ึ ษา 2560
แบบประเมินตนเอง (SAR ครู) ปี การศก
ื่ ………………………………………………...…………….ตาแหน่ง………..……………………………
ผู ้ประเมิน ชอ
แผนกวิชา……………………………………….หน ้าทีพ
่ เิ ศษ………………………………………………………………………………………………………..
้ ………..…...(รหัส…...) แผนกวิชา…………………..………...จานวนแรกเข ้า…….....คน จานวนคงเหลือ…..…...คน
ทาหน ้าทีค
่ รูทป
ี่ รึกษานั กเรียน ชัน
้ ………..…...(รหัส…...) แผนกวิชา…………………..………...จานวนแรกเข ้า…….....คน จานวนคงเหลือ…..…...คน
ทาหน ้าทีค
่ รูทป
ี่ รึกษานั กเรียน ชัน
ผลงาน (นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร ้างสรรค์ หรืองานวิจัย)............................................................................................................................
ผลงาน ...............................................................................................................................................................................................
โครงการ.............................................................................................................................................................................................
โครงการ.............................................................................................................................................................................................

ตบช

รายการประเมิน

เอกสาร

คะแนน
อ ้างอิง (หน ้า)

ึ ษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจ ัดการศก
1.1

ระด ับความพึงพอใจทีม
่ ต
ี อ
่ คุณภาพของผูส
้ าเร็ จการศึกษา (ปวช.รห ัส. 57 ปวส.รห ัส. 58)
1. มีข ้อมูลจาแนก ผู ้ได ้งานทา ศึกษาต่อ อาชีพอิสระ (ในสาขาเกีย
่ วข ้อง) ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 75 ของผู ้สาเร็จการศึกษา
2. สารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู ้สาเร็จการศึกษาเป็ นรายบุคคลและได ้รับข ้อมูลตอบกลับไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 75
3. มีผลประเมินความพึงพอใจด ้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เฉลีย
่ 3.51-5.00 ตัง้ แต่ร ้อยละ 80 ขึน
้ ไปของข ้อมูลตอบกลับ
4. มีผลประเมินความพึงพอใจด ้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลีย
่ 3.51-5.00 ตัง้ แต่ร ้อยละ 80 ขึน
้ ไปของข ้อมูลตอบกลับ
5. มีผลประเมินความพึงพอใจด ้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉลีย
่ 3.51-5.00 ตัง้ แต่ร ้อยละ 80 ขึน
้ ไปของข ้อมูลตอบกลับ

1.2

ร้อยละของผูส
้ าเร็ จการศึกษาเทียบก ับจานวนผูเ้ ข้าเรียน (ปวช.รห ัส. 58 ปวส.รห ัส. 59)
ร ้อยละ 80 ขึน
้ ไป 5 คะแนน / ร ้อยละ 70-79 ได ้ 4 คะแนน / ร ้อยละ 60-69 ได ้ 3 คะแนน / ร ้อยละ 50-59 ได ้ 2 คะแนน / ร ้อยละ 0-49 ได ้ 1 คะแนน

ึ ษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจ ัดการศก
2.1

ระด ับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจ ัดการสถานศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรม
1. มีการให ้ความรู ้และสร ้างความเข ้าใจเกีย
่ วกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่นักเรียน
2. ให ้นั กเรียนมีสว่ นร่วมในการกาหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา"
3. ให ้นั กเรียนร่วมกัน จัดทาโครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกาหนดเป้ าหมาย พฤติกรรมทีพ
่ งึ ประสงค์
4. มีสว่ นร่วมดาเนินการตามโครงการ คุณธรรม จริยธรรม และได ้รับการนิเทศ
5. มีการประเมินผลโครงการ คุณธรรม จริยธรรม

2.2

ระด ับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา
1. มีความรู ้ความ เข ้าใจ ในนโยบายทีส
่ ถานศึกษามอบหมาย ได ้อย่างถูกต ้อง
่ สารให ้ นั กเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทีเ่ กีย
2. มีการสือ
่ วข ้อง ได ้รู ้และเข ้าใจในนโยบายของสถานศึกษา
3. ร่วมกับนั กเรียน กาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม เป้ าหมาย และดาเนินงานเพือ
่ ประสบผลสาเร็จตามนโยบาย
4. มีสว่ นร่วมการตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้ าหมายทีก
่ าหนด
5. มีสว่ นร่วมการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมายและกาหนดแผนพัฒนาแผนกวิชาต่อไป

2.3

ระด ับคุณภาพในการบริหารจ ัดการด้านบุคลากร
1. มีสว่ นร่วมในการ เสนอ ส่งเสริม สนั บสนุน ให ้มีจานวนครูในแผนกวิชาเทียบกับจานวนผู ้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จบการศึกษา หรือเข ้ารับการศึกษา ฝึ กอบรม เพิม
่ เติม ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีส
่ อน
3. ศึกษา อบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ด ้านวิชาการ วิชาชีพ ตรงกับสาขาวิชาทีส
่ อน ไม่น ้อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อปี
4. ได ้รับมอบหมายงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน เช่น ตาแหน่ง หัวหน ้างาน ผู ้ช่วยหัวหน ้างาน หรืองานในแผนกวิชา
5. ได ้รับการประกาศเกียรติคณ
ุ
ยกย่องความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ (จากภายนอก)

