(ร่าง)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา)

กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
อ้างอิงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๒

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นิยามศัพท์
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่
ในที่นี้หมายถึง สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา ได้แก่ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนดุริยางค์ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนพลาธิการ
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
“หลักสูตร” หมายความว่า
๑. หลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค์
๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
- สาขาวิชาช่างต่อเรือ
- สาขาวิชาช่างการอู่เรือ
- สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ
๒. หลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่
๒.๑ หลักสูตร....โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒ หลักสูตร....โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
๒.๔ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง
- ประเภทวิชาการบริหาร สาขาการขนส่งทางทหาร
๒.๕ หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
๒.๕.๑ ประเภทวิชาเดินเรือ (สาขาทหารสามัญและทหารการปืน)
๒.๕.๒ ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล
- สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
- สาขาทหารสารวัตร
๒.๕.๓ ประเภทวิชาช่างเทคนิค
- สาขาทหารสรรพาวุธ
- สาขาทหารเครื่องกลเรือ
- สาขาเครื่องกลช่างเครื่องบินเครื่องยนต์อากาศยาน
- สาขาเครื่องกลช่างเครื่องบินเอวิโอนิกส์
- สาขาเครื่องกลช่างเครื่องบินล่าตัวและนิวดรอลิกส์
๒.๕.๔ ประเภทวิชาบริการการเงินและการบัญชี
- สาขาทหารการเงิน
๓. หลักสูตรที่ผลิตนักเรียนจ่า เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่
๓.๑ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน
๓.๒ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ

๓
“หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ” หมายความว่ า หน่ ว ยงาน/หน่ ว ยบั งคั บ บั ญ ชาที่รั บ ผิ ด ชอบ ก่ า กั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษา
ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ (สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่า
ปริญญา) ได้แก่
- โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยต้นสังกัด คือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
- โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
หน่วยต้นสังกัด คือ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- โรงเรียนดุริยางค์
หน่วยต้นสังกัด คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
- โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมอู่ทหารเรือ
- โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
- โรงเรียนพลาธิการ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมพลาธิการทหารเรือ
- โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมแพทย์ทหารเรือ
- โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมการขนส่งทหารเรือ
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
“หน่วยควบคุมการศึกษา” หมายถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายความว่า หน่วยงานที่ท่าหน้าที่ควบคุม
การศึกษา สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ (สถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา) รวมทั้งก่ากับดูแล ให้ค่าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน่า ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา
“ผู้อ่านวยการสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บัญชาการโรงเรียน ผู้บังคับการโรงเรียน ผู้อ่านวยการโรงเรียน และ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท่าหน้าที่
“ผู้บริหาร” หมายความว่า รองผู้บัญชาการโรงเรียน รองผู้บังคับการโรงเรียน รองผู้อ่านวยการโรงเรียน หัวหน้ากอง
หัวหน้าแผนก หัวหน้าหมวด และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท่าหน้าที่
“ครู” หมายความว่า ผู้ที่ท่าหน้าที่สอน โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
“ครูประจ่า” หมายความว่า ผู้ท่าหน้าที่สอนประจ่าและสังกัดสถานศึกษา หรืออาจสังกัดนอกสถานศึกษาก็ได้ แต่ต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุม ก่ากับดูแลของสถานศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรสังกัดสถานศึกษาหรือ สังกัดนอกสถานศึกษาก็ได้ แต่ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุม ก่ากับดูแลของสถานศึกษา ท่าหน้าที่ส นับสนุนและส่ งเสริมการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมทหาร
กองประจ่าการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร ฯลฯ
“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วน
การศึกษาที่สี่ (สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา) ได้แก่ นักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียน
ช่างกรมอู่ทหารเรือ
“การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
กับแหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ ในเรื่องการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผล โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนหรือฝึกทักษะหรือฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติ
หรือหน่วยสายวิทยาการ
“มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง การจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

๔
สถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีการจัดแผนการเรียน
แผนการฝึกอาชีพ การฝึกท่างาน การวัดและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิ ตผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการท่างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการ
พัฒนาตนเองและท่างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะ
น่าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ อิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถะของสาขาวิชา
นั้น ๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
“เกณฑ์มาตรฐานอัตราก่าลังในสถานศึกษาสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” หมายความว่า
เกณฑ์การคิดค่านวณอัตราก่าลังในสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดการศึกษา เพื่อให้มีอัตราก่าลังที่
สอดคล้องกับสภาพการณ์การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
“สถานศึกษาคุณธรรม” หมายความว่า สถานศึกษาคุณธรรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง ด้วยการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบแนวคิดที่
ส่าคัญของสถานศึกษาคุณธรรม ๕ ด้าน ที่เชื่อมโยงทุกมิติ ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม
หลักเกณฑ์
๑. ให้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ด่ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถานศึ กษา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ให้ สถานศึ กษา จั ดระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในของสถานศึ กษาให้ สอดคล้ องกั บประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
๓. ให้สถานศึกษา ด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ่าทุกปี โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วย
สายวิทยาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ให้ ส ถานศึ ก ษา จั ด ท่ า รายงานประจ่ า ปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาภายในเสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยควบคุมการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน
๕. ให้ ส ถานศึ ก ษา น่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอก ไปประกอบการจั ด ท่ า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
แนวปฏิบัติ
๑. ให้สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่เริ่ม การเรียนภาคต้น
จนสิ้นสุดการเรียนภาคปลายหรือภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา
๒. ให้สถานศึกษา ด่าเนินการตาม “คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับ
ต่่ากว่าปริ ญญา พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓” (อ้างอิงตาม “เกณฑ์ การด่ าเนิ นการตามมาตรฐานการอาชีวศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙”) โดยสถานศึกษาต้องมีความตระหนัก
เห็นความส่าคัญ และมีความพยายามในการด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

