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คำนำ
คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ สาหรับให้สถานศึกษาใช้ประกอบในการ
เขียนแผนประจาปี แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการตอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ครอบคลุม เป็นระบบ และสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง
โดยคู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ได้แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรก
เป็น บทนา และแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่สอง เป็นเรื่องของการดาเนินงานใน
สถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
อาชีวศึกษา
ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนา และหวังเป็นอย่างว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

จงศักดิ์ ทยานิธิกุล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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บทที่ ๑
บทนำ
ควำมหมำยของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
กำรประเมินคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนดสาหรับ การประกัน คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ ง กระท าโดยบุ คลากรของสถานศึ ก ษานั้ น หรือ โดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
ควำมสำคัญของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เป็นขั้นตอนสาคัญที่บ่งบอกหรือตัดสินผลคุณภาพของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาและงานต่างๆในสถานศึ กษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการประเมิน ตลอดจน
เนื้อ หาสาระ รายละเอีย ดของการประเมิน ตามตัว บ่ง ชี้ในมาตรฐานสถานศึก ษา จะเป็ น กลไกวั ด
คุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน และเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งผล
การประเมินจะสะท้อนความสาเร็จอย่างน้อย ๒ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้
๒. ด้ า นคุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษาว่ า ได้ ด าเนิ น การแล้ ว ส่ ง ผลให้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ต่างๆบรรลุตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับคุณภาพใด
หลักกำรในกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
๑. การประเมินคุณภาพภายใน คือ การร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงและของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๒. ในการดาเนินงานนั้นต้องสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีจิตสานึกร่ วมกันใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นงานประจาไม่แยก
ส่วนกับงานอื่นๆที่ทาตามปกติอยู่แล้ว โดยทุกฝ่ายต้องมีการวางแผน มีการตรวจสอบ ติดตาม นิเทศ
เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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๓. การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก คนของสถานศึ ก ษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น ในการที่จะร่วม
ผลัก ดั นให้ สถานศึ ก ษามีคุ ณ ภาพ เพื่ อให้ ผู้เรี ยนเป็ น บุ คคลคุ ณ ภาพมี คุณ ลัก ษณะของคนไทยที่ พึ่ ง
ประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๑. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริง และประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
๒. กระตุ้นให้กาลังใจ แนะนา ให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อไป
ประโยชน์ของกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๑. การตรวจประเมินภายใน เป็นการแนะนาและกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเอง
๒. การตรวจประเมินภายในเป็นการสร้างความมั่นใจในจัดการศึกษา หรือปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. รายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน เป็ น การสะท้ อ นข้ อ มู ล ให้ ฝ่า ยบริ ห าร
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือทุกฝ่าย ในด้านงบประมาณ บุคลากร หรืออื่นๆ
๔. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจะเป็นเอกสารที่สาคัญที่คณะกรรมการสถานศึกษา
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ สนับสนุน วางแผน ในการพัฒนาสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๒

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

บทที่ ๒
แนวทำงกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
แนวทำงปฏิบัติในสถำนศึกษำ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามปรัชญา พันธกิจ ของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินตรวจสอบ
ซึ่งขั้นตอนการดาเนินงานแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษามีดังนี้
๑. กำรศึกษำ และเตรียมกำร มีแนวการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพภายใน ผลจากการทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาควรจัด
ประชุ ม ชี้แ จงท าความเข้ าใจและชี้ แจงความสาคัญ ในการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา ให้
บุคลากรทุกคนทราบ และจัดบุคลากรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
๑.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบและกาหนดบทบาทหน้าที่ มีการแต่งตั้งคณะทางานในส่วน
การจัด เก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึ กษาตามมาตรฐานที่
กาหนด ได้แก่
๑) คณ ะกรรมการบริ ห ารถานศึ ก ษา ท าหน้ า ที่ ป ระกาศมาตรฐาน
สถานศึกษา พิจารณานาตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในเป็นข้อมูลหลักในการ
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปี
๒) คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน มี ห น้ าที่ วิ เคราะห์ ม าตรฐาน
จัดทาคู่มือกากับติดตาม ตามนโยบายการประกั นคุณภาพภายใน และเขียนรายงานการประเมินผล
ตนเอง (SAR)
๓) คณะท างานประกั น คุ ณ ภาพภายใน รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ตาม
มาตรฐานและตั วบ่ งชี้ ที่ ก าหนดการด าเนิ น การ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานศึกษา
๒. กำรวำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยยึดหลักการมีส่วนรวมของ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๓. กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
การประกันคุณภาพภายในเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสถานศึกษา เก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย
รวดเร็ว
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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๒) นิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สาเร็จลุล่วงไป
๓) ประเมินสภาพปัจจุบัน และสรุปผลตามมาตรฐาน
๔. กำรตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภำพ
กาหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ โดยทาการตรวจสอบ ทั้งการปฏิบัติงาน และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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บทที่ ๓
การดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา(๙ ตัวบ่งชี้)
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ
และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็ นผู้ป ระกอบการหรือ ทางานในสถานประกอบการจนเป็น ที่
ยอมรับ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่มี ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบกับจานวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตาม
ชั้นปี ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
๒. วิเคราะห์จัดกลุ่มผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
๓. กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ทฤษฎี ปฏิบัติ และลักษณะที่พึ่งประสงค์
๔. กาหนดเกณฑ์ตัดสินผลการเรียน
๕. แผนกวิชาประสานงานทะเบียน รับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ผู้เรียนทีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่า ใช้เป็นข้อมูลนาไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
ปรับพื้นฐานผู้เรียน
ครูผู้สอน
แผนกวิชา หลักสูตร วิชาการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ครูผู้สอนทุก แผนกวิชา - งาน
-วิชาการ
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ๒.๐๐
คน
ทะเบียน -บริหาร
ทรัพยากร
สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ
แผนกวิชา
ฝ่ายวิชาการ
ให้แก่ผู้เรียน
จัดสอนซ่อมเสริม
ครูผู้สอน
ฝ่ายวิชาการ
นิเทศการสอนและการวัดผลประเมินผล
แผนกวิชา
ฝ่ายวิชาการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน เช่น ทุนการศึกษา , ครูผู้สอน
แผนกวิชา
ฝ่ายวิชาการ
เกียรติบัตร ,รางวัล และอื่นๆ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และ
ครูผู้สอน
แผนกวิชา
ฝ่ายวิชาการ
นวัตกรรม
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน
แผนกวิชา
ฝ่ายวิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด ทั้งนี้ยกเว้นผู้เรียนที่ออกกลางคัน โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลั ก ฐานจากงานทะเบี ย นด้า นผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และ ปวส. ในแต่ล ะชั้ น ปี จาแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด
๑.๒ ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนที่ออกกลางคัน
๑.๔ ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละของผู้ เรีย นที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นเฉลี่ ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้น ไป เที ย บกั บ ผู้เรีย นที่
ลงทะเบี ยนเรีย นทั้ งหมด ทั้ ง นี้ ยกเว้น ผู้ เรี ยนที่ ออกกลางคั น ในระดั บ ปวช. และปวส. จ าแนกตามชั้น ปี
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป ร้อยละ ...
(สถานศึกษาระบุเกณฑ์ร้อยละ ตามข้อตกลงของสถานศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ๓ ด้าน คือ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า ๕
คน มีก ารสร้างเครื่อ งมือประเมิน ความพึ ง พอใจโดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ เพื่อ เก็บ ข้อ มูล ที่
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้เรียนใน ๓ ด้าน คือ
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
สถานประกอบการ หน่วยงาน หมายถึง สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่รับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
ชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
แนวทางการปฏิบัติ
จัดกิจกรรมที่สนับสนุนคุณภาพของผู้เรียนทั้ง ๓ ด้าน
๑. ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข
การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ฝึกความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติทางวิชาชีพจนเกิดความชานาญ
๔. สนับสนุนให้ผู้เรียนบริการวิชาชีพแก่ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนออกฝึกงานใน ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา ทวิภาคี
สถานประกอบการ
เกี่ยวข้องกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ ครูที่ปรึกษา
ครูที่
ผู้เรียน
ปรึกษา
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้าน
ครู
ทุกแผนก
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การสื่อสาร/
ผู้เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ครูผู้สอน
แผนกวิชา หลักสูตร
และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