2.4

ระด ับคุณภาพในการบริหารจ ัดการด้านการเงิน
1. ได ้รับจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช ้จ่าย โครงการ กิจกรรมต่างๆ
่ สาหรับการเรียนการสอน ในรายวิชาทีส
2. มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือ
่ อน
3. มีสว่ นร่วมเสนอประมาณการค่าใช ้จ่ายให ้ผู ้เรียนใช ้ความรู ้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ตอ
่ ชุมชน สังคม
4. มีสว่ นร่วมเสนอประมาณการค่าใช ้จ่ายการจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร ้างสรรค์ของผู ้เรียน

5. มีสว่ นร่วมเสนอประมาณการค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมด ้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษั ตริย ์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อม การกีฬาและนั นทนาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 ระด ับคุณภาพในการบริหารจ ัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภ ัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล สารสนเทศ

1. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล ้อม ภูมท
ิ ัศน์ของสถานศึกษาให ้สะอาด เรียบร ้อย สวยงาม และปลอดภัย
2. มีการกากับดูแลการใช ้อาคารสถานที่ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร โรงฝึ กงาน อืน
่ ๆ ให ้มีสภาพทีพ
่ ร ้อมใช ้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร ้อย สวยงาม

3. มีสว่ นร่วมกากับดูแลในการจัดหา การใช ้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ทเี่ หมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัย
4. มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช ้ในการบริหารจัดการระบบฐานข ้อมูล อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให ้ผู ้เรียน สามารถใช ้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข ้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
หน ้า 2

ตบช

รายการประเมิน

คะแนน

เอกสาร

รายการประเมิน

ตบช
2.6

คะแนน
อ ้างอิง (หน ้า)

ระด ับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพือ
่ การบริหารจ ัดการศึกษา
1. มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
2. มีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีร่ ว่ มมือในการจัดการศึกษาด ้านระบบทวิภาคี หรือด ้านการฝึ กประสบการณ์
ั ส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู ้เรียนไม่เกิน 40 คน
ทักษะวิชาชีพหรือด ้านการศึกษาดูงานของผู ้เรียนด ้านใดด ้านหนึง่ หรือหลายด ้าน โดยมีสด
3. ได ้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องในการรับเชิญเป็ นครูพเิ ศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู ้เรียน

4. ได ้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องในการมอบทุนการศึกษาให ้แก่ผู ้เรียน
โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู ้เรียนไม่เกิน 100 คน
5. ได ้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอป
ุ กรณ์ หรือครุภัณฑ์
หรือสิง่ อืน
่ ๆ อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง เพือ
่ ส่งเสริม สนั บสนุน การจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจ ัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาค ัญ
3.1

ระด ับคุณภาพในการจ ัดการเรียนการสอนรายวิชา
1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้รายวิชาทีถ
่ ก
ู ต ้อง ครบถ ้วน สมบูรณ์ ด ้วยเทคนิควิธก
ี ารสอนทีห
่ ลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาทีส
่ อน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด การเรียนรู ้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
3. นาผลจากการวัดผลและการประเมินผล การเรียนตามสภาพจริงไปใช ้ในการพัฒนาผู ้เรียน
4. ได ้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพือ
่ เป็ นข ้อมูลในการแก ้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. แก ้ไขปั ญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน ้อย 1 รายวิชา

3.2

ระด ับคุณภาพในการพ ัฒนารายวิชาหรือกลุม
่ วิชา
1. ศึกษา สารวจข ้อมูลความต ้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุม
่ วิชา
่ ถือได ้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย
2. พัฒนารายวิชาหรือกลุม
่ วิชาตามข ้อ 1 จากเอกสารอ ้างอิงทีเ่ ชือ
่ วข ้อง
3. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุม
่ วิชาทีพ
่ ัฒนาให ้ถูกต ้อง ครบถ ้วน สมบูรณ์
4. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก ้ไขรายวิชาหรือกลุม
่ วิชาทีพ
่ ัฒนา
5. มีรายวิชาหรือกลุม
่ วิชาทีพ
่ ัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข ้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี

3.3

ระด ับคุณภาพในการจ ัดการศึกษา
1. จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงฯ เรือ
่ งมาตรฐานการจัด การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20 ของจานวนผู ้เรียนทัง้ หมด