๕
การศึกษา และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการพัฒนาแต่ละตัวบ่งชี้จากระดับคุณภาพในปัจจุบันไปสู่ระดับ
คุณภาพ “ดีมาก” ในทุกตัวบ่งชี้
๓. ให้สถานศึกษาที่เปิดการศึกษา หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน และหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ
เหล่าทหารพลาธิการ ใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่าหรับสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา โดยอนุโลม
๔. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ และ
๓.๔ ให้ ส ถานศึกษาเก็บ ข้อมูล โดยจ่ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิช า สาขางาน และในภาพรวมของ
สถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาต่อไป
๕. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยสถานศึกษา ถ้าตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” สถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้”
ขึ้นไปในปีถัดไป ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ให้หน่วยงานต้ นสังกัด ก่ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไปภายในปีต่อไป ส่าหรับตัวบ่งชี้ใดที่อยู่
ในระดับคุณภาพ “พอใช้” หรือ “ดี” สถานศึกษาจะต้องพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ต่อไป
๖. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่ างน้ อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” หรือ “ต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน” หน่วยงานต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุ ให้ข้อเสนอแนะ ก่ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม
สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไป โดยให้มีการประเมินซ้่าใน
ปีถัดไป ส่าหรับตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” หรือ “ดี” หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ
“ดีมาก” ต่อไป
๗. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาที่มีผลการประเมินทุกตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “ดีมาก” ให้หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับ
สถานศึ ก ษาพั ฒ นาและเข้ า รั บ การประเมิ นตามเกณฑ์ แ ละตั ว บ่ ง ชี้ข องการประเมิ น เพื่ อ การรั บ รองในระดับ
นานาชาติต่อไป
๘. วิ ธี ก ารประเมิ น ในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ต้ อ งประเมิ น ตามประเด็ น การประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย เช่น
การสังเกตสภาพจริง การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
------------------------

๖

เกณฑ์การด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ส่าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา
(รอบสี่)
...................................

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้ ส่ าเร็ จ การศึกษาเป็ น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี คุณลั กษณะทางทหาร ตามอัตลั กษณ์ข อง
สถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และ
แต่ละประเภทวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของหน่วยรับบรรจุ หรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน
และมีสัดส่วนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก่าหนด จ่านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาที่ได้งานท่า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ???
ภายในหนึ่งปี และส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากหน่วยรับบรรจุ
หรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล
สถานประกอบการ หน่ ว ยงานผู้ รั บ บริ ก ารจากการประกอบอาชี พ อิ ส ระของผู้ ส่ า เร็ จ การศึ ก ษา ???? โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และครอบคลุมคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน่าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล
อย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
๓ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะทางทหาร ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ทักษะทางปัญญา และการแสดงพฤติกรรมหรือนิสัยทางทหาร
๒. ด้านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ว ไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท่างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่าแนกเป็น ผู้ที่ได้ท่างานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระ?? ภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้งหมด
(๒) สถานศึกษาได้มีการส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และ
ได้รับตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากหน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน หรือจาก
สถานศึกษาที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการ
ประกอบอาชีพอิสระ?? ของผู้ส่าเร็จการศึกษา

๗
(๓) สถานศึกษามีจ่านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะทางทหาร เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ่านวนข้อมูลตอบกลับทั้งหมด
(๔) สถานศึกษามีจ่ านวนข้อมูล ตอบกลั บที่มีผ ลการประเมินความพึง พอใจด้านสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ่านวนข้อมูลตอบกลับทั้งหมด
(๕) สถานศึ ก ษามี จ่ า นวนข้ อ มู ล ตอบกลั บ ที่ มี ผ ลประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ่านวนข้อมูลตอบกลับทั้งหมด
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
รวม ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓, ๔ หรือ
๓, ๕ หรือ ๔, ๕ รวม ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔
หรือ ๕ รวม ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน
๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