งานทวิ
ภาคี

ฝ่าย
วิชาการ
พัฒนาฯ
วิชาการ
วิชาการ

วิชาการ
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โครงการ/งาน/กิจกรรม
กิจกรรม ๑๐๘ อาชีพ

ครู
ครูผู้สอน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา

ฝึกทักษะและการแข่งขันทักษะขององค์การ
วิชาชีพ

ครูผู้สอน

แผนกวิชา

การเลื่อนระดับ(อกท.ระดับหน่วย,ระดับภาค
,ระดับชาติ )
การวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการในรายวิชาชีพทุกสาขา
และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่สาคัญ
ผูเ้ รียนบริการวิชาชีพแก่ชุมชน

ครูที่ปรึกษา
ครูผู้สอน

แผนก
วิชาชีพ

ครูผู้สอน

แผนก
วิชาชีพ

ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน

ฝ่าย
พัฒนาฯ

กิจการ
พัฒนาฯ
นักเรียนฯ วิชาการ
กิจการ
พัฒนาฯ
นักเรียนฯ
หลักสูตร วิชาการ
ฝึกอบรม

พัฒนาฯ

ทวิภาคี
วิจัย

วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบคุณภาพและแบบปริมาณ)
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐- ๕๙.๙๙ เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐- ๖๙.๙๙ เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐- ๗๙.๙๙ เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้เรียน
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพทั้ง
๓ ด้านของผู้เรียน
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงานและบุคคลใน
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้เรียน
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
และมีผลตาม(๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
และมีผลตาม(๔)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
และมีผลตาม(๓)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
และมีผลตาม(๒)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปฏิบัติตามประเด็นที่ ๑ และมีผลตามประเด็น ...

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จาแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช. ประเมินทฤษฎี ๒๐ % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ ๘๐% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม
รวม
๑๐๐% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕
ระดับ ปวส. ประเมินทฤษฎี ๔๐ % ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม
ประเมินปฏิบัติ ๖๐% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม
รวม
๑๐๐% ต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานรายวิชาและมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร
๒. ปฏิบัติตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของแผนกวิชา
๓. เชิญผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวิชาชีพมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินมาตรฐาน ครูวิชาชีพ แผนกวิชา วัดผล
วิชาการ
วิชาชีพ
ฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา ทวิภาคี แผนงานฯ
ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพ
ครูวิชาชีพ แผนกวิชา
วิชาการ
เสริมทักษะวิชาชีพ
ครูวิชาชีพ แผนกวิชา
วิชาการ
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๙

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ผูร้ ับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
ฝ่าย
เชิญผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
ครูวิชาชีพ
วิชาการ
วิชาชีพ
การนิเทศการสอน
แผนกวิชา
วิชาการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แผนกวิชา วัดผล
วิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการกาหนดเครื่องมือประเมิน และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
๒. เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. แต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
๓. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับ ปวส. ๒ จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน เกี่ยวกับ
๓.๑ ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
๓.๒ ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ...
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๑๐

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดับ ชาติด้านอาชี วศึ กษา(V-net) จากสถาบัน ทดสอบทางการศึ กษาแห่ง ชาติ (องค์ก าร
มหาชน)(สทศ.) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. กาหนดนโยบายให้ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ทุกคน
๒. ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบตั ิตาม ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ และตัวบ่งชี้ ๑.๓
๓. เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net ของแผนกวิชา/งานวัดผล
โครงการ/งาน/กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net
จัดสอบ V-net

ครู
ครูผู้สอน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา วัดผล
วัดผล/
ทะเบียน

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ โดยพิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-net)
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา(องค์การมหาชน)(สทศ.)
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vnet) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๑.๔ ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในระดับ ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๑๑

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(Vnet) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ในระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๕๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ร้อยละ ...
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-net) ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)(สทศ.) เทียบร้อยละกับจานวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบ จาแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ปฏิบตั ิตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net ของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/งานวัดผล
๒. ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)เพิ่มเติม
โครงการ/งาน/กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-net กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน
เขียน)

ผู้รับผิดชอบ
ครู
แผนกวิชา
งาน
ครู
แผนกวิชา
ภาษาอังกฤษ สามัญฯ
ครู
แผนกวิชา
ภาษาอังกฤษ สามัญฯ

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ

หน้า ๑๒

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย นาเที่ยวในท้องถิ่น
จัดสอบ V-net

ผู้รับผิดชอบ
ครู
แผนกวิชา
งาน
ครู
แผนกวิชา
ภาษาอังกฤษ สามัญฯ
วัดผล

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
ตั้ง แต่ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไปในกลุ่ ม วิ ชาภาษาอั ง กฤษเที ย บกั บ ผู้ ล งทะเบี ย นเข้ าทดสอบ โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) ใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา(องค์การมหาชน)(สทศ.) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vnet) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๑.๔ ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในระดับชั้น ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-net) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๕๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๑๓

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ...
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง
คาอธิบาย
จานวนผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุ ณ วุฒิ วิชาชีพหรือหน่ วยงานที่คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพภายในการอาชี วศึ กษารับรอง
เที ย บร้ อ ยละกั บ จ านวนผู้ เรี ย นที่ ล งทะเบี ย นเข้ ารั บ การทดสอบมาตรฐานอาชี พ จ าแนกตามระดั บ ชั้ น
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ได้กาหนดไว้
แนวทางการปฏิบัติ
ร่วมปฏิบัติตามโครงการที่แผนกวิชา/งานวัดผลกาหนด
โครงการ/งาน/กิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ
จัดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ครู
ครูวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
วิชาชีพ
วัดผล

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรองเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จาแนกตามประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
๑.๒ ข้อมูลผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา
๓. กิจกรรมประสานความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ/หน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๑๔

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง ร้อยละ ...
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
คาอธิบาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. มีการติดตาม/กระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของ
สถานศึกษา
๒. มีการติดตามความประพฤติ/ผลการเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยประสานกับครูผู้สอนเพื่อทราบ
แนวโน้มของผลการเรียนของผู้เรียน
๓. ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
โครงการ/งาน/กิจกรรม
Homeroom (ดูแลผู้เรียน)

ผู้รับผิดชอบ
ครู
แผนกวิชา
งาน
ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา

การเยี่ยมบ้าน

ครูที่ปรึกษา

การจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
การหารายได้ระหว่างเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน

แผนกวิชา
แผนกวิชา
ครูผู้สอน

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

แผนกวิชา

งานครูที่
ปรึกษา
งานอาคาร
งานการค้า ,
งานฟาร์ม
งานวิจัย

ฝ่าย
ฝ่าย
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่าย
แผนงาน
ฝ่ายแผน

หน้า ๑๕
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โครงการ/งาน/กิจกรรม
Homeroom (ดูแลผู้เรียน)

ผู้รับผิดชอบ
ครู
แผนกวิชา
งาน
ครูที่ปรึกษา แผนกวิชา

การเยี่ยมบ้าน

ครูที่ปรึกษา

การเข้าค่ายคุณธรรม

งานครูที่
ปรึกษา
งานอาคาร
งานการค้า ,
งานฟาร์ม
งานกิจกรรม

ดนตรี กีฬา ต้านภัยยาเสพติด

งานกิจกรรม

การจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
การหารายได้ระหว่างเรียน

