
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 
มาตรฐานท่ี ๓ พัฒนาสถานศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

๓.๒ ประเด็นการประเมินด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ ผู้เรียน 

๑.ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียน 

มีผลการด าเนินการครบท้ัง ๕ 
ประเด็น 

มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย ครู  

๒.ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู 

มีผลการด าเนินการครบท้ัง ๕ 
ประเด็น 

 
ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนโครงการท้ังหมด 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษาจัดให้มีความร่วมมือโดยการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) แก่สถานประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสถานท่ีให้ผู้เรียนทุกคนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 

ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
หรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้เรียนท่ีด าเนินการ 

ด าเนินการ 

 
 



ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 
ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๒ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย  
ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
โดยร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่
สู่สาธารณชน 

ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนและส่งเข้าประกวดใน
เวทีสากล 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ครูเข้าสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในโอกาสต่างๆ 

ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก 

ด าเนินการ 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๒  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย                  

 มีระดบัคุณภาพ     ดีเยี่ยม 

 


