(ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
(สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา)

กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
อ้างอิงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๒

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
นิยามศัพท์
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในทุกสังกัดที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในส่วนของกองทัพเรือ “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่าปริญญา
ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
“หน่วยงานต้นสังกัด ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่ากับดูแลสถานศึกษาที่ เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในส่วนของกองทัพเรือ “หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงาน/หน่วยบังคับบัญชาที่รบั ผิดชอบ
ก่ากับดูแลสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ได้แก่
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยต้นสังกัด คือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
(กองวิทยาการ ส่านักสนับสนุน)
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
หน่วยต้นสังกัด คือ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โรงเรียนดุริยางค์
หน่วยต้นสังกัด คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (กองดุริยางค์ทหารเรือ)
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
หน่วยต้นสังกัด คือ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กรมอู่ทหารเรือ
(กองการศึกษา)
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
(กองวิทยาการ)
โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมพลาธิการทหารเรือ
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมแพทย์ทหารเรือ (ศูนย์วิทยาการ)
โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมการขนส่งทหารเรือ (กองวิทยาการ)
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
หน่วยต้นสังกัด คือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ส่วนบริบทของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานที่ท่าหน้าที่ควบคุมการศึกษา
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้อ่านวยการสถานศึกษา รองผู้อ่านวยการสถานศึกษา รวมทั้ง ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถานศึกษา ในกรณีโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา
ในส่ วนของกองทัพเรือ “ผู้บ ริห าร” หมายความว่า ผู้ บังคับการสถานศึกษา ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
รองผู้อ่านวยการสถานศึกษา
“ครู ” หมายความว่ า ผู้ ท่ า หน้ า ที่ ส อนประจ่ า ในสถานศึ ก ษา โดยได้ รั บ เงิน เดื อ น หรื อ ค่ า จ้ า ง หรื อ
ค่าตอบแทนเป็นประจ่ารายเดือน
ในส่วนของกองทัพเรือ “ครู” หมายความว่า ................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

๓
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็ นผู้ท่าหน้าที่ให้บริการหรือส่งเสริม
การศึกษา เช่น เจ้ าหน้ าที่บ รรณรักษ์ เจ้าหน้าที่แนะแนว เจ้าหน้าที่งานระเบียน เจ้าหน้าที่บริห ารงาน
บุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นต้น โดยได้รับเงินเดือน หรือ
ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนเป็นประจ่ารายเดือน
ในส่วนของกองทัพเรือ “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ
หมายถึง บุ คลากรที่ สั งกัดอยู่ ในสถานศึกษา รวมทั้ งบุค ลากรภายนอกสถานศึ กษาที่ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อง/
รับผิดชอบ/ท่าหน้าที่ให้บริการหรือส่งเสริมการศึกษา (ทั้งนี้อาจสังกัดสถานศึกษาหรือไม่ก็ได้)
“ผู้ เรี ย น” หมายความว่ า นั ก เรี ย นในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.) หรือ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งการเรียนแบบเต็มเวลา การเรียนแบบไม่เต็มเวลา และการเรียนใน
ระบบทวิภาคี
ในส่วนของกองทัพเรือ “ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ
นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค์ และ
นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ส่าหรับนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ (ทุกพรรค -เหล่า)

๔
หลักเกณฑ์
๑. ให้ ส ถานศึก ษาและหน่ ว ยงานต้น สั งกัด ด่าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ กษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๒. ให้ สถานศึ กษา จั ดระบบการประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาให้ สอดคล้ องกั บประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐานการอาชี วศึ กษา ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
๓. ให้สถานศึกษา ด่าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ่าทุกปี โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๔. ให้ ส ถานศึ ก ษา จั ด ท่ า รายงานประจ่ า ปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงาน
นั้นต่อสาธารณชน
๕. ให้ ส ถานศึ ก ษา น่ าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ งภายในและภายนอก ไปประกอบการจั ด ท่ า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
แนวปฏิบัติ
๑. ให้สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่เริ่มภาคเรียนที่ ๑
จนสิ้นสุดภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา
๒. ให้ ส ถานศึกษา ด่าเนิ น การตาม “เกณฑ์ การด่าเนิ นการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙” โดยสถานศึกษาต้องมีความ
ตระหนักเห็นความส่าคัญและมีความพยายามในการด่าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยการพัฒนาแต่ละตัวบ่งชี้จากระดับคุณภาพใน
ปัจจุบันไปสู่ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในทุกตัวบ่งชี้
๓. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๒.๓, ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓
และ ๓.๔ ให้สถานศึกษาเก็บข้อมูล โดยจ่าแนกตามระดับการศึกษา สาขางานหรือแผนกวิชา คณะวิชา
และในภาพรวมของสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่ อน และแนวทางการพัฒนา
ต่อไป
๔. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถ้าตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” สถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่
“พอใช้” ขึ้นไปในปีถัดไป ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ห น่วยงานตนสังกัด ก่ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้” ขึ้นไปภายในปี
ต่อไป ส่าหรับตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” หรือ “ดี” สถานศึกษาจะต้องพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ
“ดีมาก” ต่อไป
๕. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างน้ อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” หรือ
“ต้องปรับ ปรุงเร่งด่วน” หน่ วยงานต้นสั งกัดต้องวิเคราะห์ ส าเหตุ ให้ ข้อเสนอแนะ ก่ากับ ดูแล ติดตาม
ตรวจสอบ ส่งเสริม สนั บสนุ น และร่วมกับสถานศึกษาพัฒ นาเพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้ ”
ขึ้ น ไป โดยให้ มี การประเมิ น ซ้่ าในปี ถั ดไป ส่ าหรั บตั วบ่ งชี้ ใดที่ อยู่ ในระดั บคุ ณ ภาพ “พอใช้ ” หรื อ “ดี ”
หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ต่อไป
๖. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาที่มีผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้