SMS เข้า - ออกสถานศึกษา

แผนกวิชา
แผนกวิชา

ฝ่าย
ฝ่าย
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่าย
แผนงาน
ฝ่ายพัฒนา
,ฝ่าย
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกข้าวของรุ่นนั้น โดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานด้านผู้เรียนแรกเข้าและผู้สาเร็จการศึกษาของรุ่นนัน้ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน เกี่ยวกับ
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียนแรกเข้า ณ เดือนมิถุนายน หรือรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
(สถานศึกษาสังกัด สอศ. จากแบบรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล เพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณต่อหัว)
๑.๒ ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
๑.๓ ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
๒.
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ร้อยละ ...
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี
คาอธิบาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. และระดับปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้งานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน ประกอบอาชี พอิ สระ และศึ กษาต่ อภายใน ๑ ปี เที ยบร้อยละกับ จานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาหลากหลายช่องทาง
๒. ให้คาแนะนาในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระแก่นักศึกษา ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒
๓. รวบรวมข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษารายบุคคล สถานศึกษา สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ด้วย
วิธีการหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประสานงานภายหลังสาเร็จการศึกษา
๔. นาข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทางาน บันทึกในโปรแกรม ศธ.๐๒
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)
จัดหางาน (ควรจัดในนาม อศจ.)
ปัจฉิมนิเทศ
สารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน
๑ ปี

ผู้รับผิดชอบ
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
แผนกวิชา ทวิภาคี
แผนงานฯ
งานแนะแนว ,
ประชาสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา
แนะแนว
พัฒนาฯ
แนะแนว
พัฒนาฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
เทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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๑. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน ตามแบบรายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
๒. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ได้งานทา
ภายใน ๑ ปี ในสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยข้อมูลของสถานประกอบการ หน่วยงาน
๓. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี พร้อมข้อมูลอาชีพและสถานที่ประกอบอาชีพ
๔. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่ศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี พร้อมข้อมูลของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
๕. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑
ปี เทียบกับผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของ
สถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี ร้อยละ ...
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน
คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือกลุ่มสถานศึกษา หรือกลุ่มผู้รับบริการรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจานวนสถานประกอบการ หน่วยงานสถานศึกษา ผู้รับบริการ มีการสร้างเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ Rating Scale ๑ - ๕ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุม
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่าง
ถูกต้อง
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาใน ๓ ด้าน คือ
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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๑.
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
๒.
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓.
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
แนวทางการปฏิบัติ
ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน หรือสถานที่ศึกษาต่อที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
ผู้สาเร็จการศึกษา

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แนะแนว
วิจัยฯ
แนะแนว
วิจัยฯ

ฝ่าย
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบคุณภาพและแบบปริมาณ)
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐- ๕๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐- ๖๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐- ๗๙.๙๙
เมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมื่อ
เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวม
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
Rating scale เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้า
ทางานที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาที่มีต่อคุณภาพทั้ง
๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๑๙

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาและ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๕
และมีผลตาม(๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๔
และมีผลตาม(๔)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๓
และมีผลตาม(๓)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๒
และมีผลตาม(๒)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปฏิบัติตามประเด็นที่ ๑ และมีผลตามประเด็น ...

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๒๐
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา(๕ ตัวบ่งชี้)
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อ งกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
๑. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๒. สารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๓. ร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา
๔. ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
โครงการ/งาน/กิจกรรม
สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
วิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

ครู
ครูผู้สอน
รายวิชา
ครูผู้สอน
รายวิชา
ครูผู้สอน
รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา หลักสูตร

ฝ่าย
วิชาการ

แผนกวิชา

หลักสูตร

วิชาการ

แผนกวิชา

หลักสูตร

วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา
(๑) สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
(๒) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
(๔) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
(๕) สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ(๑) – (๔)
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

หน้า ๒๓
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ไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง พัฒนาสาขาใหม่ ,พัฒนาในรายวิชาเดิม เนื้อหา หรือกิจกรรม
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
๒. รายงานการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๓. หลักฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
๔. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๖. หลักฐานที่สาขางานได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
๗. ร้อยละของสาขางานที่ได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเทียบกับสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) –(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับ ??
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คาอธิบาย
จานวนครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุ ก
รายวิชาที่สอน เทียบร้อยละกับจานวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา
แนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดนโยบายให้ครู จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง เน้นสมรรถนะอาชีพ และบู รณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบที่สถานศึกษากาหนด ทุกรายวิชาที่สอน
๒. นิเทศติดตามการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

หน้า ๒๔
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โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ ครูทุกคน
อาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
บู ร ณาการตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ตามรู ป แบบที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด
ครบทุกรายวิชาที่สอน
นิเทศติดตามการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคน
ประกวดแผนการเรียนรู้

ครูทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
ทุกแผนก
หลักสูตร

ฝ่าย
วิชาการ

ทุกแผนก

วิชาการ

หลักสูตร

ทุกแผนก

วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบคุณภาพและแบบปริมาณ)
๑. สถานศึ กษาด าเนิ น การให้ ค รูจัด ท าแผนการจัด การเรีย นรู้รายวิ ชาด้ วยเทคนิ ควิ ธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๕๐ – ๕๙.๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีครูที่ดาเนินการตาม(๑) ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดใน
สถานศึกษา
๕. สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ ด าเนิ น การตาม(๑) ร้ อ ยละ ๘๐ ขึ้ น ไป ของจ านวนครู ผู้ ส อนทั้ ง หมดใน
สถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละคนทุกรายวิชาที่สอน
๔. ร้อยละของครูที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
เทียบกับครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ค่าคะแนน
๕
หน้า ๒๕
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และมีผลตาม(๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๔
และมีผลตาม(๔)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๓
และมีผลตาม(๓)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๒
และมีผลตาม(๒)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ร้อยละ ๘๐ ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รูจั ด การเรีย นการสอนตามแผนการจั ด การเรีย นรู้ ที่ มุ่ ง เน้ น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีการนิเทศการจั ดการ
เรียนการสอน และให้ครูบันทึกหลังการสอน ให้ครูนาผลจากการสอน และผลการนิเทศการสอนไปจัดทา
วิจัย และนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
๑. มีเป้าประสงค์
๒. มีการระบุปัญหา
๓. มีวิธีการดาเนินการ
๔. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
๕. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
๒. จัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทุกรายวิชา
๓. จัดทาบันทึกหลังสอนทุกรายวิชาที่สอน
๔. นิเทศการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลการนิเทศ
๕. นาผลจากการสอน และผลจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าหนึง่ รายวิชาที่สอน
๖. นาเสนอรายงานผลการวิจัยให้สถานศึกษาทราบโดยผ่านแผนกวิชา และฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ควร
จัดทาสาเนาอีก ๑ ฉบับมอบงานวิจัยด้วย(ถ้าทาได้)
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หน้า ๒๖

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน

ครู
ครูทุกคน

วิจัยในชั้นเรียน

ครูทุกคน

ครูทุกคน
ครูทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
ทุกแผนก
หลักสูตร
ทุกแผนก
หลักสูตร
ทุกแผนก
หลักสูตร
ทุกแผนก
สื่อการ
เรียนรู้
ทุกแผนก
วิจัยฯ

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
แผนงานฯ

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลัง
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
๒. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
๔. หลักฐานของรายวิชาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูทาบันทึกหลังสอน
๕. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนาผลจากการสอน และผลจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดทาวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
๖. หลักฐานของรายวิชาที่ครูนาผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน
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ค่าคะแนน

หน้า ๒๗

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนดและแจ้งเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และนาผลจาก
การวัด และประเมิ น ผลไปใช้ ในการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เรีย น ที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชีพ และบู รณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก
รายวิชาที่สอน
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. ประชุมกาหนดเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลตามแผนการสอน
๒. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
ร่องรอยหลักฐาน
๓. วัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
๔. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน
๕. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
๖. นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
โครงการ/งาน/กิจกรรม
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
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ครู
ครูทุกคน
ครูทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา วัดผล
แผนกวิชา
แผนกวิชา หลักสูตร

