นจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจานวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๕5
โครงการ/กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดาเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-500

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
3. โครงการ /กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
  กษา     -งาน
สถานศึ
   1. ข้อมู ลครู แ ละบุ
 ค ลากรทุ
  ก ฝ่า ย   แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค  
ในสถานศึกษา
ปฏิบัติ
เรียน
ดาเนินการหึครูและ กิจกรรม
-งาน
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
บุคลากรทุกฝ่ายใน
บุคลากร
3.โครงการ กิจกรรม การปลูก
สถานศึกษาทุกคน
-งาน
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์
และนักเรียนทุกคน
ทะเบียน
สิ่งแวดล้อม(ครู บุคลกรทุกฝ่าย
เข้าร่วมโครงการ
และนักเรียนทุกคนเข้าร่วม )
กิจกรรม การปลูกฝัง -งาน
อนุรักษ์
ทุกโครงการประกอบด้วย
จิตสานึกด้านการ
-เสนอโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี พลังงาน
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินผลการ
โครงการฯ
ดาเนินโครงการโดย
-มีการประชุมโครงการ
ครูและบุคลากรทุก
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
ฝ่ายและผู้เรียนเพื่อ
-มีผลการดาเนินโครงการ
นาผลไปปรับปรุงการ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ มี
บริหารจัดการและมี
จานวนยอดครู บุคลากรทุกฝ่าย
การประเมินความพึง
นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ภายนอกสถานศึกษา
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
(Rating scale) 1-5 โดยครูและ
สถานศึกษาในด้าน
บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
การอนุรักษ์
-รูปภาพประกอบการรายงาน
สิ่งแวดล้อม
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้
งานประกัน อย่างละ
1 ชุด)
4. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
1. หั วหน้

  างาน
    
กิจกรรม
2. หัวหน้างาน
อนุรักษ์พลังงาน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale )
1-5
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปให้นับเป็นจานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีจานวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม
(2) สถานศึกษาดาเนินการ ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
(3) สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬา
และนันทนาการ
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการโดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ

ผู้เรียน
8. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษา     -งาน
สถานศึ
   1. ข้อมู ลครู แ ละบุ
 ค ลากรทุ
  ก ฝ่า ย   แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
ในสถานศึกษา
ปฏิบัติ
เรียน
กิจกรรม
ดาเนินการให้ครูและ กิจกรรม
-งาน
2. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
บุคลากรทุกฝ่ายใน
บุคลากร
3.โครงการ กิจกรรม กีฬาและ
สถานศึกษาทุกคน
นันทนาการ (ครู บุคลกรทุกฝ่าย
และผู้เรียนทุกคนเข้า -งาน
ทะเบียน
และนักเรียนทุกคนเข้าร่วม )
ร่วมกิจกรรม
ทุกโครงการประกอบด้วย
นันทนาการ มีการ
-เสนอโครงการ
ประเมินผล การ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
ดาเนินงานตาม
-มีการประชุมโครงการ
โครงการกิจกรรม
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
โดยครู และบุคลากร
-มีผลการดาเนินโครงการ
ทุกฝ่ายและผู้เรียน
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ มี
เพื่อนาผลการ
จานวนยอดครู บุคลากรทุกฝ่าย
ประเมินไปปรับปรุง
นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
การบริหารจัดการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
และมีการประเมิน
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
ความพึงพอใจของ
(Rating scale) 1-5 โดยครูและ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอก
บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
สถานศึกษาที่มีต่อ
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ภาพลักษณ์ของ
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้
สถานศึกษาในด้าน
งานประกัน อย่างละ
1 ชุด)
การส่งเสริมกีฬาและ
4. มีการประเมินความพึงพอใจ
นันทนาการ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อด้านกีฬาและ
นันทนาการ
-มีรายงานผลการประเมินต่อ
สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน/โครงการ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และ
มีการประเมินผลการดาเนินงานโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale ) 1-5

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(2) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
(3) สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4) สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
(5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
2. หลักฐานการจัดทาแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
5. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อการปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษามี ก ารให้
สถานศึ
   -งาน
   1. หลั
 ก ฐานการให้
   ค วามรู
  ้และ
    แบบประเมิ
    นรายการ
    ทุ ก ภาค   
  างาน
    