๕
อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “ดีมาก” ให้หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับ
สถานศึกษาพัฒนาและเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประเมิน เพื่อการรับรองในระดับ
นานาชาติต่อไป
๗. วิธีการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องประเมินตามประเด็นการประเมิน ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่ น
การสังเกตสภาพจริง การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
------------------------

๖

เกณฑ์การด่าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ส่าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่่ากว่าปริญญา
รอบสี่ (แนวใหม่)
...................................

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้ ส่ าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา
สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน (หน่วยรับบรรจุ/หน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน)
และมีสัดส่วนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก่าหนด จ่านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาที่ได้งานท่า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
ภายในหนึ่งปี และส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปท่างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส่าเร็จการศึกษา
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน่าข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง
คุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
๓ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
๒. ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ความรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การท่ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการเรียนและการพัฒนางาน
๓. ด้านสมรรถนะวิช าชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่าแนกเป็น ผู้ที่ได้ท่างานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ่านวนผู้ส่าเร็จ
การศึกษา
(๒) สถานศึกษาได้มีการส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปท่างาน
จากสถานศึกษาที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่ วยงานผู้รับบริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส่าเร็จการศึกษา

๗
(๓) สถานศึ กษามีจ่ านวนข้อมูล ตอบกลั บ ที่มี ผ ลการประเมินความพึ งพอใจด้านคุณ ลั กษณะ
ที่พึงประสงค์ เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ่านวนข้อมูลตอบกลับ
(๔) สถานศึกษามีจ่านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผ ลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ่านวนข้อมูลตอบกลับ
(๕) สถานศึกษามีจ่านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ่านวนข้อมูลตอบกลับ
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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................... ...........................
๔. ................................................................................................... .................................................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับจ่านวนผู้เข้าเรียน
ค่าอธิบาย :
จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรก่าหนดส่าหรับผู้เรียนที่เรียน
แบบเต็มเวลา และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก่าหนด ส่ าหรับ ผู้เรีย นที่เรียนแบบไม่ เต็มเวลาในระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจ่านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

๘
การค่านวณ :

จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษา
ร้อยละ =
x ๑๐๐
จ่านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น

ประเด็นการประเมิน :
ร้อยละของจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับจ่านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
ระดับคุณภาพ :
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต่าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก่าหนดผลจากประเด็นการ
ประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน ๕.๐๐
สูตรค่านวณ :
ค่าร้อยละ =

ร้อยละจากประเด็นการประเมิน
๘๐

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

x๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๖. ..................................................
๗. ...................................................
๘. ..................................................
๙. ..................................................
๑๐.
..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๓. .....................................................................................................................................................
๔. .....................................................................................................................................................
๓. ........................................................................................... .........................................................
๔. ......................................................................................................................... ...........................
๕. .....................................................................................................................................................
หมายเหตุ :