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

หน้า ๒๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคนกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
๓. สถานศึก ษาดาเนิ น การให้ค รูทุก คน ใช้วิธีก ารวัดและประเมิน ผลที่ห ลากหลายและเหมาะสมทุ ก
รายวิชาที่สอน
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผุ้
เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชาสอนหรือตารางสอน
๓. หลักฐานการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๔. หลักฐานการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๕. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูทุกคนในทุกรายวิชา
ที่สอน
๖. หลักฐานการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่สอน
๗. หลักฐานการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูทุกคนในทุกรายวิชาที่ สอน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

หน้า ๒๙

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

คาอธิบาย
สถานศึกษามีก ารคัดเลือกสถานประกอบการ หน่ วยงานและทาความร่วมมือในการส่ ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน มีการนิเทศ
การฝึกงานของผู้ เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มี การวัดผลการฝึ กงานของผู้เรียนร่ว มกับ สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อนา
ผลไปปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. คัดเลือกสถานประกอบการ หน่ วยงาน ทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขางาน
๒. จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติการฝึกงาน
๓. ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
๔. นิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
๕. ประชุมสัมมนาครูนิเทศการฝึกงาน
๖. วัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
๗. สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
โครงการ/งาน/กิจกรรม
คัดเลือกและทาความร่วมมือสถานที่ฝึกงาน
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ
สัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน
ประชุมสัมมนาครูนิเทศการฝึกงาน

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา ทวิภาคี
ทวิภาคี
ทวิภาคี

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

แผนกวิชา
แผนกวิชา

วิชาการ
วิชาการ

ทวิภาคี
ทวิภาคี

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึก ษามี การคั ดเลือกสถานประกอบการ หน่ วยงาน ท าความร่วมมื อในการส่ง ผู้ เรียนเข้ า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน
๒. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
๓. สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
๔. สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
๕. สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงโดยเชิญ สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

หน้า ๓๐

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก และทาความร่วมมือในการส่งผู้เรียน
เข้าฝึกงานตามหลักสูตร
๒. หลักฐานการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน
๓. หลักฐานการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
๔. หลักฐานการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
๕. หลักฐานการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อนาผลไป
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ระดับ ....

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

หน้า ๓๑

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (๑๒ ตัวบ่งชี้)
บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
คาอธิบาย
คณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยของสถานศึกษามีอานาจหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้คือ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอาชีว ศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์สรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลหรือกล่มบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้เสนอและคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ให้ทา
หน้ า ที่ ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
สถานศึกษา และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ประเมิน ๒ ด้านดังกล่าว อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันก็ได้
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษารับทราบข้อมูลและนาผลไปปรับปรุงการดาเนินงาน
ต่อไป ให้ใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า Rating scale ๑-๕
การประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ วิ ท ยาลั ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย รับทราบข้อมูลและนาผลไปพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ
๑. สรรหาและนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๒. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและนาเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๓๓

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๓. นาเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิดาเนินการ
ประเมิน
๔. ดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย(๗ข้อ)
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
ประชุมกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
บริหารงาน บริหาร
ทั่วไป/
ทรัพย์ฯ
บุคลากร
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
-บริหาร -บริหาร
สถานศึกษา/วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
งานทั่วไป/ ทรัพย์ฯ
สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
บุคลากร -แผนงานฯ
-วิจัยฯ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ
๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑
– ๕.๐๐
๕. สถานศึกษาดาเนิน การให้ ผู้ทรงคุณ วุฒิภ ายนอกสถานศึก ษาประเมินคุณ ภาพการปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมการปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย
๓. หลักฐานการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕. หลักฐานการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
หน้า ๓๔

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย ระดับ .....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน และมี ก ารจัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มี
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทารายงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามระเบียบที่ สอศ.
กาหนด
๒. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้ บริบทของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาได้กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินการ กระบวนการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์
การวิจัยและนวัตกรรม ,การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การกีฬา และนันทนาการ การบริหารและการจัดการ การพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณ และ
ข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
๓. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๔. นาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
๕. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๖. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะ
๗. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนา
วางแผนฯ แผนงานฯ
สถานศึกษา
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
แผนงานฯ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๓๕

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๑. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
๒. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. หลักฐานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา
๓. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. รายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) –(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยและ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๓๖

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

แนวทางการปฏิบัติ
๑. กาหนด/ทบทวน อัตลักษณ์ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๕. รายงานผล และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ครู
ทุกแผนก
- กิจกรรม
พัฒนาฯ
- ครูที่ปรึกษา
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ
ครูวิชาชีพ แผนก
วิชาการ
วิชาชีพ
พัฒนาวิชาการ
ครูผู้สอน
ทุกแผนก
วัดผล
วิชาการ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
๑. สถานศึกษามีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๕. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
๒. หลักฐานการจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๔. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๕. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) –(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔)

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ค่าคะแนน
๕
๔
หน้า ๓๗

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้ภาวะผู้นา
และการมี ส่ วนร่ วมของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และมี ก ารประเมิ น ผลการบริห ารงานและภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย โดยใช้ Rating scale ๑-๕
แนวทางปฏิบัติ
๑. บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาตามนโยบายของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด รวมถึ ง ความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา ครูแ ละบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษา ผู้ป กครอง รวมทั้ ง ผู้ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้อง โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. ประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓. ประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. ประเมินผลการบริหาร และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมครู

ครู

ประชุมผู้ปกครอง

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
-บุคลากร
-วิจัยฯ
บริหาร
ทั่วไป
-ปกครอง
-ครูที่
ปรึกษา

ฝ่าย
บริหาร
ทรัพย์ฯ
บริหาร
ทรัพย์ฯ
พัฒนาฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๒. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๓. สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
๔. สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๓๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหาร และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
 กรรมการวิทยาลัยเป็นผู้ประเมิน เพื่อการพัฒนา หาจุดอ่อน จุดด้อย
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
๒. รายงานการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๓. รายงานการประชุมผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
๔. หลักฐานการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
๕. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้ นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัย
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศ โดยมีข้อมูล
พื้ น ฐานอย่ างน้ อ ย ๙ ประเภท ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ทั่ วไปของสถานศึ ก ษา ข้ อมู ลนั ก เรี ยน/นั ก ศึ ก ษา ข้ อมู ล
ตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน มีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมีการประเมินความพึ ง
พอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑๕ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
แนวทางปฏิบัติ
๑. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศ
๒. ดาเนินการให้ครู บุคลากร และผู้เรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๓๙

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๓. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โครงการ/งาน/กิจกรรม
พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
-ศูนย์ข้อมูล
-วิจัย
-ศูนย์ข้อมูล
-ศูนย์ข้อมูล
-ศูนย์ข้อมูล

ฝ่าย
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
๔. สถานศึกษามีการประเมินความพึ งพอใจในการบริหารจัด การระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย ๙ ประเภท และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๒. หลักฐานการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๓. หลักฐานที่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
๔. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๔๐

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน/โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่าง
น้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนัน
และการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีผลทาให้ ความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆลดลง
แนวทางปฏิบัติ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง
๒. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และกาหนดความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ ด้าน
๓. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
๔. ดาเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง
๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง
๖. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
โครงการ/งาน/กิจกรรม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
การบริหารความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท
การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

ครู

การบริหารความเสี่ยงด้านสังคม
การบริหารความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่ว
สุม
กิจกรรมโฮมรูมเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง ครูที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา ปกครอง
แผนกวิชา ปกครอง
แผนกวิชา ปกครอง
แผนกวิชา -ปกครอง
-สวัสดิการ
แผนกวิชา ปกครอง
แผนกวิชา ปกครอง

ฝ่าย
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ

ครูที่ปรึกษา พัฒนาฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย ๕ ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสัง คม ด้านการพนันและ
การมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๕. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย ๓ ด้าน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน/โครงการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ อย่างน้อย ๕ ด้าน
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง
๒. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารความเสี่ยง
๓. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน/โครงการ
๔. หลักฐานการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
๕. หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง(เพิ่ม/ลด)ในแต่ละด้าน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) –(๕)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๓)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๒)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ระดับ ....