๔ คะแนน

ดี

๓ คะแนน

พอใช้

๒ คะแนน
๑ คะแนน

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการสัมมนาเพื่อส่ารวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส่าเร็จการศึกษา
๒. โครงการติดตามและประเมินผู้ส่าเร็จการศึกษา
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. บั นทึกอนุ มัติตัดสิ นผลการสอบความรู้ของนักเรียนจ่า หรือนักเรียนดุริยางค์ หรือนักเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือ (แบบเสนอผลการสอบความรู้ ยศ.๕)
๓. บันทึกส่งตัวผู้ส่าเร็จการศึกษาไปยังหน่วยรับบรรจุ
๔. ค่าสั่งกองทัพเรือ เรื่อง บรรจุนักเรียนจ่าเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
๕. ค่าสั่งกองทัพเรือ เรื่อง บรรจุนักเรียนดุริยางค์เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
๖. ค่าสั่ง...... เรื่อง (บรรจุเป็นช่างกรมอู่ทหารเรือ)
๗. แบบประเมินติดตามผู้ส่าเร็จการศึกษา
๘. รายงานสรุปผลโครงการติดตามและประเมินผู้ส่าเร็จการศึ กษา (จ่าแนกตามพรรค-เหล่า/สาขางาน
จ่าแนกรายด้าน และในภาพรวม)
๙. บันทึกอนุมัติจัดสัมมนาเพื่อส่ารวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส่าเร็จการศึกษา
๑๐. รายงานสรุปผลการสัมมนาเพื่อส่ารวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส่าเร็จการศึกษา
๑๑. บันทึกการลาออก/ปลดออก/หนังสือส่งตัว
หมายเหตุ : หน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน คือ ตลาดแรงงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับจ่านวนผู้เข้าเรียน
ค่าอธิบาย :

๘
จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก่าหนด และผู้เรียนที่เรียนในระบบ
ทวิภาคี เทียบร้อยละกับจ่านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
การค่านวณ :
ร้อยละ =

จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษา
จ่านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น

x ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน :
ร้อยละของจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับจ่านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ระดับคุณภาพ :
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต่าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก่าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรค่านวณ :
ค่าร้อยละ =

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

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

๘๐

x๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. ค่าสั่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง ให้เป็นนักเรียนจ่า
๒. ค่าสั่งฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง ให้เป็นนักเรียนดุริยางค์
๓. ค่าสั่งกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ให้เป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๔. ค่าสั่งกองทัพเรือ ???? เรื่อง เลื่อนชั้นนักเรียนจ่า หรือนักเรียนดุริยางค์ หรือนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๕. ค่าสั่งกองทัพเรือ เรื่อง บรรจุนักเรียนจ่าเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
๖. ค่าสั่งกองทัพเรือ เรื่อง บรรจุนักเรียนดุริยางค์เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
๗. ค่าสั่ง...... เรื่อง บรรจุเป็นช่างกรมอู่ทหารเรือ
๘. บันทึกส่งตัวนักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๑ ขึ้นชั้นปีที่ ๒ ให้โรงเรียนพลาธิการ หรือโรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
๙. บันทึกส่งตัวผู้ส่าเร็จการศึกษาไปยังหน่วยรับบรรจุ

๙
๑๐. บันทึกการลาออก/ปลดออก/หนังสือส่งตัว
หมายเหตุ : : ผู้ เ ข้ า เรี ย นแรกเข้ า ของรุ่ น ให้ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ บรรจุ เข้ าเป็ นนั กเรี ยนจ่ า ตามพรรค - เหล่ า
ของสถานศึกษานั้น ๆ หรือได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนดุริยางค์ หรือได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

๑๐

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ่านวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ

ตั ว บ่ ง ชี้ ๒.๑ ระดั บ คุณภาพในการด่ า เนิ นการบริ หารจั ด การศึก ษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการด่าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือและ
ข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการก่าหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามี การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
(๒) สถานศึกษามีการก่าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคน
(๓) สถานศึกษาจั ดให้ มี กลุ่ มผู้ บริห าร กลุ่ มครูและบุค ลากรทางการศึ กษา และกลุ่ มผู้ เรียน จัดท่า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และก่าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
(๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน
ด่าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
(๕) สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด่ า เนิ น การและตามเป้ า หมายที่ ก่ า หนด และมี ก ารก่ า หนด
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

๒ ๓ ๔ และ ๕
๒ ๓ และ ๔
๒ และ ๓
และ ๒

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. กิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นก่าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”
๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๓. โครงการโรงเรียนสีขาว
๔. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (การบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ)

๑๑
๖. โครงการสนับสนุนสถานศึกษาคุณธรรม
๗. กิจกรรมด้านจิตอาสา เช่น พัฒนาวัด บริการวิชาชีพ ฯลฯ
๘. กิจกรรมด้านระเบียบวินัย เช่น เข้าค่ายฝึกวินัย ฝึกภาวะผู้น่า ฝึกนักเรียนปกครอง ฯลฯ
๙. กิจกรรมด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก่าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๓. รายงานการประชุมเพื่อก่าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”
๔. ประกาศ “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”
๕. บันทึกขออนุมัติจัดท่าโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
๖. บันทึกรายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
๗. แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
๘. ข้อมูลรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
๙. หนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือตอบรับของวิทยากร
๑๐. เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”
๑๑. รายงานสรุปผลการติดตาม การประเมินผล และสรุปผล (ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับตอบสนองหรื อสะท้อนต่อ 3Rs + 8Cs + คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ และมีการก่าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง)
๑๒. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : ๑. แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ คือ สถานประกอบการ
๒. กรอบแนวคิดในการสร้างสถานศึกษาคุณธรรม ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม
๓. การจัดท่าโครงการ/กิจ กรรม ต้องเขียนรายละเอี ยดวั ต ถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้า หมาย
รูปแบบการติดตามประเมินผล ประโยชน์ที่ได้รับ และตอบสนองต่อ 3Rs + 8Cs + คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา

๑๒

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด่าเนินการตามนโยบายส่าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีความส่าเร็จในการด่าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส่าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น่าของผู้อ่านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสาย
วิทยาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน :
(๑) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายส่าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
(๒) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้รู้และเข้าใจในนโยบายส่าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
(๓) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก่าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมาย และด่าเนินการเพื่อให้นโยบายส่าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส่าเร็จตามเป้าหมาย
(๔) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด่า เนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายที่ก่าหนด
(๕) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด่าเนินงานตามเป้าหมายและก่าหนดแผนพัฒนาต่อไป
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปี
การศึกษา
๒. โครงการ/กิจกรรมประชุมติดตามผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปี
การศึกษา
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. นโยบายกองทัพเรือ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายของหน่วยต้นสังกัด
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษาที่ครอบคลุม
และตอบสนองต่อ 3Rs + 8Cs + คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. หนังสือเชิญประชุม
๔. รายงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา

๑๓
๖. บันทึกขออนุมัติด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ (โครงการ/กิจกรรมที่ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการหรือ
แผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา)
๗. รายงานสรุปผลการด่าเนินการโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
๘. รายงานสรุปผลการติดตาม การประเมินผล และสรุปผล (ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับตอบสนองหรื อสะท้อนต่อ 3Rs + 8Cs + คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และมีการก่าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีความต่อเนื่อง)
๙. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : การจัดท่าโครงการ/กิจกรรม ต้องเขียนรายละเอียดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รูปแบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผล ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ และตอบสนองต่ อ 3Rs + 8Cs + คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
สถานศึกษา

๑๔

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ค่าอธิบาย :
สถานศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นบุค ลากร ทั้ ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริม
สนับสนุน ก่ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนา และการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้มีจ่านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก่าลังในสถานศึกษาสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่
ศธ ๐๒๐๖.๖/๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ว่าด้วยการ
ก่าหนดจ่านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
(๒) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
(๓) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูประจ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี
(๔) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้มีจ่านวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก่าลังในสถานศึกษาสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕ ลงวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก่าหนดจ่านวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
(๕) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ่านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูภายนอกสถานศึกษา
๒. โครงการจัดอบรมให้ความรู้กับครูภายในสถานศึกษา
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
๓. ข้อมูลแสดงจ่านวนครูทั้งหมดในแต่ละสาขา
๔. ข้อมูลแสดงจ่านวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละสาขา
๕. ข้อมูลแสดงจ่านวนบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา
๖. ข้อมูลแสดงคุณวุฒิของครูทั้งหมดในแต่ละรายวิชา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑๕
๗. หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานอัตราก่าลั งใน
สถานศึกษาสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๘. ฐานข้อมูลประวัติครู (ควรประกอบด้วยคุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน ประสบการณ์การท่างาน การ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลงานนวัตกรรม งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์)
๙. หลักฐานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน
๑๐. ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถานศึกษา
หมายเหตุ : -

๑๖

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ่าปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส่าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท่าการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์ต่อชุ มชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ /สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และท่ า นุ บ่ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบด่าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ่าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ
(๒) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส่าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ของงบด่าเนินการ
(๓) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด่าเนินการ
(๔) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท่าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด่าเนินการ
(๕) สถานศึ ก ษามี ร ายจ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์/สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด่าเนินการ
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อส่าหรับการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๒. โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพของผู้เรียน
๓. โครงการท่าประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมของผู้เรียน
๔. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน

๑๗
๕. โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
๖. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน
๖.๑ กิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์/สถาบันพระมหากษัตริย์
๖.๒ กิจกรรมด้านการท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๖.๓ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖.๔ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๖.๕ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. แผนงานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อส่าหรับการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๓. บั น ทึกอนุ มัติโ ครงการศึกษา อบรม ประชุม และสั มมนาของหน่ว ยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ประจ่าปี
งบประมาณ
๔. บันทึกอนุมัติแผนการใช้งบประมาณเงินรายรับสถานศึกษา
๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๖. บั นทึกขออนุ มัติด่าเนิ นโครงการ/กิจกรรมจัดหาวัส ดุฝึ ก อุปกรณ์ สื่ อส่ าหรับการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา หรือโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพของผู้เรียน หรือโครงการท่าประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมของ
ผู้เรียน หรือโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน หรือโครงการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน หรือโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน ฯลฯ
(โครงการ/กิจกรรมที่ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการหรือแผนงานประจ่าปีการศึกษา)
๗. รายงานสรุ ป ผลค่าใช้จ่ ายในการจัด หาวัส ดุ อุปกรณ์ สื่ อส่ าหรับการเรียนการสอนของสถานศึ ก ษา
ประจ่าปีการศึกษา
๘. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ของผู้เรียน พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการด่าเนินโครงการทั้งหมด
๙. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการท่าประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมของผู้เรียน พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในการด่าเนินโครงการทั้งหมด
๑๐. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด่าเนินโครงการทั้งหมด
๑๑. รายงานสรุปผลการด่าเนิน โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด่าเนินโครงการทั้งหมด
๑๒. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการด่าเนินโครงการทั้งหมด จ่าแนกออกเป็นการด่าเนินการพร้อมค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม ได้แก่
๑๒.๑ กิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์/สถาบันพระมหากษัตริย์
๑๒.๒ กิจกรรมด้านการท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๑๒.๓ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๒.๔ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑๒.๕ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓. รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ (งบด่าเนินงาน) ประจ่าปีการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด และจ่าแนกการ
ใช้งบด่าเนินงานรายด้าน ประกอบด้วย
๑๓.๑ งบด่าเนินงานด้านรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส่าหรับการเรียนการสอนของสถานศึกษา