2. มีสว่ นร่วมจัดให ้ผู ้เรียนได ้ฝึ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน สถานประกอบการ หน่วยงานทีส
่ อดคล ้องกับสาขางานทีเ่ รียน
โดยไปนิเทศผู ้เรียนอย่างน ้อย 1 ครัง้
3. ให ้ผู ้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทีส
่ อดคล ้องกับสาขางานทีเ่ รียนเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุม
่ ตามความเหมาะสม
โดยผลงานทีเ่ กิดขึน
้ สามารถนาไปใช ้ประโยชน์ได ้ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของจานวนโครงการทัง้ หมด
4. ให ้ผู ้เรียนได ้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ สอศ. กาหนด โดยมีผู ้เรียน
ทีผ
่ า่ นเกณฑ์การประเมินครบถ ้วน สมบูรณ์จากการเข ้ารับการประเมินครัง้ แรกไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของจานวนผู ้เรียน
ทีล
่ งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร ้างหลักสูตร
5. ให ้ผู ้เรียนได ้รับรางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องความรู ้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของจานวนผู ้เรียนทัง้ หมดในแผนกวิชา

3.4 ระด ับคุณภาพในการจ ัดกิจกรรมเสริมหล ักสูตร
1. ร่วมกิจกรรมด ้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษั ตริย ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยท
์ รงเป็ นประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น ้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให ้ผู ้เรียนแต่ละคนเข ้าร่วมกิจกรรมไม่น ้อยกว่า 1 กิจกรรม
2. ร่วมกิจกรรมด ้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล ้อม ไม่น ้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให ้ผู ้เรียนแต่ละคนเข ้าร่วมกิจกรรมไม่น ้อยกว่า 1 กิจกรรม
3. ร่วมกิจกรรมด ้านการกีฬาและนั นทนาการ ไม่น ้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให ้ผู ้เรียนแต่ละคนเข ้าร่วมกิจกรรมไม่น ้อยกว่า 1 กิจกรรม

4. ร่วมกิจกรรมด ้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น ้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให ้ผู ้เรียน
แต่ละคนเข ้าร่วมกิจกรรมไม่น ้อยกว่า 1 กิจกรรม
5. ให ้ผู ้เรียนใช ้ความรู ้ ความสามารถ ทางานโดยใช ้กระบวนการกลุม
่ ในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ตอ
่ ชุมชน สังคม
ไม่น ้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแลให ้ผู ้เรียนแต่ละคนเข ้าร่วมกิจกรรมไม่น ้อยกว่า 1 กิจกรรม

หน ้า 3

ตบช

รายการประเมิน

เอกสาร

คะแนน
อ ้างอิง (หน ้า)

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประก ันคุณภาพภายใน
4.1 ระด ับคุณภาพในการดาเนินการประก ันคุณภาพภายใน
1. มีสว่ นร่วมในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีม
่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา
2. มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. มีสว่ นร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให ้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดทารายงานประจาปี ทเี่ ป็ นรายงานประเมินคุณภาพตนเอง (SAR ครู)
5. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ
่ งจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
4.2

้ ม
ร้อยละของต ัวบ่งชีท
ี่ ก
ี ารพ ัฒนา
้ ม
้ ัง้ หมดทีม
ร ้อยละของจานวนตัวบ่งชีท
ี่ ก
ี ารพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชีท
่ ก
ี ารประเมิน
้ ม
้ ัง้ หมด ทีม
้ ี่ 1.1 - 4.1
จานวนตัวบ่งชีท
ี่ ก
ี ารพัฒนาเทียบร ้อยละกับจานวนตัวบ่งชีท
่ ก
ี ารประเมินตัง้ แต่ ตัวบ่งชีท
้ ม
ตัวบ่งชีท
ี่ ก
ี ารพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
้ ม
้ ัน
1. ตัวบ่งชีท
ี่ ค
ี า่ คะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่างในปี ปัจจุบน
ั สูงกว่าในปี ทผ
ี่ า่ นมา ถือว่าตัวบ่งชีน
้ มีการพัฒนา
้ ม
้ ัน
2. ตัวบ่งชีท
ี่ รี ะดับคุณภาพในปี ทผ
ี่ า่ นมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปี ปัจจุบน
ั “ดีมาก” โดยมีคา่ คะแนนสูงขึน
้ หรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชีน
้ มีการพัฒนา
ร ้อยละ 80 ขึน
้ ไป 5 คะแนน / ร ้อยละ 70-79 ได ้ 4 คะแนน / ร ้อยละ 60-69 ได ้ 3 คะแนน / ร ้อยละ 50-59 ได ้ 2 คะแนน / ร ้อยละ 0-49 ได ้ 1 คะแนน

อิง (หน ้า)

ได ้ 1 คะแนน

านศึกษา

ตย

รียบร ้อย สวยงาม

อิง (หน ้า)

ฒนาผู ้เรียน

ยมีผู ้เรียน

1 กิจกรรม

กิจกรรม

อิง (หน ้า)

มีการพัฒนา

ได ้ 1 คะแนน