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดระบบดูแลผู้เรียน โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา มี
ระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแล
ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ปฐมนิเทศผู้เรียน
๒. แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อดูแลแก้ปัญหา
ผู้เรียนในเรื่อ งการเรีย นและความประพฤติค รอบคลุม ความเสี่ย ง ๕ ด้าน ซึ่ งระบบดูแ ลผู้เรียนมี
บทบาท ดังนี้
๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทาข้อมูลเป็นระบบ
๒) คัดกรอง จาแนกกลุ่มผู้เรียน เป็นกลุ่มไว้ใจ กลุ่มห่วงใย/ใกล้ชิด
๓) จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสงเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ทั ก ษะทางสั ง คมที่ เหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น ด้ ว ยกิ จ กรรม/โครงการที่ ห ลากหลาย เช่ น
กิจกรรมโฮมรูม เยี่ยมบ้าน สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
๔) จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือ ด้วยการให้คาปรึกษา การให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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๕) การส่งต่อ ดาเนินการส่งต่อภายในกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือส่งต่อภายนอกกับเครือข่าย
ความร่วมมือภายนอก เช่น แพทย์ นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของผู้เรียน
๓. จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
๔. จัดหาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
๕. คัดกรองกลุ่มผู้เรียน เพื่อจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้เรียน
กิจกรรมโฮมรูม
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
พัฒนาผู้เรียนที่ปัญญาเลิศ
จัดทุนการศึกษา
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
ครู
แผนกวิชา
งาน
ครูที่ปรึกษา ทุกแผนก
ครูที่ปรึกษา
งานครูที่
ปรึกษา
-ปกครอง
-ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
-งานที่
เกี่ยวข้อง
ครูผู้สอน
ทุกแผนก
หลักสูตร
รายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
แนะแนว
ระบบดูแลฯ

ฝ่าย
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
วิชาการ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๓. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
๔. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้ อยละ ๑๐ ของ
จานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
๕. สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน
๒. คาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และหลักฐานการพบ/การให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
๓. หลักฐานการดาเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
๔. แผนงาน/โครงการและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
๕. หลักฐานการดาเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนที่เรียนดี
๖. รายงานผลการดาเนินงานระบบดูแลผู้เรียน

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ระดับ .....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการประเมินความพึงพอใจโดย
ใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัด โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ฯลฯ
๒. ดาเนินงานตามโครงการ และดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนต่างๆให้สะอาดและมี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
๓. จัดทาตารางการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิทยบริการ/อาคารสถานที่ และรายงานการใช้
๔. ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
๕. รายงานผล และนาผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ/งาน/กิจกรรม
การดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานที่
ประเมินความพึงพอใจในการใช้
ศูนย์วิทยบริการ
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ครู

ผูร้ ับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
อาคารฯ

ฝ่าย
บริหารทรัพย์ฯ

-อาคารฯ
-วิจัยฯ
-ศูนย์วิทยฯ
-วิจัยฯ

-บริหารทรัพย์ฯ
-แผนงานฯ
-วิชาการ
-แผนงานฯ
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ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๕. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดทาแผนงาน/โครงการในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผู้เรียน
๔. หลักฐานการนาเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๔๕

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

คาอธิบาย
สถานศึก ษามีก ารจัด หา การใช้วัส ดุ อุป กรณ์ ครุภัณ ฑ์ และคอมพิ วเตอร์ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินความพึ งพอใจของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดทาแผนการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ประจาปี
๒. จัดทาแผนงานบารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ประจาปี
๓. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
โครงการ/งาน/กิจกรรม
จัดหาและใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ประจาปี
บารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ประจาปี
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา วางแผนฯ

ฝ่าย
แผนงานฯ

ครู

แผนกวิชา

วางแผนฯ

แผนงานฯ

-พัสดุ
-งานศูนย์
วิทยฯ
-วิจัยฯ

-บริหารทรัพย์ฯ
-วิชาการ
-แผนงานฯ

ครู

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๒. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๓. สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด หา การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
๕. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
๓. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๔. หลักฐานการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ค่าคะแนน
๕
หน้า ๔๖

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การประกาศเกียรติคุณยกย่อง
** คุณ ภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยู่ด้วยการมี สุขภาวะที่สมบู รณ์ และมีความมั่น คงซึ่ ง
ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุข
ภาวะจิตและวิญญาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑. สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและอื่นๆ
๒. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น
๓. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์
๔. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านสุขภาวะทางกาย
๕. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านสุขภาวะทางอารมณ์
๖. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านสุขภาวะทางสังคม
๗. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านสุขภาวะจิตและวิญญาณ
๘. สนับสนุน/ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ จากหน่วยงานองค์กร
ภายนอก
โครงการ/งาน/กิจกรรม
การให้ความรู้/อบรมเกี่ยวกับวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
คุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทัง้ ๔ ด้าน
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
บุคลากร

ฝ่าย
บริหารทรัพย์
ฯ
บุคลากร บริหารทรัพย์
ฯ
-บุคลากร บริหารทรัพย์
-สวัสดิการ ฯ
หน้า ๔๗

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ประกาศ/ยกย่องครูในด้านต่างๆ
การแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
ฯ
บุคลากร
บุคลากร

ฝ่าย
บริหารทรัพย์
ฯ
บริหารทรัพย์

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึก ษาดาเนิ น การให้ ครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในสถานศึก ษา ได้รับ การฝึ กอบรมด้ าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๒. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ได้รั บ ทุ น การศึ กษา ทุ น วิ จัย หรือ งาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
๓. สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ค รูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เข้า ร่ว มโครงการแลกเปลี่ ย น ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๕. สถานศึกษาดาเนิ นการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
๖. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๔๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด การศึกษา
ของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ
วิ ช าชี พ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละผู้ เรีย นจั ด ท าและด าเนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดงโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย การดาเนิ นงานตามโครงการ/กิจกรรม ด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งบด าเนิ น การ หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่า ยทั้ ง หมดของสถานศึ ก ษาในรอบปี ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
(รวมค่าจ้างบุคลากร)
แนวทางปฏิบัติ ร่วมเสนอโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงบดาเนินการ
๑. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจาปี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ตามไตรมาส รวมถึงการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวั ตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และการปลูกฝัง
จิตสานึก
๒. บริหารผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนให้มีรายได้หรือมูลค่าผลผลิต
โครงการ/งาน/กิจกรรม
การจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี
จัดทาสื่อในการเรียนรู้

ครู

ครูที่จัดทา
สื่อการ
เรียนรู้

การจัดนิทรรศการ/ประกวดสื่อ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทานุบารุง ครูที่จัดทา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและ
นันทนาการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
ทุกแผนก
-การเงิน
-บัญชี
-พัสดุ
วางแผนฯ
ทุกแผนก
สื่อฯ

ฝ่าย
-วิชาการ
-บริหาร
ทรัพย์ฯ
แผนงานฯ
วิชาการ

ทุกแผนก

วิจัยฯ

แผนงานฯ

กิจกรรม

พัฒนาฯ

หน้า ๔๙
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โครงการ/งาน/กิจกรรม

ครู

วันวิชาการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
งานฟาร์ม

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
ทุกแผนก
บริการ
ชุมชน
แผนก
ฟาร์ม
วิชาชีพ

ฝ่าย
วิชาการ
พัฒนาฯ
แผนงานฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ ของงบดาเนินการ
๒. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของค่าวัสดุฝึก
๓. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ ของงบดาเนินการ
๔. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ
งบดาเนินการ
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานแสดงงบดาเนินการของสถานศึกษา
๒. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
๓. หลักฐานรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต/ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
๔. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
๕. หลักฐานรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
๖. หลักฐานรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
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ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึ กษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติ
๑. เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพัฒนาผู้เรียน
๒. ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
๓. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๔. รายงานผลและนาผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและ
ความร่วมมือ แผนงานฯ
หรือต่างประเทศ
เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้สอน ทุกแผนก
สารบัญ
-วิชาการ
มาร่วมพัฒนาผู้เรียน
-บริหาร
ทรัพย์ฯ
การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
-วางแผนฯ แผนงาน
อาชีวศึกษา
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

ความร่วมมือ แผนงานฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ
๒. สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ และ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนสาขางานที่เปิดสอน
๓. สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๕๑
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๔. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๒. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในแต่ละสาขางาน
๔. ข้อมูลสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
๖. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ระดับ ....