๑๘
๑๓.๒ งบด่าเนินงานด้านรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคมผู้เรียน
๑๓.๓ งบด่าเนินงานด้านรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท่าการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน
๑๓.๔ งบด่าเนินงานด้านรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์/สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : -

๑๙

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการ
ก่ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก่ากับดูแลในการ
จัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึ ก ษา
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูล หน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชการ ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ข้ อ มู ล งบประมาณและการเงิ น ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน ข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายกองทัพเรือ
และมีการน่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทีม่ ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเภท
ระบบฐานข้ อมู ล หมายถึ ง การจัดเก็ บ ข้ อมู ลด้ วยคอมพิ วเตอร์ อย่ างเป็นระบบ เพื่อ บ่ารุ งรั กษาข้ อ มู ล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลดความ
ซ้่าซ้อนของข้อมูล
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้ส ะอาด เรียบร้อย
สวยงาม และปลอดภัย
(๒) สถานศึกษามีการก่ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
(๓) สถานศึกษามีการก่ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
(๔) สถานศึกษามีการน่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย
๔ ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
๔.๑ มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
๔.๒ มีการก่าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
๔.๓ มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก่าจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย
๔.๔ มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
๔.๕ มีการส่ารองฐานข้อมูลอย่างสม่่าเสมอ
(๕) สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๒๐
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
๒. แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ๕ ส
๓. แผนงาน/โครงการ การเสนอความต้องการ การจัดหา การใช้ และการบ่ารุงครุภัณฑ์ในทุกสาขางาน
ที่จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๔. แผนงาน/โครงการจัดท่าระบบฐานข้อมูลและการใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
๕. โครงการ/กิจกรรมประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. ค่ า สั่ ง สถานศึ ก ษา เรื่ อ ง การมอบหมายหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ข อง
สถานศึกษา
๓. ระเบียบ/ค่าสั่งสถานศึกษา เกี่ยวกับการก่ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ
๔. ระเบียบ/ค่าสั่งสถานศึกษา เกี่ยวกับการก่ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์
๕. นโยบาย/ระเบียบ/ค่าสั่ง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
๖. ระเบียบ/ค่าสั่งสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๗. บันทึกขออนุมัติด่าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
หรือโครงการ/กิจกรรม ๕ ส หรือโครงการการเสนอความต้องการ การจัดหา การใช้ และการบ่ารุงครุภัณฑ์ในทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือโครงการจัดท่าระบบฐานข้อมูลและการใช้ระบบฐานข้อมูล
อย่ า งเป็ น ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ โครงการ/กิ จ กรรมประเมิ น ทรั พ ยากรการเรี ยนรู้ ห้ อ งเรี ย น และ
ห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ (โครงการ/กิจกรรมที่ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการหรือแผนงานประจ่าปีการศึกษา)
๘. แผนงาน/บันทึกข้อมูลรายงานผลการปรับปรุงดูแล อาคารสถานทีข่ องผู้ที่รับผิดชอบ
๙. แบบประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
๑๐. บันทึกสถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
๑๑. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
หรือโครงการ/กิจกรรม ๕ ส หรือโครงการการเสนอความต้องการ การจัดหา การใช้ และการบ่ารุงครุภัณฑ์ในทุก
สาขางานที่จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือโครงการจัดท่าระบบฐานข้อมูลและการใช้ระบบฐานข้อมูล
อย่ า งเป็ น ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ โครงการ/กิ จ กรรมประเมิ น ทรั พ ยากรการเรี ยนรู้ ห้ อ งเรี ย น และ
ห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ
๑๒. รายงานสรุปผลการด่าเนิน งานการติดตาม ก่ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
๑๓. รายงานสรุปผลการด่าเนิน งานการติดตาม ก่ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณ ฑ์
ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๑๔. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : -

๒๑

ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสาย
วิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่ง
ฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
(๒) สถานศึ ก ษามี จ่ า นวนบุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ห รื อ หน่ ว ยสายวิ ท ยาการ
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิ ชาชีพ หรือด้าน
การศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน
(๓) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่งฝึกปฏิบัติ หรือ
หน่วยสายวิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาที่
จัดการเรียนการสอน
(๔) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วย
สายวิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน
(๕) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วย
สายวิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ่านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการการประสานความร่วมมือ กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่ งฝึ กปฏิบัติห รือหน่วยสาย
วิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. โครงการประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า
๓. กิจกรรมเชิญศิษย์เก่า หรือหน่วยรับบรรจุ หรือหน่วยสายวิทยาการ หรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
มาบรรยายให้ความรู้ตามพรรค-เหล่า/สาขางาน
๔. กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. ข้อมูลแสดงจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด
๓. ข้อมูลแสดงแหล่งงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

๒๒
๔. บันทึกอนุมัติจัดท่าโครงการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม แหล่งฝึกปฏิบัติหรือ
หน่วยสายวิทยาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. บันทึกอนุมัติจัดท่าโครงการประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า
๖. หนังสือเชิญวิทยากร หรือบันทึกขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหนังสือตอบรับ
ของวิทยากร หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนวิทยากร
๗. หนังสือแสดงข้อมูลการให้และการรับมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน จากแหล่งที่สนับสนุนทุนการศึกษา
๘. รายงานสรุ ปผลการได้รั บการสนับสนุน หรือการบริจาค หรือการรับ มอบทุ นจากแหล่ งที่ ส นั บ สนุ น
ทุนการศึกษา
๙. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ คือ สถานประกอบการ

๒๓

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับ
ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก่าหนดรายวิชาใหม่หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของหน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จ
การศึกษาไปปฏิบัติราชการ จ่านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ก่ากับดูแล ให้ ครูจัดการเรียนการสอนรายวิช าให้ ถูกต้อง ครบถ้ว น
สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
(๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนน่าผลจากการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
(๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
๕.๑ การระบุปัญหา
๕.๒ การระบุวัตถุประสงค์
๕.๓ วิธีการด่าเนินการ
๕.๔ การเก็บข้อมูล
๕.๕ การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๒๔
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการปฐมนิเทศครูผู้สอน
๒. โครงการครูที่ปรึกษา
๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่่า (การสอนเสริมหรือการท่ากิจกรรมเสริม หรือการท่างานมอบ)
๔. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดท่าแผนการสอน หรือการอบรมด้านการวัดและ
ประเมินผล หรือด้านเทคนิคการสอน หรือด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน)
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. นโยบายของผู้บริหาร
๓. ค่าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชา
๔. ค่าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา หรือครูประจ่าชั้น
๕. หนังสือเชิญครูเข้าร่วมประชุมหรือปฐมนิเทศ
๖. รายงานการประชุมครูผู้สอน หรือการปฐมนิเทศครูผู้สอน
๗. แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในทุกรายวิชา
๘. ปฏิทินการศึกษา และตารางสอนของแต่ละภาคเรียน
๙. บันทึกหลังการสอนของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
๑๐. แบบบันทึกผลการเรียนระหว่างภาคเรียน
๑๑. แบบประเมินครูผู้สอน
๑๒. บันทึกอนุมัติหรือรายงานผลการประเมินครูผู้สอน
๑๓. หลักฐานเกี่ยวกับครูผู้สอนมีการน่าผลการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้พัฒนาผู้เรียน
๑๔. หลักฐานการบันทึกผลการนิเทศครู และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสอนของครู
๑๕. รายงานผลการศึกษา หรือผลการวิจัยของครูทุกคน
๑๖. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : ครู ทุกคนต้อ งมี ผ ลงานการพัฒ นาการเรี ยนการสอนรายวิช าโดยการศึ ก ษาหรื อ ผลงานการวิ จั ย
อย่างน้อยคนละ ๑ รายวิชา

๒๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก่าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของ
หน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชาการ
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาส่ง เสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูศึกษา ส่ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา
(๒) สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุน ก่ากับดูแลให้ ครูพัฒ นารายวิช าหรือ กลุ่ มวิช าตามข้ อ (๑) จาก
เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก่ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
(๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน่าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
(๕) สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ (๑) - (๔) ไม่เกิน ๓ ปี
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพื่อเลือกรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
๒. โครงการจัดท่าสื่อการสอน
๓. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
๔. โครงการทบทวนหลักสูตร
๕. โครงการประเมินการสอนของครู
๖. โครงการประเมินรายวิชา
๗. โครงการติดตามและประเมินผู้ส่าเร็จการศึกษา
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. บันทึกขออนุมัติจัดท่าโครงการ หรือการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพื่อเลือกรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
๒. บันทึกขออนุมัติด่าเนินโครงการจัดท่าสื่อการสอน หรือโครงการปรับปรุงหลักสูตร หรือโครงการทบทวน
หลักสูตร หรือโครงการประเมินการสอนของครู หรือโครงการประเมินรายวิชา