๙

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามี การบริ ห ารจัด การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุ ณ ธรรม และนโยบายของ
หน่ ว ยงานต้น สั งกั ด มี ก ารบริห ารจั ดการทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งการ
ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จ่านวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด่าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการด่าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความ
ร่ วมมื อและข้ อตกลงร่ วมกั น ของผู้ บ ริห าร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และผู้ เรียน ในการก่ าหนดและ
ถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
(๒) สถานศึกษามีการก่าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ และโดย
การมีส่วนร่วมของทุกคน
(๓) สถานศึ กษาจั ดให้ มีกลุ่ มผู้ บริห าร กลุ่ ม ครูและบุ ค ลากรทางการศึกษา และกลุ่ มผู้ เรีย น
จัดท่าโครงการคุณธรรม จริยธรรม และก่าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
(๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุ่มผู้เรียน ด่าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
(๕) สถานศึกษามีการประเมินผลการด่าเนินการและตามเป้าหมายที่ก่าหนด และมีการก่าหนด
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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑๐
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................... ...........................
๔. ................................................................................................... .................................................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด่าเนินการตามนโยบายส่าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีความส่าเร็จในการด่าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายส่าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น่าของผู้อ่านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน :
(๑) ผู้ อ่านวยการสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายส่ าคั ญ ที่ ห น่ วยงานต้ นสั งกั ด
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
(๒) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้รู้และเข้าใจในนโยบายส่าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
(๓) ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เรี ย น ร่ ว มกั น ก่ า หนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม และเป้าหมาย และด่าเนินการเพื่อให้นโยบายส่าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส่าเร็จตาม
เป้าหมาย
(๔) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด่า เนินงานตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรม และเป้าหมายที่ก่าหนด
(๕) ผู้ อ่ านวยการสถานศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น ผลการด่ าเนิ น งานตามเป้ าหมายและก่ าหนด
แผนพัฒนาต่อไป
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
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑๑
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................... ...........................
๔. ................................................................................................... .................................................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุน ก่ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ การพัฒนา และการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้มีจ่านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ่านวนผู้เรียน
ทั้งหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก่าลังในสถานศึกษาสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนั งสื อ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก่าหนดจ่านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
(๒) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ ครูผู้สอนในแต่ละรายวิช าทุกคน เป็นผู้ ที่
จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
(๓) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐
ชั่วโมงต่อปี
(๔) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้มีจ่านวนบุคลากรทางการศึ กษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานอั ตราก่าลั งในสถานศึกษาสั งกัดส่ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาตามหนั งสื อ ก.ค.ศ.ที่
ศธ ๐๒๐๖.๖/๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
การก่าหนดจ่านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วแต่กรณี
(๕) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูและจ่านวนบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การประกาศเกีย รติคุณ ยกย่ องความรู้ ความสามารถ คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ่านวนครูและจ่านวนบุคลากรทางการศึกษา

๑๒
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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ....................................................................................... .............................................................
๔. ......................................................................................................................... ...........................
๕. .....................................................................................................................................................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการบริห ารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ่าปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส่าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท่าการประกวด การแสดงโครงการพัฒ นาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท่านุบ่ารุงศาสนา ศิล ปะ
วัฒ นธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
งบด่าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ่าปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

๑๓
(๒) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัส ดุฝึ ก อุปกรณ์ และสื่ อส่ าหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของงบด่าเนินการ
(๓) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบด่าเนินการ
(๔) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท่าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด่าเนินการ
(๕) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจั ดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท่านุ
บ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด่ารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. ........................................................................................................................................ .............
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................... ...........................
๔. ....................................................................................................................................................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณ ฑ์ และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
มีการก่ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศู นย์วิทยบริการ และมีการ
ก่ า กั บ ดู แ ลในการจั ด หา การใช้ การบ่ า รุ ง รั ก ษาครุ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ งมี ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ๙ ประเภท ได้ แ ก่

๑๔
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน (หน่วยผู้ใช้หรือหน่วยที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไป
ปฏิบัติราชการ) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด (ข้อมูลของกรม
ก่าลังพลทหารเรือ : กองทัพเรือ) และมีการน่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริห ารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเภท
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ เพื่อบ่ารุงรักษาข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการและลด
ความซ้่าซ้อนของข้อมูล
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
(๒) สถานศึกษามีการก่ากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
(๓) สถานศึกษามีการก่ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
(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 สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑๕
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................................ .....
๓. ......................................................................................................................... ...........................
๔. ......................................................................................................................... ...........................
๕. .....................................................................................................................................................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
(๒) สถานศึกษามีจ่านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือใน
การจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิ ชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน
ของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน
(๓) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน
(๔) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน
(๕) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ่านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
ระดับคุณภาพ :
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ข้อ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑๖
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................. .......
๔. ....................................................................................................................... .............................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