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ (๑ ตัวบ่งชี้)
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการและบริการวิชาการและวิชาชีพ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความ พึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยใช้แบบประเมิน Rating scale ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นพิจารณา
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัด ท าแผนงาน โครงการ กิ จกรรม บริก ารวิช าการ วิ ช าชี พ ทุ ก สาขางาน ตามความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรม ต่อปี
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้ครอบคลุมครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึ กษา และผู้เรียนทุกสาขา
งาน
๓. ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปัจจัยนาเข้า
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
การบริการวิชาการและวิชาชีพ
ครู
ทุกแผนก
โครงการพิเศษ พัฒนาฯ
ผู้เกี่ยวข้อง
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
บริการชุมชน พัฒนาฯ
วิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ กิจกรรม ต่อปี
๓. สถานศึก ษาดาเนิ นการให้ครูและบุค ลากรทุกฝ่ ายในสถานศึก ษา ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๕๗

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๒. ข้อมูลสาขางานที่เปิดสอนในสถานศึกษา
๓. ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน/แผนกวิชา
๔. หลักฐานการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๕. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขางาน/แผนกวิชา
๖. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๗. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของผู้เรียนในแต่ละสาขางาน/แผนกวิชา
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการและบริการวิชาการและวิชาชีพ ระดับ ....

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๕๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย( ๒ ตัวบ่งชี้)
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนมีกำรเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึ กษา มีการส่งเสริม ให้ เข้าร่วมแสดงแข่ง ขันและได้ รับ รางวัล หรือน าไปใช้ป ระโยชน์ในระดับ ชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการจัดทาโครงงาน
หรืองานวิจัย
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๓. จัดประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๔. นาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชน
๕. ประกาศยกย่อง ชมเชยผู้เรียนที่จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จนได้รับ
ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาโครงการ/สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ครู
ครูรายวิชา
โครงการและ
ครูที่สนใจ
นิทรรศการประกวดโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งาน ครูรายวิชา
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งภายในและภายนอก โครงการและ
สถานศึกษา
ครูที่สนใจ
วันวิชาการ

ปัจจัยนาเข้า
แผนกวิชา
งาน
ทุกแผนก
วิจัยฯ

ฝ่าย
แผนงานฯ

ทุกแผนก

แผนงานฯ

ทุกแผนก

วิจัยฯ

วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึ ก ษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นจั ด ท าและด าเนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดง โครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.๓ จานวน ๓
คน: ๑ ชิ้น และระดับชั้น ปวส.๒ จานวน ๒ คน: ๑ ชิ้น
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้า งสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ
จานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลผู้เรียนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในแต่ละชั้นปี จาแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
๒. หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๓. ข้อมูลโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในแต่
ละสาขางาน
๔. ข้อมูลโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
๕. ข้อมูลโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
๖. ข้อมูล โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ ๕.๒

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ของครู

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
และจัดให้มีการประกวด เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแสดงแข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
แนวทางการปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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๑. ส่งเสริมให้ครูจัดทาโครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. จัดประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓. นาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชน
๔. ประกาศยกย่อง ชมเชยครูที่จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จนได้รับ
ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
สนับสนุนให้ครูจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน ครูทุกคน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
นิทรรศการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน ครูทุกคน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
วันวิชาการ

ปัจจัยนาเข้า
แผนกวิชา
งาน
ทุกแผนก
วิจัยฯ

ฝ่าย
แผนงานฯ

ทุกแผนก

แผนงานฯ

ทุกแผนก

วิจัยฯ

วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด ท าและด าเนิ น การจั ด ประกวด จั ด แสดง นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๓. สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
๔. สถานศึกษา ได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จานวนผลงานทั้งหมดเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของจานวนผลงานทั้งหมดนาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
๓. ข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
๔. ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
๕. ข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
๖. ข้อมูล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๑

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ระดับ ....

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๒

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (๔ ตัวบ่งชี้)
ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือ งไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทู น
พระมหำกษั ต ริ ย์ ส่ งเสริม กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ทะนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อ ม ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
กีฬำและนันทนำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มีก ารประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามโครงการ/กิ จ กรรมในการปลู ก ฝัง จิ ต สานึ ก ด้ านการรัก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ นประมุ ข การ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิ ลปะ วัฒ นธรรม โดยครูและบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษาแลผู้เรียน เพื่ อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข การทะนุ บ ารุง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม โดยใช้ แบบประเมิ น ค่ า
(Rating scale) ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึ กด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่ง เสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒. ให้ ค รู บุ ค ลากร ผู้ เรี ย นทุ ก คนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ านการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัต ริย์ ส่ งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี พ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็น ประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. ประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผล และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ปัจจัยนาเข้า
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ครูทุกคน
ทุกแผนก
-กิจกรรม
-พัฒนาฯ
ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
ครูทุกคน
ทุกแผนก
-กิจกรรม
-พัฒนาฯ
-บุคลากร
-บริหาร
ทรัพย์
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๓

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
ด้านการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ครูทุกคน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมของชาติในอาเซียนและ
ของโลก
การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/
ครูทุกคน
กิจกรรมในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่
มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

ปัจจัยนาเข้า
แผนกวิชา
งาน
ทุกแผนก
กิจกรรม
-ศูนย์วิทย
บริการ
ทุกแผนก
-กิจกรรม
-วิจัย

ฝ่าย
พัฒนาฯ
-วิชาการ
พัฒนาฯ

-กิจกรรม
-วิจัยฯ

พัฒนาฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลุกจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๔
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๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ/กิจกรรมการปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
๔. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๖. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๗. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝั่งจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๕

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อ ม มีการประเมิน ผลการดาเนิน งานตามโครงการ/
กิจกรรมด้านการอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยครูและบุ คลากรทุก ฝ่ายในสถานศึก ษาและผู้เรีย น เพื่ อน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. ประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผล และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕ส

ครู
ครูทุกคน
ครูทุกคน

ประเมินผลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ครูทุกคน

ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยนาเข้า
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
ทุกแผนก
กิจกรรม
พัฒนาฯ
ทุกแผนก
อาคารสถานที่ บริหาร
ทรัพย์ฯ
ทุกแผนก
-กิจกรรม
พัฒนาฯ
-วิจัย
ทุกแผนก
-กิจกรรม
พัฒนาฯ
-วิจัย

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า
๕ โครงการ กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๖
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๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการประเมินผลโดยเฉลี่ย
๓.๕๑ - ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ/กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการปลูกจิตสานึก ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการปลูกจิตสานึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูก
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนและผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิ จกรรมด้านการกี ฬาและนั นทนาการ มี การประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามโครงการ/
กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อ นาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) ๑-๕
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไปให้
นับเป็นจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการพิจารณา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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แนวทางการปฏิบัติ
๑. จัดโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๒. ให้ ค รู บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึ ก ษา และผู้ เรี ย นเข้ าร่ วมโครงการ กิ จ กรรม ด้ า นการกี ฬ าและ
นันทนาการ
๓. ประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผล และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา
ปัจจัยนาเข้า
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
กีฬาและนันทนาการ
ครูทุกคน
ทุกแผนก
กิจกรรม
พัฒนาฯ
การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
ครูทุกคน
ทุกแผนก
กิจกรรม
พัฒนาฯ
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
วิจัย
แผนฯ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ
กิจกรรม
พัฒนาฯ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการกีฬาและ
วิจัย
แผนฯ
นันทนาการ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ
กิจกรรม
๒. สถานศึกษาดาเนินการให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรังปรุงการบริหารจัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ ๕.๐๐
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา
๓. โครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. ข้อมูลผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
๖. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๗. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๘. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการกีฬา
และนันทนาการ
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
๕
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
๔
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
๓
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน/โครงการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) ๑ – ๕
แนวทางการปฏิบัติ
๑. สร้างความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน
๒. จัดทาแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๓. ดาเนินงานตามแผน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
๕. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษา ที่มีต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยนาเข้า
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูทุกคน
ทุกแผนก
-หลักสูตร
วิชาการ
ในรายวิชาสอน
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๖๙