๒๖
๓. รายงานผลการวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มวิชาของครูผู้สอน หรือรายงานผลการวิเคราะห์ผล
การประเมิน (การทบทวนหลักสูตร การสอนของครูผู้สอน เนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ผลประเมินการสอนหรือ
การฝึกปฏิบัติโดยหน่วยฝึก หรือแหล่งฝึกปฏิบัติ หรือหน่วยสายวิทยาการ ผลประเมินผู้ส่าเร็จการศึกษา)
๔. รายงานผลการประเมินหรือทบทวนหลักสูตร (ประกอบด้วยการทบทวนหลักสูตร การสอนของครูผู้สอน
เนื้อหารรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ผลประเมินการสอนหรือการฝึกปฏิบัติโดยหน่วยฝึก หรือแหล่ง ฝึกปฏิบัติ หรือหน่วย
สายวิทยาการ ผลประเมินผู้ส่าเร็จการศึกษา)
๕. รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส่าเร็จการศึกษา
๖. รายงานสรุ ป ผลการด่ าเนิ น โครงการ หรื อ รายงานการประชุม การพิ จ ารณาเพื่ อ เลื อ กรายวิช าหรื อ
กลุ่มวิชา ที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
๗. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการจัดท่าสื่อการสอน หรือโครงการปรับปรุงหลักสูตร หรือโครงการ
ทบทวนหลักสูตร หรือโครงการประเมินการสอนของครู หรือโครงการประเมินรายวิชา
๘. รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน่าผลไปปรับปรุง แก้ไขรายวิชา หรือกลุ่ม
วิชาที่มีการพัฒนา และแผนการสอนที่ได้รับการปรับปรุง
๙. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : ๑. หน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชาการ คือ ตลาดแรงงาน
๒. แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ คือ สถานประกอบการ

๒๗

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ค่าอธิบาย :
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก่ า กั บ ดู แ ล การจั ด การศึ ก ษาระดั บประกาศนี ยบั ต รวิช าชีพ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๖ และตามที่
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ก่าหนด เพื่อคุณภาพของผู้ ส่าเร็จการศึกษาและความต้องการของหน่วยรับบรรจุหรือหน่วยที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไป
ปฏิบัติราชการ
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด
(๒) สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บสนุน ก่ากับดูแลให้ ผู้ เรียนได้ฝึ กประสบการณ์ ทั กษะวิชาชี พในแหล่ งฝึ ก
ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานสายวิทยาการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้ เรียน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(๓) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก่ า กั บ ดู แ ลให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนน่ า โครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ
ที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรี ยนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
น่าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนโครงการทั้งหมด
(๔) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรี ยนได้รับการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ่านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ของจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขา
๒. กิจกรรมนิเทศผู้เรียนที่ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๓. โครงการจัดท่าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้เรียน
๔. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย

๒๘
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๒. ค่าสั่งแต่งตัง้ ครูนิเทศ ตารางการฝึก รายงานสรุปผลการนิเทศ
๓. ข้อมูลแสดงจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด จ่าแนกตามสาขา
๔. ข้อมูลแสดงจ่านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีทั้งหมด จ่าแนกตามสาขา
๕. ข้อมูลแสดงจ่านวนผู้เรียนที่ได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๖. ข้อมูลแสดงจ่านวนครั้งที่มีการนิเทศผู้เรียน
๗. ข้อมูลแสดงจ่านวนการจัดท่าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขา และมีการน่าไปใช้
ประโยชน์
๘. หนังสือรับรองการน่าไปใช้ประโยชน์
๙. บันทึกรายงานสรุปผลจ่านวนผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๑๐. หลักฐานแสดงการได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกสถานศึกษา ของผู้เรียนแต่ละคน
๑๑. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : ๑. หน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชาการ คือ ตลาดแรงงาน
๒. แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ คือ สถานประกอบการ
๓. สถานศึกษาที่ มิได้ใช้หลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ให้ใช้ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของ
นักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๖

๒๙

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรทักษะชีวิตและทั ก ษะ
วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิ ตส่านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกในด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ / สถาบั น พระมหากษั ตริ ย์ ส่ ง เสริ ม การประครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่า นุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การ
กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท่างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์/สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่านุบ่ารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
(๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
(๔) สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนั บสนุน ให้ มีการจัดกิจกรรมด้านการส่ งเสริมการด่ ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท่างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ ๑
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการ ๕ ธันวา
๒. โครงการเทิดทูนสถาบันเนื่องในวันแม่
๓. โครงการเดินเทิดพระเกียรติ
๔. โครงการปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ
๕. โครงการบรรพชาสามเณร
๖. กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
๗. กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
๘. กิจกรรมพิธีกระท่าสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓๐
๙. กิจกรรมเวียนเทียนวันส่าคัญทางศาสนา
๑๐. กิจกรรมปลูกปะการัง
๑๑. กิจกรรมปลูกป่า
๑๒. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
๑๓. กิจกรรมเก็บขยะ
๑๔. กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
๑๕. กิจกรรมกีฬาสี
๑๖. กิจกรรมกีฬากองทัพเรือ
๑๗. กิจกรรมชมรม
๑๘. กิจกรรมทดสอบมสมรรถภาพร่างกาย
๑๙. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
๒๐. กิจกรรมงานราตรีสองสมอ
๒๑. โครงการเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒๒. กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
๒๔. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเนื่องในพระราชด่าริ
๒๕. กิจกรรมออมทรัพย์
๒๖. กิจกรรมบัญชีครัวเรือน
๒๗. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
๒๘. กิจกรรมศึกษาดูงานมูลนิธิลูกพระดาบส
๒๙. กิจกรรมบริการตรวจสภาพรถก่อนวันเทศกาล
๓๐. กิจกรรมดนตรีบ่าบัด
๓๑. กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
๓๒. กิจกรรมแสดงกายบริหารแบบราชนาวี
๓๓. กิจกรรมสอนท่าอาหารในวันเด็ก
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. แผนปฏิบัติติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปี การศึกษา (ที่บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านต่าง ๆ)
๒. ข้อมูลแสดงจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด
๓. บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ด่ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ / สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. รายงานสรุ ป ผลการด่ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ / สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. บันทึกขออนุมัติด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๖. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๗. บันทึกขออนุมัติด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๘. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๙. บันทึกขออนุมัติด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑๐. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการการกีฬาและนันทนาการ

๓๑
๑๑. บันทึกขออนุมัติด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓. แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
๑๔. รายงานสรุปผลที่แสดงข้อมูลจ่านวนโครงการ/กิจกรรม และข้อมูลแสดงจ่านวนรายชื่อผู้เรียนแต่ละคน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์/สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านการท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และด้านการส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕. รายงานสรุ ป ผลที่ แ สดงข้ อ มู ล จ่ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ผู้ เ รีย นมี ก ระบวนการในการ น่ า ความรู้
ความสามารถ ไปใช้ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
๑๖. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : ๑. การด่าเนินการจัดท่าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จะดูที่กระบวนการคิด หรือวัตถุประสงค์ โดย
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ก่าหนดหรือให้ค่านิยามที่ชัดเจนให้ตรงกับตัวตนหรือบริบทของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
๒. การจัดท่าโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รูปแบบการติดตาม
ประเมินผล ประโยชน์ที่ได้รับ และตอบสนองต่อ 3Rs + 8Cs + คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
๓. รายงานสรุปผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม ควรอธิบายรายละเอียดผลการด่าเนินงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก่าหนด ผลการด่าเนินงานสะท้อนหรือ ประโยชน์ที่ได้รับตอบสนองต่อ 3Rs + 8Cs +
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา มีผลประเมินความพึงพอใจ ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และมีการก่าหนด
แนวทางในการพัฒนาแก้ไขในครั้งต่อไป พร้อมทั้งระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

๓๒

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาจั ดให้ มีร ะบบการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในและด่าเนิ นการเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒ นามาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้ว ย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ่านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษาจั ดให้ มีร ะบบการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในและด่าเนิ นการเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒ นามาตรฐานการศึ กษา ประกอบด้ว ย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด่าเนินการตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (๒๕๖๐)
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึ ก ษามี ก ารก่ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ท่ า แผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เรียน ชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติ/หน่วยงานสายวิทยาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) สถานศึกษาได้ด่าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได้จัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอหน่วย
ต้นสังกัด และหน่วยควบคุมการศึกษา ตรงตามระยะเวลาที่ก่าหนด
(๕) สถานศึกษาได้จั ดให้ มีการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. โครงการจัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. โครงการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๓. โครงการจัดประชุมติดตามการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๔. โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (โครงการจัดท่ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ่าปีการศึกษา)

๓๓
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา
๒. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๔. ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๕. บันทึกขออนุมัติจัดท่าโครงการจัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. รายงานสรุ ป ผลการด่าเนิ น งานโครงการจัดท่ าแผนพั ฒนาการจัดการศึ กษา หรือแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา
๗. บันทึกขออนุมัติจัดท่าโครงการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๘. รายงานสรุปผลการด่าเนินงานโครงการจัดท่าแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๙. บันทึกขออนุมัติจัดท่า โครงการจัดประชุมติดตามการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติ
งานประจ่าปีการศึกษา
๑๐. รายงานสรุปผลการด่าเนิน งานโครงการจัดประชุมติดตามการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรื อ
แผนปฏิบัติงานประจ่าปีการศึกษา
๑๑. บันทึกขออนุมัติจัดท่าโครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ่าปี
การศึกษา (การจัดท่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ่าปีการศึกษา)
๑๒. รายงานสรุปผลการด่าเนินงานโครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจ่าปีการศึกษา (การจัดท่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ่าปีการศึกษา)
๑๓. เล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ่าปีการศึกษา
๑๔. รูปภาพการจัดท่าโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ต้องมีการลงนามรับรองจากหน่วยต้น
สังกัด และหน่วยควบคุมการศึกษา แสดงอยู่ในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๓๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ทมี่ ีการพัฒนา
จ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ่านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๔.๑
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่ างในปีปัจจุบัน สูงกว่าใน
ปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
(๒) ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก” โดยมี
ค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
การค่านวณ :
ร้อยละ =

จ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
จ่านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

x ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน :
ร้อยละของจ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการประเมิน
ระดับคุณภาพ :
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต่าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก่าหนดผลจากประเด็นการประเมินตั้งแต่
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรค่านวณ :
ค่าร้อยละ =

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน

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

๘๐

x๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. เล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา
๒. รายงานสรุปผลค่าร้อยละของการเปรียบเทียบจ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
หมายเหตุ : ไม่มี
----------------------------------