๑๗

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนั บสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา
หรือก่าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (หน่วยรับบรรจุ/หน่วยที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชาการ) จ่านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ค่าอธิบาย :
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก่ ากั บ ดู แ ล ให้ ค รู จั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ที่ถูกต้อง ครบถ้ว น สมบู ร ณ์ ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่ห ลากหลายและบูรณาการคุณ ธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
(๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครู ทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
(๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนน่าผลจากการวัดผลและประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
(๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
๕.๑ การระบุปัญหา
๕.๒ การระบุวัตถุประสงค์
๕.๓ วิธีการด่าเนินการ
๕.๔ การเก็บข้อมูล
๕.๕ การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้
ประโยชน์
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

๑๘
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................... ...........................
๔. ....................................................................................................................................................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษาส่งเสริม สนั บสนุน ก่ากับดูแลให้ ครูพัฒ นารายวิช าโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก่าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน (หน่วยรับบรรจุ/หน่วยที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชาการ)
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูศึกษา ส่ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
(๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูพัฒ นารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ (๑)
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและก่ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
(๔) สถานศึกษาส่ง เสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
น่าผลไปปรับปรุแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
(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

๑๙
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ....................................................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................... ...........................
๕. .....................................................................................................................................................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู งให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ.๒๕๕๖ และตามที่ ห ลั ก สู ต รและระเบี ยบกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่าด้ ว ยการจั ด การศึ กษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรก่าหนด เพื่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (หน่วยรับบรรจุ/หน่วยที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชาการ)
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด
(๒) สถานศึ กษาส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ก่ ากั บดู แลให้ ผู้ เรียนได้ ฝึ กประสบการณ์ ทั กษะวิ ชาชี พใน
สถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑
ครั้ง
(๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ ผู้เรียนทุกคนน่าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่ส อดคล้ องกับ สาขางานที่ เรีย นเป็ นรายบุคคลหรือเป็น กลุ่ มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่ เกิดขึ้น
สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ่านวนโครงการทั้งหมด
(๔) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่าหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินครบถ้วน สมบู รณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ่านวน
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริ ยธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของจ่านวนผู้เรียนทั้งหมด

๒๐
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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ....................................................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................... ...........................
๕. .............................................................................................................................................. .......
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจรรมเสริมหลักสูตร
ค่าอธิบาย :
สถานศึกษาส่งเสริม สนั บสนุน ก่ากับดูแล ให้มี การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิ ตส่านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมื อ งไทยและพลโลกในด้ า นการรัก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริย์ ส่ ง เสริ ม การประครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ท่ า นุ บ่ า รุ งศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้
ผู้เรียนท่างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่า นุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
(๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
๕ กิจกรรม และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม

๒๑
(๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า ๕ กิจกรรม และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
(๔) สถานศึก ษาส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มีก ารจัด กิ จกรรมด้ านการส่ งเสริม การด่ ารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
(๕) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ท่ า งานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
และก่ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 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

ค่าคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ....................................................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................... ...........................
๕. ............................................................................................................................................. ........
หมายเหตุ :

๒๒

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและด่ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ่านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการด่าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ค่าอธิบาย :
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและด่ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด่าเนินการตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ประเด็นการประเมิน :
(๑) สถานศึกษามีการก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท่าแผนพัฒนาการจัด
การศึ กษาที่ มุ่งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา โดยการมี ส่ ว นร่ว มของครู บุ คลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) สถานศึกษาได้ด่าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓) สถานศึกษาได้จัดให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาและจัดให้ มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) สถานศึกษาได้จัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๕) สถานศึก ษาได้ จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาอย่างต่ อเนื่ องจากผลการประเมิ น
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................

๒๓
๓. ....................................................................................................................................................
๔. ........................................................................................................ ............................................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งชี้ทมี่ ีการพัฒนา
จ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร้อยละกับจ่านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่มีการประเมินตั้งแต่ตัวบ่งชี้
ที่ ๑.๑ - ๔.๑
ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
(๑) ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่ างในปีปัจจุบัน
สูงกว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
(๒) ตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปีปัจจุบัน “ดีมาก”
โดยมีค่าคะแนนสูงขึ้นหรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีการพัฒนา
การค่านวณ :
ร้อยละ =

จ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
จ่านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน

x ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน :
ร้อยละของจ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจ่านวนตัวบ่งชี้ที่มีการประเมิน
ระดับคุณภาพ :
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองต่าแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก่าหนดผลจากประเด็นการ
ประเมินตั้งแต่ร้อยละ 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

๒๔
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :
๑. ..................................................
๒. ...................................................
๓. ..................................................
๔. ..................................................
๕. ..................................................
ตัวอย่างข้อมูลและเอกสารหลักฐาน :
๑. .....................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................
๓. ....................................................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................... ...........................
๕. ......................................................................................................................... ............................
หมายเหตุ :