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการทั้ง ๔ ฝ่าย

ครู

ปัจจัยนาเข้า
แผนกวิชา
งาน
-ทุกงาน

การให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้

ทุกแผนก

-หลักสูตร
-บุคลากร

ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ครูทุกคน
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ทุกแผนก

กิจกรรม
วิจัย
-วิจัยฯ
-งานที่
เกี่ยวข้อง

ฝ่าย
-วิชาการ
-พัฒนาฯ
-แผนงาน
-บริหาร
ทรัพย์ฯ
-วิชาการ
-บริหาร
ทรัพย์
พัฒนาฯ
แผนฯ
แผนงานฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเช้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๒. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ
๕. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
๒. หลักฐานการจัดทาแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๗๐

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๕. หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ....

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๗๑

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(๒ ตัวบ่งชี้)
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕ และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึ กษา และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา โดยดาเนิ น การตามที่ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวง ว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวทางปฏิบัติ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการในมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
๒. จัดประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. ดาเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๔. รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบตามลาดับสายงาน
๕. จัดทารายการการประเมินตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ปัจจัยนาเข้า
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ครูที่เป็น
แผนกวิชา ประกัน
ภายในสถานศึกษา และคณะอนุกรรมการฯ
คณะกรรมการ
คุณภาพฯ
ประชุมชี้แจงมาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
ครูทุกคน
แผนกวิชา ประกัน
คุณภาพฯ
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
ครู
ทุกแผนก
- วิจัย
ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
-ประกัน
มาตรฐาน
คุณภาพฯ
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
ครูทุกคน
ทุกแผนก
วางแผนฯ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๕.. ครูทุกคน
ทุกแผนก
วางแผนฯ

ฝ่าย
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ

ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบขัน้ ตอน)
๑. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๗๓

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๒. สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๔. รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี
๕. หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) –(๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) – (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑ การ
จัดการอาชีวศึกษา ๗ มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
โดยมีผลการตัดสินของตัวบ่งชี้ได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก
แนวทางปฏิบัติ
๑. ดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา ๗
มาตรฐาน ๓๔ ตัวบ่งชี้
๒. กาหนดเป้าหมายความสาเร็จในการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
๓. แสดงคุณภาพของการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ตามเป้าหมาย

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า ๗๔

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ปัจจัยนาเข้า
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
แผนกวิชา ประกัน
สถานศึกษา และคณะอนุกรรมการฯ
คุณภาพฯ
ประชุมชี้แจงมาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
ครูทุกคน
แผนกวิชา ประกัน
คุณภาพฯ
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรฐาน/ ครู
ทุกแผนก
-วิจัยฯ
ตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
-ประกัน
มาตรฐาน
คุณภาพฯ
รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพและ
ทุกแผนก
ประกัน
มาตรฐานของสถานศึกษา
คุณภาพฯ
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานศึกษาของวิทยาลัย............ ปีการศึกษา ๒๕.......

ฝ่าย
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการตัดสิน ๓๔ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๑.๙
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๑๒
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๒
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑
เกณฑ์การตัดสิน
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ ๕ คะแนน ดีมาก
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ค่าคะแนน
ดีมาก
๓๐ -๓๔ ตัวบ่งชี้และไม่มีตัว
๕
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ดี
๒๔ – ๓๓ ตัวบ่งชี้
๔
พอใช้
๑๘ – ๒๓ ตัวบ่งชี้
๓
ต้องปรับปรุง
๑๒ – ๑๗ ตัวบ่งชี้
๒
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่า ๑๒ ตัวบ่งชี้
๑
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผลการประเมินมีตัวบ่งชี้ระดับดีมาก
จานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ ระดับ ....

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
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คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๘ ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (๑๐ ตัวบ่งชี้)
จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาอธิบาย สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปี
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามระเบียบที่ สอศ.
กาหนด
๒. จัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยศึกษาความต้องการของชุมชน ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. นาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๔. ดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะ
๖. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการ
แผนกที่เปิด วางแผนฯ แผนงานฯ
ฝึกอบรม
สอน
จัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
แผนกที่เปิด
สั้นประจาปี
สอน
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
แผนกที่เปิด
แผนงานฯ
สอน
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
๑. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า
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๒. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิช าชี พ ระยะสั้ น ประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
๔. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษา ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. หลักฐานการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
๓. หลักฐานการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
๔. หลักฐานการติดตามตรวจสอบประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๕. รายงานตามแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ(๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นการพิจารณา (ผลสาเร็จ : แบบขั้นตอน)
๑. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๒. สารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๗๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๓. ร่วมกับชุมชน สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา
๔. ทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
โครงการ/งาน/กิจกรรม
สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาฝึกอบรมฯ
วิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ฝึกอบรมฯร่วมกับชุมชน สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ฝึกอบรมฯ

ครู
ครูผู้สอน
รายวิชา
ครูผู้สอน
รายวิชา
ครูผู้สอน
รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชา หลักสูตร

ฝ่าย
วิชาการ

แผนกวิชา

หลักสูตร

วิชาการ

แผนกวิชา

หลักสูตร

วิชาการ

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลรายวิชาที่จัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา
๒. รายงานการสารวจความต้องการหรือความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๓. หลักฐานความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๔. หลักฐานการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๕. หลักฐานการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
๖. หลักฐานที่สถานศึกษาได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้ในการ
จัดฝึกอบรม
๗. ร้อยละของรายวิชาที่ได้นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไม่เกิน ๒ ปี ไปใช้ในการ
จัดการฝึกอบรมในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) (๓) และ (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น(๑) (๒) และ (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และ(๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สถานประกอบการ ระดับ ....
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๗๙

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบคุณภาพ และแบบปริมาณ)
๑. กาหนดนโยบายให้ครูจัดทาแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบที่สถานศึกษากาหนด ทุกรายวิชา
๒. นิเทศติดตามการจัดทาแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
จั ด ท าแผนการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ที่ ครูผู้สอนทุก แผนกที่เปิด หลักสูตร
มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการ คน
สอน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ และบู ร ณาการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ตามรูปแบบที่
สถานศึกษากาหนด ครบทุกรายวิชาที่สอน
นิเทศติดตามการจัดทาแผนการจัดการเข้า
ครูผู้สอนทุก แผนกที่เปิด หลักสูตร
คน
สอน
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ประกวดแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ครูผู้สอนทุก แผนกที่เปิด
คน
สอน

ฝ่าย
วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่ง เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
๒. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นดาเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นดาเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นดาเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๕. สถานศึกษามีครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นดาเนินการตามประเด็นข้อ ๑ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของ
จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๘๐

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๑. หลักฐานครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่ละคน
ทุกรายวิชาที่สอน
๔. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนเทียบกับจานวนครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ร้อยละ ๘๐ ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาอธิบาย สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม และ
นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
แนวทางการปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. ดาเนินการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการฝึกอบรมฯที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม
๒. จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นโดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทุกรายวิชา
๓. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบโดยมีร่องรอยหลักฐาน
๔. วัดและประเมินผลตามแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม
๕. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
หน้า ๘๑

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๖. นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่ฝึกอบรม
โครงการ/งาน/กิจกรรม
พัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ครู
ครูทุกคน