สร้างความเข้าใจปรัชญาของ
ปฏิบัติ
เรียน
กิจกรรม
ความรู้และสร้างความ กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
เข้าใจ ปรัชญาของ
บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
-รายงานการแจกแผ่นพับ
ให้แก่ครูและบุคลากร
-โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
มีรายงานครบ PDCA
และผู้เรียนเพื่อ
ประกอบด้วย
นาไปใช้ประโยชน์ มี
-เสนอโครงการ
การวางแผนโครงการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการ
โครงการฯ
สถานศึกษาตาม
-มีการประชุมโครงการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
-มีผลการแผนการดาเนินโครงการ
พอเพียงโดยการมี
-มีผลการดาเนินโครงการ
ส่วนร่วมของครูและ
-มีสรุปผลการดาเนินโครงการ มี
บุคลากรทุกฝ่ายและ
จานวนยอดครู บุคลากรทุกฝ่าย
ผู้เรียนดาเนินตาม
นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
แผนงาน มีการ
-มีประเมินผลโครงการโดยใช้แบบ
ประเมินผลการ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
ดาเนินการโดยครูครู
(Rating scale) 1-5 โดยครูและ
และ บุคลากรทุกฝ่าย
บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
และผู้เรียนเพื่อนาไป
-รูปภาพประกอบการรายงาน
ปรับปรุงการบริหาร
ให้ครบPDCA ทุกโครงการ(เก็บข้อมูลไว้
จัดการมีและมีการ
งานประกัน อย่างละ
1 ชุด)
ประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมูล
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผูเ้ ก็บ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
  กษามี ก ารให้
สถานศึ
   -งาน
  
ความรู้และสร้างความ กิจกรรม
เข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ มี
การวางแผนโครงการ
ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายและ
ผู้เรียนดาเนินตาม
แผนงาน มีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินการโดยครู
และ มีและมีการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษา
ที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

2. มีการจั
 ดท าแผนงานโครงการใน
                ทุ ก ภาค   1. หั วหน้
  างาน
    
การบริหารจัดการสถานศึกษาตาม
เรียน
กิจกรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-มีการจัดการประชุมทาแผนงาน
โครงการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-มีรายงานการประชุม
-มีแผนงานโครงการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการดาเนินงานตามแผนงาน
-มีรายงานการดาเนินการตาม
โครงการ
4. มีการประเมินผลการแผนงาน
โครงการในการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยครูบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน
เพื่อนาไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
-รายงานผลการประเมิน
5. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาที่มีต่อการปลูก
จิตสานึก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-มีรายงานการประเมินต่อ
สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประเด็นการพิจารณา
(1) สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการนาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากต้นสังกัดและภายนอกจาก สมศ. มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา
(2) สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(4) สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(5) สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา)
1. หลักฐานการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี
5. หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. หลักฐานเกียรติคุณยกย่อง ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ระดับสาขางาน
จากการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น
ปฏิบัติตามประเด็น

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

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ระยะเวลา
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บ
ล/ผู้เก็บ
เครื่องมือ
การเก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ประกอบการ
รวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูล
พิจารณา
1. หั วหน้
  กษาจั ดให้ม ี   -งาน
สถานศึ
   1. มีแผนการปฏิ
   บ ัติงานประกั
   นคุ ณ ภาพ
 แบบสอบถามการ
        1 ปี    
  างาน
    
