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4 - ๕๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

4.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
 1.1.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร 

                     สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  100 
   

   1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษา 
            แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
           ในการบริหารสถานศึกษา 

 
     1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 1.2.1) เชิงปริมาณ :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางาน ท่ีมีการระดมทรัพยากร 
          เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

                     คิดเป็นร้อยละ  100 
 

   1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อ 
           การจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

   1.2.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
           ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 
     1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 1.3.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

                                                มีจ านวน  5  กิจกรรม  ประกอบด้วย 
      - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) 

    - โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน (เทศกาลปีใหม่) 
    - โครงการอาชีวะอาสาบริการ (หน่วยบริการประชาชน 

                                                      อ าเภอเคล่ือนท่ี, หน่วยบริการประชาชนจังหวัดเคล่ือนท่ี)      
    - โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
    - โครงการชมรมวิชาชีพ (ค่ายอาสาพัฒนา)                           
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4 - ๕๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

   1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา               
                                                 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

   1.3.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ 
         การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและ 

          จิตอาสา 
 
 

1.4)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 3  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.1   
ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ประเด็นพิจารณา 
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนสมาคม 
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

  2. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน 
ของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
  3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการรับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน
การสอน 
  4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนให้แก่นักเรียน โดยมีสัดส่วน 1 คนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 
  5. จ านวนครู และโครงการท่ีสถานศึกษาให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
สถานศึกษาได้ด าเนินความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแผนงาน/โครงการ  

ท่ี ก าหนดไว้ และมีผลการด าเนินการตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
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4 - ๕๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม มีผลตามประเด็นพิจารณา  5  ข้อ 5 

ดีเลิศ มีผลตามประเด็นพิจารณา  4  ข้อ 4 
ดี มีผลตามประเด็นพิจารณา  3  ข้อ 3 

ปานกลาง มีผลตามประเด็นพิจารณา  2  ข้อ 2 
ก าลังพัฒนา มีผลตามประเด็นพิจารณา  1  ข้อ 1 

 

 สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.1   
  ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : 
  สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นการพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ 
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561 
มาตรฐานที่ 3  ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.1.1   ได้    5    คะแนน  
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1    ได้    5    คะแนน 

ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     
เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 5 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 4 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 3 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 2 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 1 ก าลังพัฒนา 
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 4.3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 1.1.1) เชิงปริมาณ :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
          มีจ านวนท้ังส้ิน  120  ช้ินงาน 
 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ :  รางวัลท่ีได้รับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
           งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
          มีจ านวนท้ังส้ิน  17  ช้ินงาน 

 

   1.1.3) ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ 
           ยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  

         งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
 
1.2)  ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 3   ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1   
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 

 ประเด็นการพิจารณา 
  1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท า และด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
นวัตกรรม หรือ ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.3 และระดับช้ัน ปวส.2 จัดท านวัตกรรม 
หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉล่ีย ระดับช้ัน ปวช.3 
จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับช้ัน ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 
  3. สถานศึกษาได้จัดประกวด และได้น านวัตกรรม หรือโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ หรือ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
  4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 
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4 - ๕๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลจากการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีจ านวนช้ินงานตามเกณฑ์   
และได้ด าเนินการน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับชาติ (รายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก : รางวัลท่ีผู้เรียนได้รับ)  
   สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๕๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

 

ประเด็นพิจารณา 
 1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าและนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครู จัดท านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 3. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ใน 
               สถานศึกษา 
 4. สถานศึกษา ได้น านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ งานวิจัยได้รับรางวัล  
               ในระดับ ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
   จากการด าเนินงานของสถานศึกษา มีจ านวนงานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 จากครูผู้สอน และได้
น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และผลการด าเนินสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ   
(รายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก : รางวัลท่ีครูได้รับ)  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3, 4 และ 5 5 

ดีเลิศ ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, 3 และ 4 4 
ดี ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1, 2, และ 3 3 

ปานกลาง ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 และ 2 2 
ก าลังพัฒนา ปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาข้อ  1 1 

 
สรุประดับคุณภาพตามประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

 ประจ าปีการศึกษา 2562  สถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามประเด็นพิจารณา ท้ัง 5 ข้อ  
  ปรากฏผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4 - ๕๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

สรุปคะแนนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานที่ 3  ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 

 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1   ได้     5    คะแนน  
 คะแนนประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2   ได้     5    คะแนน  
 รวมคะแนนประเมินย่อยที่ 1 – 2    ได้    10  คะแนน 

ปรากฏผลการประเมิน ประเด็นการประเมินท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
งานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

   
เกณฑ์ตัดสิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 9 – 10 ยอดเยี่ยม 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 7 – 8 ดีเลิศ 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 5 – 6 ดี 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 3 – 4 ปานกลาง 
คะแนนรวมประเด็นการประเมินย่อยที่ 1 - 2 1 – 2 ก าลังพัฒนา 
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4 - ๕๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

 2) จุดเด่น 
  จุดเด่นของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา 
   (1)  สถานศึกษา มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูและบุคลากร 
  (2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม โดยมีสาขาวิชาหรือสาขางาน ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   (3)  การบริการชุมชน และจิตอาสาของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยการ
ด าเนินกิจกรรมบริการชุมชน และจิตอาสา ภายใต้โครงการ ประกอบด้วย โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it center), โครงการอาชีวะอาสาช่วยประชาชน ร่วมกับกรมขนส่ง (ช่วงเทศกาลปีใหม่), โครงการอาชีวะ
บริการ (ร่วมหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี ของอ าเภอชุมพวง และจังหวัดนครราชสีมา)  , โครงการปลูก
จิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการชมรมวิชาชีพ (ค่ายอาสาพัฒนา), โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (น้ าท่วม) ณ จังหวัดอุบลราชธานี, โครงการตู้ปันสุขวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  และ โครงการจัดท าเจลล้างมือ-เครื่องเหยียบเจลล้างมือ บริการ
ให้กับโรงพยาบาลชุมพวง และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นท่ีบริการ 
  (4)  ผลงานของผู้เรียน ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  
 

 3) จุดที่ควรพัฒนา 
  จุดท่ีควรพัฒนาของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา  คือ การ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
 
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา คือ สถานศึกษา
ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณให้ครู มีการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ฯลฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 