พัฒนาสื่อในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ครูทุกคน

วัดและประเมินผลที่หลากหลาย

ครูผู้สอน
รายวิชา
ครูผู้สอน
รายวิชา

พัฒนาสมรรถนะผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น
นิเทศการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกที่เปิด หลักสูตร
สอน
แผนกที่เปิด สื่อการ
สอน
เรียนรู้
แผนกที่เปิด วัดผล
สอน
แผนกที่เปิด
สอน
แผนกที่เปิด
สอน

ฝ่าย
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒ .สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
๓. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๔. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๕. สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม
๓. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๔. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการฝึกอบรม
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๘๒

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๖. หลักฐานการกาหนดและแจ้ง หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ ารับการฝึกอบรม
ทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๗. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๘. หลักฐานการนาผลการการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
คาอธิบาย
สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
นอกเหนือจากที่ไดรับจากหน่วยงานต้นสังกัด ในด้านภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาน
ประกอบการ ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบองค์ประกอบ)
๑. เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพัฒนาผู้ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
๒. ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
๓. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๔. รายงานผลและนาผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ความร่วมมือ แผนงานฯ
อาชีวศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ
-วางแผนฯ แผนงาน
เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมพัฒนาผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ครูผู้สอน

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

แผนกวิชาที่ สารบัญ
เปิดสอน

-วิชาการ
-บริหาร
ทรัพย์ฯ
หน้า

๘๓

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน

ฝ่าย

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น
๒. สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
๔. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ใน
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. แผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม
๓. หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๔. ข้อมูลสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ที่ สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๖. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบตั ิตามประเด็น ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ ....
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๘๔

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
คาอธิบาย จานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบร้อยละกับจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทั้งหมดในสถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
แผนกวิชา
งาน
พัฒนาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
บุคลากร

ฝ่าย
บริหาร
ทรัพย์ฯ

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. ข้อมูลครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
๒. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม
๓. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
๔. ข้ อมู ลการพั ฒ นาครูผู้สอนหลักสู ตรวิชาชีพ ระยะสั้น ที่สอดคล้ องกับ หลั กสูตรวิช าชีพ ระยะสั้ น
รายวิชาที่รับผิดชอบ
๕. ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๘๕

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอน
ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ของสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบคุณภาพ แบบปริมาณ)
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ค่าตอบแทนวิทยากร
โครงการ/งาน/กิจกรรม
การจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

ฝ่าย
แผนงาน
แผนงาน

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในด้านวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปีของ
สถานศึกษา
๒. สถานศึก ษามี รายจ่ ายด้ านวัสดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ สื่อ การสอน รวมทั้ ง ค่าตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ
๒๕-๒๙.๙๙ ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึก ษามี รายจ่ ายด้ านวัสดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ สื่อ การสอน รวมทั้ ง ค่าตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ
๓๐-๓๔.๙๙ ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
๔. สถานศึก ษามี รายจ่ ายด้ านวัสดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ สื่ อ การสอน รวมทั้ ง ค่าตอบแทนบุ ค คลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ
๓๕-๙๙.๙๙ ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
๕. สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
สถานศึกษา ที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ
๔๐ ขึ้นไป ของงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานแสดงงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๒. หลักฐานรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผู้สอนใน
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๘๖

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ระดับ ...
ตัวบ่งชี้ ที่ ๘.๘ ร้อ ยละของผู้ สาเร็จการฝึกอบรมหลักสู ตรวิชาชีพ ระยะสั้น ที่มีผ ลคะแนนการฝึ กอบรม
๒.๐๐ ขึ้นไป
คาอธิบาย จานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
เทียบร้อยละกับจานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน
จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
๑. สร้างความตระหนักให้ครูจัดการฝึกอบรมฯอย่างหลากหลาย
๒. มีการวัดผลอย่างหลากหลายตามสภาพจริง
๓. กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ทฤษฎี ปฏิบัติ และเจตคติ
๔. กาหนดเกณฑ์ตัดสินผลการฝึกอบรมฯ
๕. สนับสนุนการฝึกอบรมซ่อมเสริม
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ครู
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ฝึกอบรมมี ครูผู้สอน
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ๒.๐๐
นิเทศการฝึกอบรมและการวัดผลประเมินผล
จัดฝึกอบรมซ่อมเสริม
การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ผู้
ฝึกอบรม
สร้างแรงจูงใจ เช่น ทุน ,เกียรติบัตร ,รางวัล
และอื่นๆ

ครูผู้สอน

ครูผู้สอน

งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
ฝ่าย
แผนกวิชาที่ - วัดผล -วิชาการ
เปิดสอน
-ทะเบียน -บริหาร
ทรัพยากร
แผนกวิชาที่ -ระบบ
ฝ่ายวิชาการ
เปิดสอน
การเรียนรู้
-ระบบ
ฝ่ายวิชาการ
การเรียนรู้
แผนกวิชาที่
ฝ่ายวิชาการ
เปิดสอน
แผนกวิชาที่
ฝ่ายวิชาการ
เปิดสอน
หน้า

๘๗

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
เทียบกับ ผู้ลงทะเบียนเข้ารับ การฝึกอบรมทั้ งหมด ทั้ง นี้ ยกเว้น ผู้เข้ ารับ การฝึกอบรมที่ ออกกลางคัน โดย
พิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา เกี่ยวกับ
๑.๑ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
๑.๒ ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน
๑.๓ ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้น
ไป เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ออกกลางคัน
จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๐๐ – ๑.๕๐
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
ระดับ ....
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๙ ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
คาอธิบาย จานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทียบร้อยละกับจานวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรมแรกข้าวของรุ่นนั้น จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบปริมาณ)
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๘๘

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๑. ครูที่ปรึกษาติดตาม/กระตุ้นเตือนให้ผู้ฝึกอบรมเกิดความตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
ของสถานศึกษา
๒. ครูที่ปรึกษาติดตามความประพฤติ/ผลการเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ โดยประสานกับครูผู้
ฝึกอบรมเพื่อทราบแนวโน้มของผลการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม
๓. ครูผู้ฝึกอบรมดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ครู

ปฐมนิเทศ
เพื่อนช่วยเพื่อนในการศึกษา

ครูผู้สอน

ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้ขาดเรียน

ครูผู้สอน

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชาที่ ทวิภาคี
เปิดสอน

ฝ่าย
แผนงาน

ปัจฉิมนิเทศ
โฮมรูม

ครูผู้สอน

กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเที ยบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
แรกข้าวของรุ่นนั้น โดยพิจารณาภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานจากงานทะเบียนด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทุกรายวิชา เกี่ยวกับ
๑.๑ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
๑.๒ ข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรม
๒. ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรก
เข้าของรุ่นนั้น จาแนกตามรายวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกาหนดผลจากประเด็ นการพิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรคานวณ ค่าคะแนน =
ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา
× ๕
๘๐
ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
พอใช้
๒.๕๑ – ๓.๕๐
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๘๙

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ระดับ ...
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
คาอธิบ าย สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ส าเร็ จการฝึ กอบรมที่ มี ต่อ การน าความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น
ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว
เป็นต้น
แนวทางปฏิบัติ (ผลสาเร็จ : แบบคุณภาพ แบบปริมาณ)
ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม

ครู

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิชา
งาน
แผนกวิชาที่ งานวิจัย
เปิดสอน

ฝ่าย
แผนงาน

ประเด็นการพิจารณา
๑. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เมือเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เมือเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เมือเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
๕. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เมือเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
๑. หลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) ๑-๕ เพื่อเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การนาข้อมูลมาวิเคราะห์
งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๙๐

คู่มือการดาเนินงานในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของตน จาแนกตามรายวิชาและภาพรวมของสถานศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๕)
ปฏิบตั ิตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๔)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๓)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑) และมีผลตาม (๒)
ปฏิบัติตามประเด็น (๑)

ค่าคะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ระดับ .....
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หน่วยศึกษานิเทศก์. เอกสาร “เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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งานประกันคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

หน้า

๙๑