ประกัน
2.มีคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพดาเนินงานของ
การศึกษา ประกันคุณภาพ
ระบบการประกัน
3. มีหลักเกณฑ์แนวทางการในการเก็บผู้บริหาร
คุณภาพภายใน เพื่อ คุณภาพ
รวบรวมข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพ
4. มีเครื่องมือกากับและติดตาม
การศึกษาและพัฒนา
ตรวจสอบการดาเนินการ
มาตรฐานการศึกษา
5. มีการประชุมร่วมกันกาหนด
ประกอบด้วยการ
เป้าหมายกลยุทธ์การประกัน
ประเมินคุณภาพ
คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ภายใน การติดตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดทา
ตรวจสอบคุณภาพ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
การศึกษาและการ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตาม
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาโดย
สถานศึกษาโดยผ่านการเห็นชอบ
ดาเนินการตามที่
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
กาหนดไว้ใน
-มีรายงานการประชุม
กฎกระทรวง ว่าด้วย
-มีรายการการเผยแพร่การทา
ระบบหลักเกณฑ์และ
ความเข้าใจให้สาธารณชนทราบ
วิธีการประกัน
6. รายงานผลการดาเนินงานตาม
คุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
พ.ศ. 2553
สถานศึกษา
7. หลักฐานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
8. รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กิจกรรมที่ตอบสนอง แหล่งข้อมูล หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
/ผู้เก็บ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
9. หลักฐานการนาผลการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
10. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
บุคคลในส่วนงานต่างๆของ
สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งรายงานผลให้
สาธารณชนรับทราบ
-แบบประเมินการทางานของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วน
งานต่างๆ
-รายงานผลการประเมิน

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน
34 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุด ใน
ระดับ 5 คะแนน ดีมาก

ประเด็นการพิจารณา
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน ดีมาก

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการตัดสิน 34 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้

1.1 – 1.9
2.1 – 2.5
3.1 – 3.12
4.1
5.1 – 5.2
6.1 – 6.4
7.1

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24 – 29 ตัวบ่งชี้
18 – 23 ตัวบ่งชี้
12 – 17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางและเครื่องมือประเมิน/เก็บข้อมูล งานประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
แนวทางและแหล่งข้อมูล
กิจกรรมที่ตอบสนอง
แหล่งข้อมู
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
ล/ผู้เก็บ หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม
เครื่องมือ
ประกอบการ
ข้อมูล
พิจารณา
  กษามี ก าร    -งาน
สถานศึ
   1. ผลการตั
   ด สิน 34 ตั วบ่ งชี ้     แบบสอบถามการ
      
ประกัน
-มาตรฐานที1่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.9 ดาเนินงานของ
ดาเนินงานตาม
คุณภาพ
-มาตรฐานที2่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.5 ผู้บริหาร
มาตรฐานการ
-มาตรฐานที3่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.12
อาชีวศึกษา พ.ศ.
-มาตรฐานที4่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
2555 ส่วนที่ 1 การ
-มาตรฐานที5่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.2
จัดการอาชีวศึกษา 7
-มาตรฐานที6่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 – 6.4
มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้
-มาตรฐานที7่ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.2
และแสดงถึงคุณภาพ
2. รายงานการนาผลการประเมินมา
ของการดาเนินงานใน
ใช้ในการพัฒนาการดาเนินการในปี
แต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผล
ถัดไป
การตัวสิ้นของตัวบ่งชี้
-รายงานผลการดาเนินการ
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดใน
3. ผลการประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วย
ระดับ 5 คะแนน ดี
ผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและ
มาก
เปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
-รูปเล่มประเมินจากคณะกรรมการ
4.ผลการประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วย
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญคุณภาพสูงขึ้น
-รูปเล่มประเมินจากคณะกรรมการ
5.ผลการประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วย
บริหารการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น
-รูปเล่มประเมินจากคณะกรรมการ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

1 ปี   1. หัวหน้
 างาน
    
การศึกษา
ประกัน
คุณภาพ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
ประกอบการ
พิจารณา
  กษามี ก าร  
สถานศึ
ดาเนินงานตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 ส่วนที่ 1 การ
จัดการอาชีวศึกษา 7
มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้
และแสดงถึงคุณภาพ
ของการดาเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งชี้โดยมีผล
การตัวสิ้นของตัวบ่งชี้
ได้ตามเกณฑ์สูงสุดใน
ระดับ 5 คะแนน ดี
มาก

แหล่งข้อมู
ล/ผู้เก็บ
ข้อมูล

หลักฐาน/ข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม

เครื่องมือ

ระยะเวลา
การเก็บ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

 -งาน
   6.ผลการประเมิ
     นในภาพรวมของ
                1 ปี   1. หัวหน้
 างาน
    
ประกัน
สถานศึกษา
การศึกษา
ประกัน
คุณภาพ
-รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบผล
คุณภาพ
การประเมินแต่ละปี

